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11 BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo

11..11 OOssttrrzzeeżżeenniiaa zzwwiiąązzaannee zz
wwyykkoonnyywwaannyymmii cczzyynnnnoośścciiaammii

KKllaassyyffiikkaaccjjaa oossttrrzzeeżżeeńń ddoottyycczząąccyycchh wwyykkoonnyy--
wwaannyycchh cczzyynnnnoośśccii
Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czyn-
ności są opatrzone następującymi znakami
ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w
zależności od wagi potencjalnego niebezpie-
czeństwa:
ZZnnaakkii oossttrrzzeeggaawwcczzee ii ssłłoowwaa oossttrrzzeeggaawwcczzee

NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo!!
Bezpośrednie zagrożenie życia lub
niebezpieczeństwo odniesienia po-
ważnych obrażeń ciała
NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo!!
Niebezpieczeństwo porażenia prą-
dem
OOssttrrzzeeżżeenniiee!!
Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń
ciała
OOssttrroożżnniiee!!
Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego

11..22 OOggóóllnnee iinnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt
bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa

11..22..11 NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo zzwwiiąązzaannee zz
nniieewwyyssttaarrcczzaajjąąccyymmii kkwwaalliiffiikkaaccjjaammii

Poniższe prace mogą wykonywać tylko insta-
latorzy posiadające odpowiednie kwalifikacje:
– Montaż
– Demontaż
– Instalacja
– Uruchomienie
– Przegląd i konserwacja
– Naprawa
– Wycofanie z eksploatacji
▶ Postępować zgodnie z aktualnym stanem
techniki.

11..22..22 RRyyzzyykkoo zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa śśrrooddoowwiisskkaa
cczzyynnnniikkiieemm cchhłłooddnniicczzyymm

Produkt zawiera czynnik chłodniczy o dużym
GWP (GWP = Global Warming Potential).

▶ Upewnić się, że czynnik chłodniczy nie
przedostaje się do atmosfery.

▶ Wykwalifikowani specjaliści z zaświad-
czeniem do pracy z czynnikami chłodni-
czymi mogą konserwować produkt z odpo-
wiednim wyposażeniem ochronnym i w ra-
zie potrzeby ingerować w obieg czynnika
chłodniczego. Produkt należy przekazywać
do recyklingu lub utylizować zgodnie z wła-
ściwymi przepisami.

11..22..33 ZZaaggrroożżeenniiee żżyycciiaa zz ppoowwoodduu ooggnniiaa
W produkcie stosowany jest czynnik chłodni-
czy o niewielkiej palności (grupa bezpieczeń-
stwa A2).
▶ W pobliżu produktu nie należy stosować
otwartych płomieni.

▶ W pobliżu produktu nie należy używać
materiałów łatwopalnych, w szczególności
aerozoli oraz innych gazów palnych.

11..22..44 NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo ppoorraażżeenniiaa pprrąąddeemm
W przypadku dotknięcia podzespołów będą-
cych pod napięciem, występuje niebezpie-
czeństwo porażenia prądem.
Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:
▶ Odłączyć produkt od napięcia poprzez wy-
łączenie wszystkich zasilań elektrycznych
na wszystkich biegunach (wyłącznik elek-
tryczny z przerwą między stykami mini-
mum 3 mm, np. bezpiecznik lub wyłącznik
zabezpieczenia linii).

▶ Zabezpieczyć przed ponownym włącze-
niem.

▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od
napięcia.

11..22..55 NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo ooppaarrzzeenniiaa
wwsskkuutteekk kkoonnttaakkttuu zz ggoorrąąccyymmii
cczzęęśścciiaammii lluubb ooppaarrzzeenniiaa ppaarrąą

▶ Prace na tych częściach instalacji można
przeprowadzać dopiero po ich przestygnię-
ciu.

11..22..66 ZZaaggrroożżeenniiee żżyycciiaa wwsskkuutteekk bbrraakkuu
uurrzząąddzzeeńń zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccyycchh

Schematy zawarte w niniejszym dokumencie
nie zawierają wszystkich urządzeń zabezpie-
czających potrzebnych do fachowej instalacji.
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▶ Zamontować w instalacji niezbędne urzą-
dzenia zabezpieczające.

▶ Przestrzegać obowiązujących krajowych
i międzynarodowych ustaw, norm i dyrek-
tyw.

11..22..77 NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo oobbrraażżeeńń cciiaałłaa
ssppoowwooddoowwaannee dduużżyymm cciięężżaarreemm
pprroodduukkttuu

▶ Produkt powinny transportować co naj-
mniej dwie osoby.

11..22..88 RRyyzzyykkoo
sszzkkóódd mmaatteerriiaallnnyycchh ssppoowwooddoowwaannee
ssttoossoowwaanniieemm nniieewwłłaaśścciiwwyycchh nnaarrzzęęddzzii..

▶ Stosować prawidłowe narzędzie.

11..22..99 NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo oobbrraażżeeńń cciiaałłaa
ppooddcczzaass rroozzkkłłaaddaanniiaa ppaanneellii pprroodduukkttuu..

Podczas rozkładania paneli produktu wystę-
puje duże ryzyko skaleczenia na ostrych kra-
wędziach ramy.
▶ Nosić rękawice ochronne, aby się nie ska-
leczyć.

11..22..1100 NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo ooppaarrzzeeńń
lluubb ooddmmrroożżeeńń zz ppoowwoodduu cczzyynnnniikkaa
cchhłłooddnniicczzeeggoo

Podczas korzystania z czynnika chłodniczego
występuje niebezpieczeństwo oparzeń i od-
mrożeń.
▶ Przed rozpoczęciem prac należy zasadni-
czo zakładać rękawice.

11..33 PPrrzzeeppiissyy ((ddyyrreekkttyywwyy,, uussttaawwyy,, nnoorrmmyy))
▶ Przestrzegać krajowych przepisów, norm,
dyrektyw, rozporządzeń i ustaw.
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22 WWsskkaazzóówwkkii ddoottyycczząąccee ddookkuummeennttaaccjjii

22..11 PPrrzzeessttrrzzeeggaaćć ddookkuummeennttaaccjjii ddooddaattkkoowweejj
▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i

instalacji dołączonych do podzespołów układu.

22..22 PPrrzzeecchhoowwyywwaanniiee ddookkuummeennttóóww
▶ Należy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkie

dołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.

22..33 ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii iinnssttrruukkccjjii
Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

PPrroodduukktt -- nnuummeerr aarrttyykkuułłuu
SSDDHH1199--002200NNWWII 0010022681

ZZeessttaaww SSDDHH1199--002255NNWW 0010022715

JJeeddnnoossttkkaa wweewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
002255NNWWII 0010022682

JJeeddnnoossttkkaa zzeewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
002255NNWWOO 0010019795

ZZeessttaaww SSDDHH1199--003355NNWW 0010022716

JJeeddnnoossttkkaa wweewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
003355NNWWII 0010022683

JJeeddnnoossttkkaa zzeewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
003355NNWWOO 0010019796

ZZeessttaaww SSDDHH1199--005500NNWW 0010022717

JJeeddnnoossttkkaa wweewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
005500NNWWII 0010022684

JJeeddnnoossttkkaa zzeewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
005500NNWWOO 0010019797

ZZeessttaaww SSDDHH1199--006655NNWW 0010022718

JJeeddnnoossttkkaa wweewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
006655NNWWII 0010022685

JJeeddnnoossttkkaa zzeewwnnęęttrrzznnaa SSDDHH1199--
006655NNWWOO 0010019798

33 OOppiiss pprroodduukkttuu

33..11 BBuuddoowwaa pprroodduukkttuu

CLOCK

LIGHT

TURBO

SWING
SLEEP

TEMP

MODE

FAN

IFEELTIMERON TIMEROFF

1

2

3
4

5

1 Jednostka zewnętrzna

2 Zdalne sterowanie

3 Jednostka wewnętrzna

4 Przyłącze i orurowanie

5 Rura odprowadzająca
kondensaty
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33..22 SScchheemmaatt oobbiieegguu cchhłłooddzzeenniiaa

2

1

6

7

8

9

45

3

10

11

12

13

14 15

1 Jednostka zewnętrzna

2 Jednostka wewnętrzna

3 Wewnętrzna bateria

4 Strona rury gazu

5 Strona rury cieczy

6 Filtr

7 Elektroniczny zawór
rozprężny

8 Kapilara

9 Filtr

10 Sprężarka

11 Zbiornik zasysania

12 Zawór 4-drogowy prze-
łączający

13 Zewnętrzna bateria

14 Ogrzewanie

15 Chłodzenie

33..33 OOzznnaacczzeenniiee CCEE

 
Oznaczenie CE informuje o tym, że zgodnie z deklaracją
zgodności produkt spełnia podstawowe wymogi odnośnych
dyrektyw.
Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.

