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2- OSTRZEŻENIA
Aby obsługiwać klimatyzator prawidłowo,
należy przeczytać uważnie następujące
informacje. Poniżej znajduje się szereg zasad
bezpieczeństwa i porad:

Jeśli klimatyzator jest zdjęty i potem ponownie
zainstalowany, powinna być jeszcze raz sprawdzona
poprawność jego instalacji. W innym wypadku
może dojść do wycieku wody, wycieku czynnika
chłodniczego, zwarcia lub nawet pożaru.

Urządzenia te powinny być instalowane i używane
zgodnie z Przepisami i Standardami dla urządzeń
chłodniczych, elektrycznych i mechanicznych
obowiązującymi w stosunku do ich lokalizacji.

Nie demontować wylotu jednostki zewnętrznej.
Ekspozycja
wentylatora
może
być
bardzo
niebezpieczna

Jako część polityki w odniesieniu do trwających
ulepszeń swoich produktów, Saunier Duval zastrzega
sobie prawo do zmiany tych specyﬁ kacji bez
uprzedniego zawiadomienia.

Podstawa jednostki powinna być regularnie
kontrolowana na wypadek uszkodzenia. Jeśli
uszkodzona podstawa nie zostanie naprawiona, może
spaść i spowodować wypadek

Saunier Duval nie jest w stanie przewidzieć wszystkich
sytuacji, które mogą stworzyć potencjalne ryzyko.

Nie kłaść niczego na jednostce zewnętrznej.
Nie obsługiwać jednostki mokrymi lub wilgotnymi
rękami, ponieważ stwarza to ryzyko śmiertelnego
porażenia prądem elektrycznym.

Jednostki zostały zaprojektowane i wyprodukowane
dla
celów
aklimatyzacji
poprzez
systemy
klimatyzacyjne; używanie ich do innych celów
domowych lub przemysłowych stanowi wyłączną
odpowiedzialność osób projektujących, instalujących
lub używających ich w ten sposób.

Używać jedynie bezpieczników odpowiednich
dla poszczególnego modelu. Nie zastępować
bezpieczników drutami lub innymi materiałami, bo
może to spowodować uszkodzenie lub pożar.

Przed obsługą, instalacją, rozruchem, korzystaniem
lub konserwacją jednostki, osoby przypisane do
wykonywania tych zadań powinny zapoznać się z
wszystkimi instrukcjami i zaleceniami znajdującymi
się w podręczniku instalacyjnym jednostki.
W przypadku gdy zostanie wykryta jakakolwiek
nieregularność (taka jak zapach dymu), natychmiast
odłączyć jednostkę od zasilania i skontaktować się
ze sprzedawcą w celu zachowania prawidłowej
procedury.W przypadku dalszego korzystania z
klimatyzatora mimo nieodpowiednich warunków,
jednostka może ulec uszkodzeniu powodując zwarcie
lub pożar.

Zabrania się instalacji klimatyzatora blisko źródła ciepła,
materiałów łatwopalnych lub korozyjnych jak również
otworów wentylacyjnych sąsiednich budynków.

Nie wkładać palców lub innych przedmiotów we
wloty i wyloty powietrza lub poruszające się klapy
w jednostce podczas pracy, ponieważ duża prędkość
wentylatora może powodować obrażenia.

Podłączyć kabel uziemiający do prawej linii (nie do
rury gazowej, rury wodnej, linii neutralnej czy linii
telefonicznej). Nieprawidłowe uziemienie może
powodować ryzyko elektryczne.
Używać prawidłowo rury spustowej do skropliny,
aby zapewnić skuteczność wycieku. Nieprawidłowe
podłączenie rury może powodować wyciek wody.

Odłączyć jednostkę od zasilania przed czyszczeniem,
aby uniknąć zwarcia i możliwych obrażeń.
Nie czyścić jednostki wodą.

W celu wykonania pomiarów zapobiegających
wyciekom gazu chłodniczego, należy zadzwonić po
wyspecjalizowanego technika.

Zainstalować dyferencjały, żeby uniknąć możliwych
zwarć.