33..44 IInnffoorrmmaaccjjee oo cczzyynnnniikkuu cchhłłooddnniicczzyymm

33..44..11 IInnffoorrmmaaccjjee oo oocchhrroonniiee śśrrooddoowwiisskkaa

WWsskkaazzóówwkkaa
Ta jednostka zawiera fluorowane gazy cieplar-
niane.
Konserwację i utylizację może przeprowadzać
tylko odpowiednio wykwalifikowany personel spe-
cjalistyczny. Wszyscy instalatorzy wykonujący
prace przy układzie chłodzenia muszą mieć wy-
magane kompetencje oraz odpowiednie certyfi-
kacje, wystawiane przez właściwe organizacje
tej branży w poszczególnych krajach. Jeżeli do
naprawy instalacji wymagany jest jeszcze jeden
technik, musi być on kontrolowany przez osobę
wykwalifikowaną w zakresie prac z palnymi czyn-
nikami chłodniczymi.
Czynnik chłodniczy R32, GWP=675.

DDooddaattkkoowwee nnaappeełłnniiaanniiee cczzyynnnniikkaa cchhłłooddnniicczzeeggoo
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 w związku z
niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi przy dodat-
kowym napełnieniu czynnika chłodniczego obowiązują po-
niższe zasady:
▶ Wypisać naklejkę dołączoną do jednostki i podać fa-

bryczną ilość napełnienia czynnika chłodniczego (patrz
tabliczka znamionowa), dodatkową ilość czynnika chłod-
niczego oraz całkowitą ilość napełnienia.

33..44..22 MMaakkssyymmaallnnee nnaappeełłnniieenniiee nnoośśnniikkaa cchhłłooddzzeenniiaa
W zależności od obszaru w pomieszczeniu,w którym zain-
stalowana zostanie klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym
R32, napełnienie czynnika chłodniczego nie może być więk-
sze niż napełnienie maksymalne podane w poniższej tabeli.
W ten sposób unika się możliwych problemów z bezpieczeń-
stwem z powodu zbyt wysokiego stężenia chłodziwa w po-
mieszczeniu po wystąpieniu wycieków.
Sprawdzić poniższą tabelę, aby obliczyć maksymalne napeł-
nienie czynnika chłodniczego (w kg) na podstawie właściwo-
ści instalacyjnych:

WWyyssookkoośśćć
wwyylloottuu ((mm))

PPoowwiieerrzzcchhnniiaa mm²²

44 77 1100 1155 2200 3300 5500

0,6 0,68 0,90 1,08 1,32 1,53 1,87 2,41

1,5 1,71 2,26 2,70 3,31 3,82 4,67 6,03

1,8 2,05 2,71 3,24 3,97 4,58 5,61 7,24

2 2,28 3,01 3,60 4,41 5,09 6,23 8,05

2,2 2,50 3,31 3,96 4,85 5,60 6,86 8,85

2,5 2,84 3,76 4,50 5,51 6,36 7,79 10,06

3 3,41 4,52 5,40 6,61 7,63 9,35 12,07

▶ Nie mieszać czynników chłodniczych ani substancji, które
nie są określonymi czynnikami chłodniczymi (R32).

▶ Jeżeli dojdzie do utraty czynnika chłodniczego, należy
zapewnić natychmiastową wentylację tego miejsca.
Czynnik chłodniczy R32 może spowodować powstanie
trujących gazów w środowisku, jeżeli będzie się stykał z
otwartym ogniem.

▶ Wszystkie urządzenia potrzebne do instalacji i konserwa-
cji (pompa próżniowa, manometr, elastyczny wąż napeł-
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niający, detektor wycieku gazu itd.) muszą mieć certyfikat
do użycia z czynnikiem chłodniczym R32.

▶ Nie stosować tych samych przyrządów (pompa próż-
niowa, manometr, wąż napełniający, detektor wycieku
gazu itd.) do innych rodzajów czynnika chłodniczego.
Stosowanie różnych czynników chłodniczych może po-
wodować uszkodzenia przyrządów lub klimatyzacji.

▶ Przestrzegać podanych w tej instrukcji obsługi instruk-
cji instalacji i konserwacji oraz stosować przyrządy nie-
zbędne do czynnika chłodniczego R32.

▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa korzysta-
nia z czynnika chłodniczego R32.

33..44..33 WWppiissaaćć nnaa eettyykkiieecciiee ppoozziioomm cczzyynnnniikkaa
cchhłłooddnniicczzeeggoo

1 Fabryczne napełnie-
nie czynnika chłodni-
czego jednostki: patrz
tabliczka znamionowa
jednostki.

2 Dodatkowa ilość napeł-
nienia czynnika chłod-
niczego (napełnienie na
miejscu).

3 Całkowita ilość napeł-
nienia czynnika chłodni-
czego.

4 Emisje gazów cieplar-
nianych całkowitej ilości
czynnika chłodniczego
jako ekwiwalent dwu-
tlenku węgla (zaokrą-
glony do 2 miejsc po
przecinku).

5 Jednostka zewnętrzna.

6 Butla czynnika chłodni-
czego i klucz do napeł-
niania.

33..55 SSkkrraajjnnee wwaarruunnkkii eekkssppllooaattaaccyyjjnnee

48° C

24° C

-15° C-15° C

30° C

16° C

30° C

16° C

2

1

Urządzenie zostało zaprojektowane do zastosowania w za-
kresach temperatury przedstawionych na rysunku.
Gotowość jednostki wewnętrznej do użytku ((11)) zmienia się
w zależności od zakresu temperatury, w którym jednostka
zewnętrzna ((22)) jest eksploatowana.

44 MMoonnttaażż

Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w milimetrach
(mm).

44..11 SSpprraawwddzzaanniiee zzaakkrreessuu ddoossttaawwyy
▶ Sprawdzić dostarczony materiał.
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44..22 WWyymmiiaarryy

44..22..11 WWyymmiiaarryy jjeeddnnoossttkkii zzeewwnnęęttrrzznneejj

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-025NWO

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-035NWO

8
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ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-050NWO ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-050NWO
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44..22..22 WWyymmiiaarryy jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: VivAir

B

A

C

WWyymmiiaarryy jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj
AA BB CC

SSDDHH1199--002255NNWWII 790 mm 275 mm 200 mm

SSDDHH1199--003355NNWWII 845 mm 289 mm 209 mm

SSDDHH1199--005500NNWWII 970 mm 300 mm 224 mm

SSDDHH1199--006655NNWWII 1 078 mm 325 mm 246 mm

44..22..33 WWyymmiiaarryy ppłłyytt mmoonnttaażżoowwyycchh

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-025NWI

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-035NWI

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-050NWI

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-065NWI

10
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44..33 NNaajjmmnniieejjsszzee ooddlleeggłłoośśccii

≥2
00
0

≥300

≥2000

≥3000

≥300

≥150≥150

≥1
50

▶ Zainstalować i ustawić produkt prawidłowo oraz prze-
strzegać przy tym najmniejszych odległości podanych na
planie.