Wyciekający czynnik chłodniczy o pewnej gęstości
może spowodować uciekanie tlenu. Jeśli klimatyzator
jest zainstalowany w małym pomieszczeniu, prosimy
upewnić się, że są przeprowadzone wszelkie konieczne
pomiary zapobiegające jakimkolwiek oznakom braku
tlenu w przypadku wycieku gazu chłodniczego.

Nie pozostawiać klimatyzatora na chodzie podczas
używania środków owadobójczych czy pestycydów.
Trujące chemikalia mogą osiadać w jednostce i szkodzić
zdrowiu osób z alergiami na substancje chemiczne.

3

PL

Nie umieszczać nieosłoniętego płomienia na drodze
przepływu powietrza z jednostki. Nie używać aerozoli
lub innych łatwopalnych gazów blisko jednostki,
ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe.

2- OSTRZEŻENIA
Unikać przedłużającego się wystawienia na schłodzone
powietrze lub skrajne temperatury w pomieszczeniu.
Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Ciekły czynnik chłodniczy, zawarty w tym
urządzeniu, powinien być odpowiednio odzyskiwany
w ramach recyklingu, regeneracji czy zniszczenia
przed końcową utylizacją urządzenia.

Nie wystawiać zwierząt i roślin pod bezpośredni
przepływ powietrza z jednostki, ponieważ może to
być szkodliwe.

Stosowny
personel,
wykonujący
prace
konserwacyjne związane z obsługą ciekłego
czynnika chłodniczego, powinien mieć odpowiednie
certyﬁkaty wydane przez miejscowe władze.

Personel odpowiedzialny za otrzymanie jednostki
powinien przeprowadzić wzrokową kontrolę w celu
weryﬁ kacji czy nie została ona uszkodzona podczas
transportu.

Produkt został oznaczony tym symbolem
Oznacza to, że po czasie zdolności do
użytkowania nie może być on wyrzucony
z innymi domowymi nieklasyﬁ kowanymi
odpadami i powinien być usunięty zgodnie z
miejscowymi i krajowymi przepisami, w sposób
prawidłowy i przyjazny środowisku. Znaczy to
również, że użytkownik jest zobowiązany upewnić
się, że produkt jest wywożony przez przedsiębiorstwo
oczyszczania miasta autoryzowane przez miejscowe
władze, pod koniec czasu zdolności do użytkowania,
do odpowiedniego zakładu przetwórstwa odpadów. W
przypadku, gdy usuwany produkt ma być zastąpiony
nowym, może być on przekazany dystrybutorowi
nowego
urządzenia
w
celu
stosownego
przeprowadzenia procedury administracyjnej. W celu
uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować
się z miejscowymi władzami.

Instalacja chłodnicza powinna być przeprowadzona
przy użyciu rur specjalnie zaprojektowanych dla
chłodnictwa (OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używać
materiałów hydraulicznych).
W celu zapewnienia swoim produktom optymalnych
parametrów funkcjonowania, Saunier Duval zaleca
wykonywanie okresowych przeglądów przez wykwaliﬁ
kowanych specjalistów. Usługę tę może wykonać
Dział Obsługi Klienta ﬁ rmy Saunier Duval, który
oferuje umowę odpowiednią do potrzeb.
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Niniejsze urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R410A. Nie uwalniać czynnika chłodniczego R-410A
do atmosfery: R-410A, jest gazem cieplarnianym
zawierającym ﬂuor, zgodnym z Protokołem z Kyoto,
i z Globalnym Efektem Cieplarnianym - Global
Warming Potential (GWP) = 1975

3- OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Niniejszy klimatyzator został zaprojektowany do następujących temperatur. Należy go używać w
granicach poniższych parametrów.

CHŁODZENIE
Zewnętrzny

HEATING
OGRZEWANIE

43ºC D.B.
24ºC D.B.

0ºC D.B.
18¼C
D.B.

Wewnętrzny

-15ºC D.B.

30ºC D.B.
30ºC D.B.

17ºC D.B.