WWsskkaazzóówwkkaa
Zapewnić dostateczną ilość przestrzeni, aby
łatwo dostać się do zaworów serwisowych
na jednostce zewnętrznej. Zalecana jest naj-
mniejsza odległość 500 cm.

44..44 WWyybbrraaćć mmiieejjssccee mmoonnttaażżuu jjeeddnnoossttkkii
zzeewwnnęęttrrzznneejj..

1. Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana na mini-
malnej wysokości 300 mm od podłoża, aby można było
zamocować uszczelkę ścieków na cokole.

2. Jeżeli jednostka jest montowana na podłodze w pio-
nie, należy się upewnić, że podłoże ma wymaganą no-
śność.

3. Jeżeli jednostka jest montowana na fasadzie, należy
się upewnić, że ściana oraz dźwigary mają odpowiednią
nośność.

44..55 WWyybbrraaćć mmiieejjssccee mmoonnttaażżuu jjeeddnnoossttkkii
wweewwnnęęttrrzznneejj

WWsskkaazzóówwkkaa
Jeżeli w ścianie jest już otwór lub jeżeli przewód
czynnika chłodniczego lub kondensatu jest już za-
instalowany, należy dostosować płytę montażową
odpowiednio do tych warunków.

1. Zamontować jednostkę wewnętrzną w pobliżu sufitu.
2. Wybrać miejsce montażu, w którym powietrze jednolicie

dostaje się do każdego miejsca i uniemożliwić przerwa-
nie strumienia powietrza.

3. Zamontować jednostkę wewnętrzną w odpowiedniej
odległości od miejsc siedzących lub stanowisk pracy,
aby strumień powietrza nikomu nie przeszkadzał.

4. Unikać źródeł ciepła w pobliżu.

44..66 ZZaawwiieesszzaanniiee pprroodduukkttuu
1. Sprawdzić nośność ściany.
2. Zwrócić uwagę na ciężar całkowity produktu.
3. Stosować tylko materiały mocujące dopuszczone do

ściany.
4. W zakresie klienta leży zadbanie o ewentualne urzą-

dzenie do zawieszania o właściwej nośności.
5. Zawiesić produkt zgodnie z opisem.

44..77 ZZaammooccoowwaaćć ppłłyyttęę mmoonnttaażżoowwąą..
1. Założyć płytę montażową w wybranym miejscu ustawie-

nia.
2. Wyrównać płytę w poziomie i oznaczyć otwory do wyko-

nania na ścianie do montażu śrubami.
3. Wyjąć płytę.
4. Upewnić się, że w miejscach wiercenia w ścianie nie

przechodzą kable zasilające, przewody rurowe, ani inne
elementy, które mogą ulec uszkodzeniu. Jeżeli tak jest,
należy wybrać inne miejsce do montażu i powtórzyć
opisane wcześniej kroki.

5. Wykonać otwory wiertarką i włożyć kołki.
6. Założyć płytę montażową w odpowiednim miejscu mon-

tażu, wyrównać ją w poziomie oraz zamocować śru-
bami.

55 IInnssttaallaaccjjaa

55..11 WWyyppuuśścciićć aazzoott zz jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj..
1. Z tyłu jednostki wewnętrznej znajdują się dwie rury mie-

dziane z elementami końcowymi z tworzywa sztucz-
nego. Szerszy koniec wskazuje na ładunek azotu w jed-
nostce. Jeżeli na końcu wystaje mały czerwony przy-
cisk, oznacza to, że jednostka nie została całkowicie
opróżniona.

2. Należy przy tym nacisnąć element końcowy drugiej
rury o mniejszej średnicy, aby wypuścić cały azot z jed-
nostki.
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55..22 PPooddłłąącczzeenniiee hhyyddrraauulliicczznnee

55..22..11 UUkkłłaaddaanniiee pprrzzeewwooddóóww rruurroowwyycchh jjeeddnnoossttkkii
wweewwnnęęttrrzznneejj

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: VivAir

1. AAlltteerrnnaattyywwnniiee 11 ‒‒ PPoołłąącczzeenniiee zz pprrzzeewwooddaammii rruurroo--
wwyymmii pprrzzeezz ttyyllnnąą śścciiaannęę::

1

▶ Wykonać otwór o średnicy przedstawionej na ry-
sunku płyty montażowej i w podanej pozycji.

▶ Upewnić się, że otwór lekko opada na zewnątrz, aby
w przewodzie odpływowym powstał spadek.

1. AAlltteerrnnaattyywwnniiee 22 ‒‒ PPoołłąącczzeenniiee zz pprrzzeewwooddaammii rruurroo--
wwyymmii zz bbookkuu lluubb nnaa ddoollee::
▶ Ostrożnie wyłamać jedno z wycięć ((11)) z boku jed-

nostki, aby przeprowadzić przewody rurowe w żąda-
nymi miejscu wyjścia.

2. Założyć zatyczkę uszczelniającą na koniec rury.
3. Wsunąć przewód czynnika chłodniczego z rurą konden-

satu przez otwór.
4. Po zainstalowaniu przewodów rurowych należy

uszczelnić prawidłowo pozostałe otwory.
5. Zachować dużą ostrożność podczas zaginania prze-

wodu rurowego w wymaganym kierunku, aby nie powo-
dować załamań ani innych uszkodzeń.

6. Rozciąć przewody rurowe tak, aby pozostał fragment
o dostatecznej długości, umożliwiający podłączenie do
przyłączy jednostki wewnętrznej.

7. Założyć nakrętkę na rurę czynnika chłodzącego i wyko-
nać wywinięcie.

8. Zdjąć ostrożnie izolację na jednostce wewnętrznej z
połączeń wywijanych.

9. Zawiesić jednostkę wewnętrzną na górnych szynach
mocujących płyty montażowej.

10. Odchylić dolną część jednostki wewnętrznej od ściany i
wsunąć element pomocniczy między płytę montażową
a jednostkę (np. kawałek drewna).

11. Podłączyć przewody czynnika chłodniczego i przewód
kondensatu do odpowiednich przewodów odpływowych
instalacji.

1

2 3

4

56

12. Odizolować rury czynnika chłodniczego ((22)) i ((44)) poje-
dynczo i prawidłowo.

13. Połączyć je kablami przyłączeniowymi ((33)) i rurą od-
pływu ((55)) oraz osłonić tę jednostkę materiałem termo-
izolacyjnym ((66)) tak jak pokazano na fotografii.

14. Przesunąć ją z tyłu, z przodu lub z boku jednostki we-
wnętrznej ((11)) na zewnątrz.

55..22..22 MMeettooddyy ooddpprroowwaaddzzaanniiaa kkoonnddeennssaattuu
ppoowwssttaajjąącceeggoo ww jjeeddnnoossttccee wweewwnnęęttrrzznneejj

– W przypadku odprowadzania na naturalnym spadku rura
kondensatu musi być ułożona ze spadkiem co najmniej
1% od jednostki wewnętrznej, aby aparat prawidłowo
odprowadzał ścieki.

55..22..33 OObbssłłuuggaa rruurryy kkoonnddeennssaattuu
▶ Upewnić się, że powietrze cyrkuluje w całej rurze kon-

densatu, aby zapewnić swobodny odpływ kondensatu. W
przeciwnym razie kondensaty mogą być odprowadzane
również przez obudowę jednostki wewnętrznej.

▶ Zamontować przewód rurowy bez zagięć, aby nie prze-
rwać przepływu wody.

▶ Jeżeli rura kondensatu jest instalowana na zewnątrz,
należy zawsze zakładać na nią izolację termiczną, aby
nie dopuścić do zamarznięcia.

▶ Jeżeli rura kondensatu jest instalowana w pokoju, należy
również założyć izolację termiczną.

▶ Unikać instalowania rury kondensatu w kierunku zwięk-
szającego się wybrzuszenia lub z wolnym końcem bądź
wałami zanurzonym w wodzie.

▶ Rurę kondensatu należy instalować tak, aby odległość
wolnego końca od podłoża wynosiła co najmniej 50 cm.

▶ Rurę kondensatu należy instalować tak, aby wolny ko-
niec nie znajdował się w pobliżu źródeł brzydkiego zapa-
chu i nie przedostał się on do pomieszczenia.

12
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55..22..44 PPooddłłąącczzyyćć rruurryy cczzyynnnniikkaa cchhłłooddnniicczzeeggoo..

WWsskkaazzóówwkkaa
Instalowanie jest łatwiejsze, jeżeli najpierw pod-
łączona zostanie rura gazowa. Rura gazowa jest
rurą grubszą.

▶ Zamontować jednostkę zewnętrzną w wyznaczonym
miejscu.

▶ Zdjąć zatyczki ochronne z przyłączy czynnika chłodni-
czego na jednostce zewnętrznej.

▶ Zagiąć zainstalowaną rurę ostrożnie w kierunku jednostki
zewnętrznej.

▶ Odciąć przewody rurowe tak, aby pozostał fragment o
dostatecznej długości, umożliwiający podłączenie do
przyłączy jednostki zewnętrznej.

▶ Włożyć przyłącza i przeciągnąć zawinięcie przy zainsta-
lowanej rurze czynnika chłodniczego.

▶ Połączyć rury czynnika chłodniczego z odpowiednimi
przyłączami na jednostce zewnętrznej.

▶ Odizolować rury czynnika chłodniczego pojedynczo i pra-
widłowo. Zasłonić przy tym poszczególne miejsca po-
działu izolacji za pomocą taśmy izolacyjnej oraz odizo-
lować niezabezpieczoną rurę czynnika chłodniczego od-
powiednim materiałem, stosowanym w technice chłodni-
czej.

55..22..55 PPllaannoowwaanniiee pprrzzeeppłłyywwuu ppoowwrroottnneeggoo oolleejjuu ddoo
sspprręężżaarrkkii

Obieg czynnika chłodniczego zawiera specjalny olej, który
smaruje sprężarkę jednostki zewnętrznej. Aby zapewnić
łatwiejszy powrót oleju do sprężarki:
▶ Jednostkę wewnętrzną ustawić w miarę możliwości wyżej

niż jednostkę zewnętrzną.
▶ Zamontować rurę ssawną (najgrubszą) ze spadkiem w

kierunku sprężarki.

W przypadku wysokości ponad 7,5 m:
▶ Zainstalować dodatkowo syfon lub separator oleju co 7,5

metra, w którym może zbierać się olej i z którego może
być odsysany, aby spłynąć do jednostki zewnętrznej.

▶ Zamontować kolanko przed jednostką zewnętrzną, aby
dodatkowo poprawić powrót oleju.

55..33 PPooddłłąącczzeenniiee eelleekkttrryycczznnee

55..33..11 PPooddłłąącczzeenniiee eelleekkttrryycczznnee

NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo!!
NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo ppoorraażżeenniiaa pprrąąddeemm
W przypadku dotknięcia podzespołów będą-
cych pod napięciem, występuje niebezpie-
czeństwo porażenia prądem.

▶ Wyjąć wtyczkę sieciową. Alternatywnie,
prosimy odłączyć produkt od napięcia
(łącznik z otworem stykowym minimum
3 mm, np. zabezpieczenie lub przełącznik
mocy).

▶ Zabezpieczyć przed ponownym włącze-
niem.

▶ Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozła-
dują się kondensatory.

▶ Sprawdzić skuteczność odłączenia od
napięcia.

▶ Połączyć fazę z ziemią.
▶ Zewrzeć fazę w przewodem zerowym.
▶ Zakryć lub ogrodzić sąsiednie części bę-

dące pod napięciem.

▶ Instalację elektryczną może wykonywać tylko elektryk ze
specjalnymi uprawnieniami i doświadczeniem.

55..33..22 PPrrzzeerrwwaanniiee ddoopprroowwaaddzzeenniiaa pprrąądduu
▶ Przerwać doprowadzenie prądu przed wykonaniem przy-

łączy elektrycznych.

55..33..33 OOkkaabblloowwaanniiee
1. Stosować uchwyty odciążające.
2. Skrócić kable przyłączeniowe według potrzeby.

30 mm max.

3. Aby unikać zwarć w razie przypadkowego rozłączenia
się żyły, zdjąć izolację z zewnętrznej powłoki kabli ela-
stycznych na długości maksymalnie 30 mm.

4. Zadbać, aby izolacja żył wewnętrznych nie uległa
uszkodzeniu podczas zdejmowania zewnętrznego
płaszcza.

5. Zdjąć tylko tyle izolacji z żył wewnętrznych, ile jest ko-
nieczne do niezawodnego i stabilnego podłączenia.

6. Aby nie dopuścić do zwarcia spowodowanego poluzo-
waniem żył, należy po odizolowaniu zamocować tulejki
przyłączeniowe do końcówek żyły.

7. Sprawdzić, czy wszystkie żyły są dobrze zamocowane
mechanicznie w zaciskach wtyku. W razie potrzeby
zamocować jeszcze raz.

55..33..44 PPrrzzyyłłąącczzee eelleekkttrryycczznnee jjeeddnnoossttkkii zzeewwnnęęttrrzznneejj
1. Zdjąć osłonę ochronną przed przyłączami elektrycznymi

jednostki zewnętrznej.
2. Poluzować śruby bloku zacisków, wsunąć końcówki

kabla przewodu zasilania w blok i dociągnąć śruby.

WWsskkaazzóówwkkaa
Niebezpieczeństwo zakłóceń działania i uste-
rek z powodu zwarć. Odizolować poszcze-
gólne nieużywane druty kabli taśmą izola-
cyjną oraz zapewnić, aby nie mogły się ze-
tknąć z częściami przewodzącymi prąd.

3. Zabezpieczyć zainstalowany kabel w odpowiednim
uchwycie jednostki zewnętrznej.

4. Zapewnić prawidłowe zamocowanie i połączenie kabli.
5. Zamontować osłonę ochronną okablowania.

13
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55..33..55 PPrrzzyyłłąącczzee eelleekkttrryycczznnee jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj
1. Otworzyć przednią osłonę jednostki wewnętrznej, po-

ciągając ją do góry.
2. Przeprowadzić kabel od zewnątrz przez otwór jednostki

wewnętrznej, przez który już podłączony jest przewód
czynnika chłodniczego.

3. Wyciągnąć kabel elektryczny z tyłu jednostki wewnętrz-
nej przez przeznaczony do tego otwór do przodu. Pod-
łączyć kable do listwy przyłączeniowej jednostki we-
wnętrznej zgodnie z odpowiednim schematem połą-
czeń.

4. Zapewnić prawidłowe zamocowanie i połączenie kabli.
Następnie ponownie zamontować osłonę okablowania.

55..33..66 SScchheemmaatt eelleekkttrryycczznnyy ddoo ppooddłłąącczzeenniiaa jjeeddnnoossttkkii
zzeewwnnęęttrrzznneejj ddoo jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj..

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-025NW

LUB SDH19-035NW

N(1) 32

N(1) 32

LN

220-240 V

1

2

1 Jednostka wewnętrzna. 2 Jednostka zewnętrzna.

55..33..77 SScchheemmaatt eelleekkttrryycczznnyy ddoo ppooddłłąącczzeenniiaa jjeeddnnoossttkkii
zzeewwnnęęttrrzznneejj ddoo jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj..

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-050NW

LUB SDH19-065NW

N(1) 32

N(1) NL32

220-240 V

1

2

1 Jednostka wewnętrzna. 2 Jednostka zewnętrzna.

66 UUrruucchhaammiiaanniiee

66..11 KKoonnttrroollaa sszzcczzeellnnoośśccii

4

10

3

2

1

65 8

9

7

1. Już przed rozpoczęciem prac należy koniecznie zało-
żyć rękawice ochronne do postępowania z czynnikiem
chłodniczym.

2. Odkręcić kołpaki ((11)) ((1100)) i podłączyć manometr ((66)) do
zaworu trójdrożnego ((33)) rury ssawnej ((22)).

14
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3. Podłączyć butlę z azotem ((88)) do strony wysokiego ci-
śnienia manometru ((66)).

4. Otworzyć zawór zamykający butli z azotem ((77)), ustawić
reduktor ciśnienia, a następnie otworzyć zawory zamy-
kające manometru.

5. Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy i połączeń
węży ((99)) .

6. Zamknąć wszystkie zawory manometru i wyjąć butlę z
azotem.

7. Obniżyć ciśnienie systemowe przez powolne otwarcie
kurków odcinających manometru.

8. Jeżeli nie ma miejsc nieszczelnych, należy kontynu-
ować opróżnianie instalacji (→ strona 81).

WWsskkaazzóówwkkaa
Zgodnie z dyrektywą 517/2014/WE cały
obieg czynnika chłodniczego należy pod-
dawać regularnej kontroli szczelności. Za-
stosować wszystkie niezbędne działania w
zakresie prawidłowego wykonania tych kon-
troli oraz właściwie udokumentować wyniki
w książce serwisowej instalacji. Dla kontroli
szczelności obowiązują poniższe okresy:
Systemy z ilością czynnika chłodniczego
mniejszą niż 7,41 kg => regularna kontrola
nie jest konieczna.
Systemy z 7,41 kg czynnika chłodniczego lub
więcej => co najmniej raz w roku.
Systemy z 74,07 kg czynnika chłodniczego
lub więcej => co najmniej raz na sześć mie-
sięcy.
Systemy z 740,74 kg czynnika chłodniczego
lub więcej => co najmniej raz na trzy mie-
siące.

66..22 WWyyttwwaarrzzaanniiee ppooddcciiśśnniieenniiaa ww iinnssttaallaaccjjii

4

10

3

2

1

6

5

9

7

1. Podłączyć manometr ((66)) do zaworu obiegowego trój-
drożnego ((22)) przewodu ssawnego.

2. Podłączyć pompę podciśnieniową ((77)) do strony ni-
skiego ciśnienia manometru.

3. Sprawdzić, czy kurki odcinające manometru są za-
mknięte.

4. Uruchomić pompę próżniową i otworzyć kurek odcina-
jący manometru, zawór "Low" manometru.

5. Zadbać, aby zawór "High" był zamknięty.

6. Uruchomić pompę próżniową na co najmniej 30 minut
(w zależności od wielkości instalacji), aby przeprowa-
dzić opróżnianie.

7. Sprawdzić igłę wskaźnikową manometru niskiego ci-
śnienia: powinna wskazywać -0,1 MPa (-76 cmHg).

8. Zamknąć zawór “Low” manometru i zawór podciśnienia.
9. Sprawdzić igłę wskaźnikową manometru po ok. 10-15

minutach: ciśnienie nie powinno wzrastać. Jeżeli ciśnie-
nie wzrośnie, oznacza to, że w systemie występują nie-
szczelności. W takiej sytuacji należy powtórzyć proces
opisany w punkcie Kontrola szczelności (→ strona 80).

WWsskkaazzóówwkkaa
Nie przechodzić do następnego kroku robo-
czego, dopóki nie zostanie wytworzone pra-
widłowe podciśnienie w instalacji.

10. Sprawdzić, czy kurek odcinający manometru jest za-
mknięty.

66..33 UUrruucchhoommiieenniiee

1. Otworzyć zawór obiegowy dwudrożny ((11)) przez obrót
klucza sześciokątnego o ((22)) 90º przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zamknąć go po 6 sekundach. In-
stalacja wypełnia się czynnikiem chłodniczym.

2. Ponownie sprawdzić szczelność instalacji.
– Jeżeli nie ma wyciekania, należy kontynuować

prace.
3. Zdjąć miernik łączony z wężami połączeniowymi kluczy

konserwacyjnych.
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4. Otworzyć zawór obiegowy dwu- ((22)) i trzydrożny ((33))
przez obrót klucza sześciokątnego ((11)) przeciwnie do ru-
chu wskazówek zegara, aż będzie można wyczuć lekki
opór.

5. Zamknąć otwór konserwacyjny ((11)) oraz zawór obie-
gowy dwu- i trzydrożny za pomocą odpowiedniej za-
tyczki ochronnej ((22)).

6. Podłączyć instalację i uruchomić na kilka chwil, aby
sprawdzić, czy działa prawidłowo.

66..44 AAkkttyywwoowwaanniiee//ddeezzaakkttyywwoowwaanniiee ffuunnkkccjjii
ooddzzyysskkiiwwaanniiaa cczzyynnnniikkaa cchhłłooddnniicczzeeggoo

1. Uruchomić instalację w temperaturze otoczenia poniżej
16º C.

2. Ustawić po 5 minutach temperaturę jednostki na 16º C
w trybie chłodzenia.

3. Nacisnąć przycisk zdalnego sterowania 3 razy
po kolei w ciągu 2 sekund, aby przejść do trybu odzy-
skiwania czynnika chłodniczego.

4. Na ekranie jednostki wewnętrznej wyświetli się kod “Fo”
i instalacja przełączy się na tryb cyrkulacji czynnika
chłodniczego. Wentylator pozostaje włączony.

5. Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć dowolny przy-
cisk zdalnego sterowania.

77 PPrrzzeekkaazzaanniiee pprroodduukkttuu uużżyyttkkoowwnniikkoowwii

▶ Po zakończeniu instalacji należy pokazać użytkownikowi
miejsce i działanie urządzeń zabezpieczających.

▶ Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówki
bezpieczeństwa, których musi przestrzegać.

▶ Poinformować użytkownika o tym, że produkt musi być
konserwowany zgodnie z podaną częstotliwością.

88 UUssuuwwaanniiee uusstteerreekk

88..11 ZZaammaawwiiaanniiee cczzęęśśccii zzaammiieennnnyycchh
Oryginalne części produktu zostały uwzględnione przez pro-
ducenta podczas certyfikacji przy badaniu zgodności. Jeżeli
podczas konserwacji lub naprawy używane będą inne części
nieposiadające certyfikatu lub dopuszczenia, może to spo-
wodować wygaśnięcie zgodności produktu i w związku z tym
nie będzie on odpowiadał obowiązującym normom.
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych pro-
ducenta, ponieważ można w ten sposób zapewnić bezzakłó-
ceniową eksploatację produktu. Aby uzyskać informacje do-
tyczące dostępnych oryginalnych części zamiennych, należy
zwrócić się pod adres kontaktowy, podany na stronie tylnej
niniejszej instrukcji.
▶ Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są

części zamienne, należy stosować wyłącznie części za-
mienne dopuszczone do produktu.

99 PPrrzzeegglląądd ii kkoonnsseerrwwaaccjjaa

99..11 KKoonnsseerrwwaaccjjaa
Warunkiem trwałego bezpieczeństwa działania, niezawodno-
ści i długiej żywotności produktu są jego coroczne kontrole /
konserwacje, wykonane przez atestowanego instalatora.

99..22 PPrrzzeessttrrzzeeggaaćć ccyykkllii pprrzzeegglląąddóóww ii kkoonnsseerrwwaaccjjii
▶ Przestrzegać minimalnych cykli kontroli i konserwacji. W

zależności od wyników kontroli konieczna może okazać
się wcześniejsza konserwacja.

99..33 KKoonnsseerrwwaaccjjaa pprroodduukkttuu

RRaazz ww mmiieessiiąąccuu
▶ Sprawdzić czystość filtra powietrza.

– Czyścić filtry wodą lub odkurzaczem.

CCoo ppóółł rrookkuu
▶ Zdemontować osłonę produktu.
▶ Sprawdzić czystość wymiennika ciepła.
▶ Usunąć wszystkie ciała obce z powierzchni płytek wy-

miennika ciepła, które mogą utrudniać cyrkulację powie-
trza.

▶ Usunąć kurz strumieniem sprężonego powietrza.
▶ Przemyć i wyszczotkować ostrożnie wodą oraz osuszyć

strumieniem sprężonego powietrza.
▶ Upewnić się, że odpływ kondensatu nie jest utrudniony,

ponieważ może to przeszkadzać w prawidłowym odpły-
wie wody.
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1100 OOssttaatteecczznnee wwyyłłąącczzeenniiee zz eekkssppllooaattaaccjjii

1. Opróżnić czynnik chłodniczy.
2. Wymontować produkt.
3. Przekazać produkt wraz z częściami do ponownego

wykorzystania lub oddać do przechowywania.

1111 RReeccyykklliinngg ii uussuuwwaanniiee ooddppaaddóóww

UUssuuwwaanniiee ooppaakkoowwaanniiaa
▶ Zutylizować opakowania transportowe w sposób prawi-

dłowy.
▶ Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów.

1122 SSeerrwwiiss tteecchhnniicczznnyy

Dane kontaktowe naszego serwisu podane są na odwrocie
lub na naszej stronie internetowej.
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ZZaałłąącczznniikk
AA RRoozzppoozznnaawwaanniiee ii uussuuwwaanniiee uusstteerreekk
Zakłócenia działania Możliwe przyczyny ROZWIĄZANIA

Po włączeniu jednostki ekran nie zapala się,
a po włączeniu funkcji rozlega się sygnał
dźwiękowy.

Zasilacz nie jest podłączony lub przyłącze do
zasilania nie jest prawidłowe.

Sprawdzić, czy nie ma usterki zasilania. Je-
żeli tak, należy odczekać, aż zasilanie po-
nownie zostanie podłączone. Jeżeli nie, na-
leży sprawdzić obwód zasilania i upewnić
się, że wtyk zasilania jest prawidłowo podłą-
czony.

Od razu po włączeniu jednostki załącza się
wyłącznik zabezpieczenia linii mieszkania.
Po włączeniu jednostki następuje awaria
zasilania.

Okablowanie nie jest prawidłowo podłączone
lub znajduje się w złym stanie, wilgoć w in-
stalacji elektrycznej.
Wybrany stycznik prądu nie jest prawidłowy.

Upewnić się, że jednostka jest prawidłowo
uziemiona.
Zapewnić prawidłowe podłączenie okablowa-
nia.
Sprawdzić okablowanie jednostki wewnętrz-
nej.
Sprawdzić, czy izolacja kabla zasilania nie
jest uszkodzona i wymienić ją w razie po-
trzeby.
Wybrać pasujący stycznik prądu.

Po włączeniu jednostki ekran przesyłania sy-
gnału miga wprawdzie po włączeniu funkcji,
ale nic się nie dzieje.

Zakłócenie działania zdalnego sterowania. Wymienić baterie zdalnego sterowania. Na-
prawić zdalne sterowanie lub wymienić je.

NIEDOSTATECZNE DZIAŁANIE CHŁODZENIA LUB OGRZEWANIA

Sprawdzić ustawioną temperaturę na zdal-
nym sterowaniu.

Ustawiona temperatura nie jest prawidłowa. Dostosować ustawioną temperaturę.

Moc wentylatora jest bardzo mała. Liczba obrotów silnika wentylatora jednostki
wewnętrznej jest za mała.

Ustawić liczbę obrotów wentylatora na po-
ziom wysoki lub średni.

Hałasy zakłócające.
Niedostateczne działanie chłodzenia lub
ogrzewania.
Niedostateczna wentylacja.

Filtr jednostki wewnętrznej jest zabrudzony
lub zatkany.

Sprawdzić, czy filtr jest zabrudzony i wyczy-
ścić go w razie potrzeby.

Z jednostki w trybie ogrzewania wydobywa
się zimne powietrze.

Zakłócenie działania zaworu 4-drogowego
przełączającego.

Skontaktować się z serwisem.

Pozioma płytka nie może się przestawić. Zakłócenie działania poziomej płytki. Skontaktować się z serwisem.

Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej nie
działa.

Zakłócenie działania silnika wentylatora jed-
nostki wewnętrznej.

Skontaktować się z serwisem.

Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej nie
działa.

Zakłócenie działania silnika wentylatora jed-
nostki zewnętrznej.

Skontaktować się z serwisem.

Sprężarka nie działa. Zakłócenie działania sprężarki.
Sprężarka została wyłączona przez termo-
stat.

Skontaktować się z serwisem.

Z KLIMATYZACJI WYCIEKA WODA.

Woda wyciekająca z jednostki wewnętrznej.
Woda wyciekająca z przewodu odprowadza-
nia cieczy.

Przewód odprowadzania cieczy jest zatkany.
Za mały spadek przewodu odprowadzania
cieczy.
Przewód odprowadzania cieczy jest uszko-
dzony.

Usunąć ciała obce z przewodu wypływu.
Wymienić przewód odprowadzania cieczy.

Woda wyciekająca z przyłączy przewodów
rurowych jednostki wewnętrznej.

Izolacja przewodów rurowych nie jest zamo-
cowana prawidłowo.

Ponownie odizolować przewody rurowe i
zamocować je prawidłowo.

NIETYPOWE HAŁASY I WIBRACJE JEDNOSTKI

Słychać płynącą wodę. Podczas włączania lub wyłączania jednostki
strumień czynnika chłodniczego powoduje
nietypowe hałasy.

To zjawisko jest normalne. Po kilku minutach
nie słychać już nietypowych hałasów.

Jednostka wewnętrzna powoduje nietypowe
hałasy.

Ciała obce w jednostce wewnętrznej lub w
komponentach, które są do niej podłączone.

Usunąć ciała obce. Ustawić prawidłowo
wszystkie części jednostki wewnętrznej,
dokręcić śruby i odizolować obszary między
podłączonymi komponentami.

Jednostka zewnętrzna powoduje nietypowe
hałasy.

Ciała obce w jednostce zewnętrznej lub w
komponentach, które są do niej podłączone.

Usunąć ciała obce. Ustawić prawidłowo
wszystkie części jednostki zewnętrznej,
dokręcić śruby i odizolować obszary między
podłączonymi komponentami.
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BB SScchheemmaatt eelleekkttrryycczznnyy jjeeddnnoossttkkii wweewwnnęęttrrzznneejj
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1 Płyta podstawowa jednostki wewnętrznej

2 Czujnik temperatury na baterie

3 Czujnik temperatury pokojowej

4 Odbiornik i ekran karty elektronicznej

5 Silnik krokowy – w górę i w dół

6 Silnik wentylatora

7 Jednostka wewnętrzna

8 Sterowanie wł-wył (opcja)

9 Moduł Wifi (opcja)

10 Sterowanie przez kabel (opcja)

11 Uziemienie
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BB..11 SScchheemmaatt eelleekkttrryycczznnyy jjeeddnnoossttkkii zzeewwnnęęttrrzznneejj

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-025NWO
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1 Płyta podstawowa jednostki wewnętrznej

2 Jednostka zewnętrzna

3 Płyta podstawowa jednostki zewnętrznej

4 Zawór 4-drogowy

5 Zewnętrzny czujnik temperatury otoczenia

6 Zewnętrzny czujnik temperatury na baterie

8 Silnik wentylatora

9 Sprężarka

10 Ochrona przed przeciążeniem sprężarki

11 Reaktancja

12 Uziemienie
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BB..22 SScchheemmaatt eelleekkttrryycczznnyy jjeeddnnoossttkkii zzeewwnnęęttrrzznneejj

ZZaakkrreess ssttoossoowwaallnnoośśccii:: SDH19-050NWO

LUB SDH19-065NWO
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1 Płyta podstawowa jednostki wewnętrznej

2 Jednostka zewnętrzna

3 Płyta podstawowa jednostki zewnętrznej

4 Silnik wentylatora

5 Zawór 4-drogowy

6 Zewnętrzny czujnik temperatury otoczenia

7 Zewnętrzny czujnik temperatury na baterie

8 Czujnik temperatury spalin

9 Sprężarka

10 Ochrona przed przeciążeniem sprężarki

11 Elektroniczny zawór rozprężny

12 Uziemienie

CC DDaannee tteecchhnniicczznnee
DDaannee tteecchhnniicczznnee –– iinnffoorrmmaaccjjee ooggóóllnnee

SSDDHH1199--002255NNWW SSDDHH1199--003355NNWW SSDDHH1199--005500NNWW SSDDHH1199--006655NNWW

ZZaassiillaanniiee eelleekkttrryycczznnee

NNaappiięęcciiee 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

CCzzęęssttoottllii--
wwoośśćć 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

FFaazzaa 1 1 1 1

DDoopprroowwaaddzzaanniiee Jednostka ze-
wnętrzna

Jednostka ze-
wnętrzna

Jednostka ze-
wnętrzna

Jednostka ze-
wnętrzna

ZZaalleeccaannyy kkaabbeell zzaassiillaanniiaa eelleekkttrryycczznneeggoo ((żżyyłłyy)) 3 3 3 3

NNaappiięęcciiee eelleekkttrryycczznnee mmiinn..//mmaakkss.. 190 … 264 V 190 … 264 V 190 … 264 V 190 … 264 V
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SSDDHH1199--002255NNWW SSDDHH1199--003355NNWW SSDDHH1199--005500NNWW SSDDHH1199--006655NNWW

PPoobbóórr mmooccyy eelleekkttrryycczznneejj 1 500 W 1 500 W 2 300 W 3 100 W

PPrrąądd rroozzrruucchhoowwyy 5 A 4 A 5 A 5 A

EEEERR 3,23 3,23 3,25 3,30

CCOOPP 3,71 3,71 3,72 3,71

DDaannee tteecchhnniicczznnee –– iinnffoorrmmaaccjjee ooggóóllnnee oo ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa
SSDDHH1199--002255NNWW SSDDHH1199--003355NNWW SSDDHH1199--005500NNWW SSDDHH1199--006655NNWW

PPoojjeemmnnoośśćć zznnaammiioonnoowwaa 2 600 W 3 500 W 5 130 W 6 450 W

PPoojjeemmnnoośśćć zznnaammiioonnoowwaa 8 900 Btu/h 12 000 Btu/h 17 500 Btu/h 22 000 Btu/h

MMiinniimmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 500 W 800 W 1 200 W 2 000 W

MMiinniimmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 1 700 Btu/h 2 730 Btu/h 4 094 Btu/h 6 800 Btu/h

MMaakkssyymmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 3 350 W 3 700 W 6 200 W 8 200 W

MMaakkssyymmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 11 500 Btu/h 12 624 Btu/h 21 154 Btu/h 28 000 Btu/h

ZZuużżyycciiee zznnaammiioonnoowwee ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 805 W 1 085 W 1 580 W 1 950 W

MMiinniimmaallnnee zzuużżyycciiee ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 160 W 220 W 350 W 400 W

MMaakkssyymmaallnnee zzuużżyycciiee ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 1 400 W 1 400 W 2 100 W 3 000 W

PPrrąądd mmaakkssyymmaallnnyy ww ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa 6,3 A 7,2 A 10,8 A 13,04 A

DDaannee tteecchhnniicczznnee –– iinnffoorrmmaaccjjee ooggóóllnnee oo ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa
SSDDHH1199--002255NNWW SSDDHH1199--003355NNWW SSDDHH1199--005500NNWW SSDDHH1199--006655NNWW

PPoojjeemmnnoośśćć zznnaammiioonnoowwaa 2 800 W 3 670 W 5 280 W 6 450 W

PPoojjeemmnnoośśćć zznnaammiioonnoowwaa 9 553,6 Btu/h 12 522,04 Btu/h 18 015 Btu/h 22 000 Btu/h

MMiinniimmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 500 W 900 W 1 200 W 2 000 W

MMiinniimmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 1 700 Btu/h 3 071 Btu/h 4 094 Btu/h 6 800 Btu/h

MMaakkssyymmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 3 500 W 3 800 W 6 600 W 8 500 W

MMaakkssyymmaallnnaa ppoojjeemmnnoośśćć ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 12 000 Btu/h 12 966 Btu/h 22 519 Btu/h 29 000 Btu/h

ZZuużżyycciiee zznnaammiioonnoowwee ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 755 W 990 W 1 420 W 1 735 W

MMiinniimmaallnnee zzuużżyycciiee ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 200 W 220 W 350 W 450 W

MMaakkssyymmaallnnee zzuużżyycciiee ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 1 500 W 1 500 W 2 300 W 3 100 W

PPrrąądd mmaakkssyymmaallnnyy ww ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa 6,9 A 7,7 A 12,0 A 13,48 A

DDaannee tteecchhnniicczznnee –– jjeeddnnoossttkkaa zzeewwnnęęttrrzznnaa
SSDDHH1199--
002255NNWWOO

SSDDHH1199--
003355NNWWOO

SSDDHH1199--
005500NNWWOO

SSDDHH1199--
006655NNWWOO

MMooddeell sspprręężżaarrkkii QXF-
B096zE190A

QXF-
B096zE190A

QXF-
B141ZF030A

QXFS-
D23zX090A

GGaattuunneekk oolleejjuu sspprręężżaarrkkii FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA

TTyypp sspprręężżaarrkkii Sprężarka obro-
towa

Sprężarka obro-
towa

Sprężarka obro-
towa

Sprężarka obro-
towa

MMaakkss.. pprrąądd uurruucchhoommiieenniiaa sspprręężżaarrkkii ((LLRRAA)) 20 A 20 A 25 A 25 A

MMaakkssyymmaallnnyy ppoobbóórr pprrąądduu sspprręężżaarrkkii 4,21 A 4,21 A 6,5 A 11,5 A

MMaakkssyymmaallnnee zzuużżyycciiee sspprręężżaarrkkii 943 W 943 W 1 410 W 2 400 W

OOcchhrroonnaa pprrzzeedd pprrzzeecciiąążżeenniieemm sspprręężżaarrkkii
1NT11L-6233
HPC115/95U1
KSD115℃

1NT11L-6233
HPC115/95U1
KSD115℃

1NT11L-6233
HPC115/95U1
KSD115℃

1NT11L-6233
HPC115/95U1
KSD115℃

TTyypp wweennttyyllaattoorraa Przepływ osiowy Przepływ osiowy Przepływ osiowy Przepływ osiowy

ŚŚrreeddnniiccaa wweennttyyllaattoorraa 400 mm 438 mm 445 mm 520 mm

PPrręęddkkoośśćć ssiillnniikkaa wweennttyyllaattoorraa 900 obr./min 900 obr./min 780 obr./min 800 obr./min

MMoocc wwyyjjśścciioowwaa ssiillnniikkaa wweennttyyllaattoorraa 30 W 30 W 40 W 60 W

MMaakkssyymmaallnnee oobbcciiąążżeenniiee ssiillnniikkaa wweennttyyllaattoorraa 0,36 A 0,36 A 0,55 W 0,58 W

PPrrzzeeppłłyyww ppoowwiieettrrzzaa 1 600 m³/h 2 200 m³/h 2 400 m³/h 3 200 m³/h

MMeettooddaa ooggrraanniicczzaanniiaa Kapilara Kapilara Elektroniczny
zawór rozprężny

Elektroniczny
zawór rozprężny
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SSDDHH1199--
002255NNWWOO

SSDDHH1199--
003355NNWWOO

SSDDHH1199--
005500NNWWOO

SSDDHH1199--
006655NNWWOO

PPoozziioomm hhaałłaassuu 52 dB(A) 53 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A)

PPoozziioomm cciiśśnniieenniiaa aakkuussttyycczznneeggoo 61 dB(A) 62 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A)

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane, objęte regulacjami protokołu z Kioto.

DDaannee tteecchhnniicczznnee –– rruurryy pprrzzyyłłąącczzeenniioowwee
SSDDHH1199--
002255NNWWOO

SSDDHH1199--
003355NNWWOO

SSDDHH1199--
005500NNWWOO

SSDDHH1199--
006655NNWWOO

SSttaannddaarrddoowwee nnaappeełłnniieenniiee cczzyynnnniikkaa cchhłłooddnniicczzeeggoo 0,6 kg 0,7 kg 0,9 kg 1,7 kg

MMaakkssyymmaallnnaa ddłłuuggoośśćć bbeezz ddooddaattkkoowweeggoo nnaappeełłnniieenniiaa
cczzyynnnniikkaa cchhłłooddzząącceeggoo 5 m 5 m 5 m 5 m

DDooddaattkkoowwee nnaappeełłnniieenniiee cczzyynnnniikkaa cchhłłooddnniicczzeeggoo ppoo 55
mmeettrraacchh 16 g/m 16 g/m 16 g/m 40 g/m

ŚŚrreeddnniiccaa zzeewwnnęęttrrzznnaa rruurryy cciieecczzyy ((pprrzzyyppoorrzząąddkkoowwaanniiee
wweeddłłuugg ssyysstteemmuu bbrryyttyyjjsskkiieeggoo)) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

ŚŚrreeddnniiccaa zzeewwnnęęttrrzznnaa rruurryy ggaazzoowweejj ((pprrzzyyppoorrzząąddkkoowwaanniiee
wweeddłłuugg ssyysstteemmuu bbrryyttyyjjsskkiieeggoo)) 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"

MMaakkssyymmaallnnaa wwyyssookkoośśćć uussttaawwiieenniiaa 15 m 15 m 20 m 20 m

MMaakkssyymmaallnnaa ddłłuuggoośśćć uussttaawwiieenniiaa 20 m 20 m 25 m 25 m

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane, objęte regulacjami protokołu z Kioto.

DDaannee tteecchhnniicczznnee –– jjeeddnnoossttkkaa wweewwnnęęttrrzznnaa
SSDDHH1199--002255NNWWII SSDDHH1199--003355NNWWII SSDDHH1199--005500NNWWII SSDDHH1199--006655NNWWII

PPrrzzeeppłłyyww ppoowwiieettrrzzaa

MMaakkss.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyy--
llaattoorraa 560 m³/h 680 m³/h 850 m³/h 1 250 m³/h

ŚŚrreeddnniiaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweenn--
ttyyllaattoorraa 490 m³/h 590 m³/h 720 m³/h 1 050 m³/h

NNiieewwiieellkkaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww
wweennttyyllaattoorraa 430 m³/h 490 m³/h 610 m³/h 950 m³/h

MMiinn.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyyllaa--
ttoorraa 330 m³/h 420 m³/h 520 m³/h 850 m³/h

ZZaakkrreess uussuuwwaanniiaa wwooddyy 0,8 l/h 1,80 l/h 2,00 l/h

PPrręęddkkoośśćć wweennttyyllaattoorraa ww
ttrryybbiiee cchhłłooddzzeenniiaa

MMaakkss.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyy--
llaattoorraa 1 300 obr./min 1 350 obr./min 1 230 obr./min 1 250 obr./min

ŚŚrreeddnniiaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweenn--
ttyyllaattoorraa 1 200 obr./min 1 200 obr./min 1 130 obr./min 1 000 obr./min

NNiieewwiieellkkaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww
wweennttyyllaattoorraa 1 050 obr./min 1 050 obr./min 1 030 obr./min 900 obr./min

MMiinn.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyyllaa--
ttoorraa 800 obr./min 850 obr./min 800 obr./min 800 obr./min

PPrręęddkkoośśćć wweennttyyllaattoorraa ww
ttrryybbiiee ppoommppyy cciieeppłłaa

MMaakkss.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyy--
llaattoorraa 1 300 obr./min 1 300 obr./min 1 350 obr./min 1 250 obr./min

ŚŚrreeddnniiaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweenn--
ttyyllaattoorraa 1 200 obr./min 1 150 obr./min 1 200 obr./min 1 000 obr./min

NNiieewwiieellkkaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww
wweennttyyllaattoorraa 1 050 obr./min 1 000 obr./min 1 050 obr./min 900 obr./min

MMiinn.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyyllaa--
ttoorraa 900 obr./min 900 obr./min 900 obr./min 850 obr./min

MMoocc wwyyjjśścciioowwaa ssiillnniikkaa wweennttyyllaattoorraa 20 W 20 W 35 W 35 W

MMaakkssyymmaallnnee oobbcciiąążżeenniiee ssiillnniikkaa wweennttyyllaattoorraa 0,215 A 0,31 A 0,35 A 0,35 A

KKoonnddeennssaattoorr ssiillnniikkaa wweennttyyllaattoorraa 1 F 1,5 F 2,5 F 3 F

MMoocc ssiillnniikkaa wwaahhlliiwweeggoo 1,5 W 2 W 2,5 W 2,5 W

PPrrąądd mmaakkssyymmaallnnyy ((bbeezzppiieecczznniikk)) 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A

ZZaakkrreess tteemmppeerraattuurr 16 … 30 ℃ 16 … 30 ℃ 16 … 30 ℃ 16 … 30 ℃

PPoozziioomm hhaałłaassuu MMaakkss.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyy--
llaattoorraa 39 dB(A) 42 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
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ZZaałłąącczznniikk
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SSDDHH1199--002255NNWWII SSDDHH1199--003355NNWWII SSDDHH1199--005500NNWWII SSDDHH1199--006655NNWWII

PPoozziioomm hhaałłaassuu

ŚŚrreeddnniiaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweenn--
ttyyllaattoorraa 36 dB(A) 38 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A)

NNiieewwiieellkkaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww
wweennttyyllaattoorraa 32 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 41 dB(A)

MMiinn.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyyllaa--
ttoorraa 28 dB(A) 31 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A)

PPoozziioomm cciiśśnniieenniiaa aakkuu--
ssttyycczznneeggoo

MMaakkss.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyy--
llaattoorraa 55 dB(A) 57 dB(A) 59 dB(A) 63 dB(A)

ŚŚrreeddnniiaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweenn--
ttyyllaattoorraa 52 dB(A) 52 dB(A) 54 dB(A) 59 dB(A)

NNiieewwiieellkkaa lliicczzbbaa oobbrroottóóww
wweennttyyllaattoorraa 44 dB(A) 48 dB(A) 49 dB(A) 56 dB(A)

MMiinn.. lliicczzbbaa oobbrroottóóww wweennttyyllaa--
ttoorraa 38 dB(A) 45 dB(A) 44 dB(A) 53 dB(A)

Podczas eksploatacji jednostka wewnętrzna zawiera fluorowane gazy cieplarniane, regulowane w protokole z Kioto.

24



Publisher/manufacturer
SDECCI SAS
17, rue de la Petite Baratte — 44300 Nantes
Téléphone +33 24068 1010 — Fax +33 24068 1053

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C   —   02-134 Warszawa 
Tel. 022 3230180 — Fax 022 3230113
Infolinia 801 806666
info@saunierduval.pl — www.saunierduval.pl

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent.

0020251920_04