17ºC D.B.
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4- WYMIARY

MODELE
10-020 MCNHWI
10-025 MCNHWI
10-035 MCNHWI

H
250
250
265

L
700
700
790

D
191
191
204
Wymiary

kg
8
8
9
w mm

MODELE
12-025 MCNHWI
12-035 MCNHWI

H
270
286

L
795
845

D
165
165

kg
10
10,5

Wymiary w mm
4.2- WYMIARY KASETOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
MODELE
10-036 MCNHKI

A
650

B
580

C
580

D
650

E
254

F
30

kg
18,5+3

10-050 MCNHKI

650

580

580

650

254

30

21+3

Wymiary w mm

E

F
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4.1- WYMIARY NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

4- WYMIARY
4.3- WYMIARY KANAŁOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Wylot powietrza

MODEL
10-035 MCNHDI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

kg

210

870

380

715

102

87

25

955

268

915

15

Wymiary w mm
4.4- WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

PL
Wlot powietrza

Wylot powietrza

MODEL
12-060 MC2NHO
12-085 MC3NHO
12-085 MC4NHO

H
695
695
860

L
845
845
895

D
335
335
330

A
60
60
60

B
60
60
60

C
160
160
160

I
335
335
335

J
561
560
560

kg
68
68
80

Wymiary w mm
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4- WYMIARY

Ponad 5 cm

4.5- UKŁAD INSTALACYJNY

Ponad 10 cm
Ponad 10 cm

* Jednostka wewnętrzna nie powinna
być wyżej niż 2 m nad podłogą.

d 10

10 cm

a
Pon

cm

PL

Pona
d

Ponad 60 cm

Ponad 15 cm
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4.5- UKŁAD INSTALACYJNY
KASETOWA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

MODELO
10-036 MCNHKI

1000

A

1000

B

1000

C

10-050 MCNHKI

1000

1000

1000

D

kg

1000

285

1000

285

Wymiary w mm
KANAŁOWA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Wylot powietrza

Wylot
powietrza

PL
Wlot powietrza

5- INSTALACJA NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
5.1- PLANOWANIE MIEJSCA MONTAŻOWEGO DLA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1 Według ogólnej zasady jednostka
wewnętrzna powinna być instalowana
blisko suﬁtu.
2 Pamiętać o minimalnych odległościach od
suﬁtu i ścian, jak podano na rysunku 5.5.
3 Jeśli otwór w ścianie jest już
przygotowany lub była już zainstalowana
rura chłodnicza lub rura skroplin, płyta
podstawowa może być montowana
zgodnie z tymi warunkami.

4 Wybrać miejsce montażu, które pozwoli
na równomierny rozkład powietrza w
pomieszczeniu. Przepływ powietrza nie
powinien być blokowany przez belki,
instalacje i lampy.
5 Nie instalować jednostki wewnętrznej zbyt
blisko krzeseł i stanowisk pracy, ażeby
uniknąć nieprzyjemnych przeciągów.
6 Nie umieszczać jednostki wewnętrznej
blisko źródeł ciepła.
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5.2- MONTAŻ PŁYTY MONTAŻOWEJ I POZYCJONOWANIE OTWORÓW POD RURY CHŁODNICZE
1 Umieścić płytę montażową na ścianie w
punkcie przewidzianej instalacji.
2 Wypoziomować płytę na ścianie;
przytrzymać tymczasowo płytę w
miejscu używając stalowego gwoździa
lub zaznaczając na ścianie konieczne do
wykonania otwory. Na płycie montażowej
znajduje się kilka uchwytów, które mogą
być użyte do jej mocowania.
3 Upewnić się jeszcze raz, że płyta jest
ułożona poziomo i że na ścianie są
zaznaczone otwory.
4 Jeśli jednostka wewnętrzna ma być
podłączona przy użyciu rury chłodniczej
z tyłu, należy przygotować otwór o
średnicy wskazanej na rysunku 6.3.
5 Pobrać wymiary z rysunku 6.3 i zaznaczyć
otwór.

6 Umieścić płytę podstawową na ścianie
w punkcie przewidzianej instalacji.
Przesuwać płytę podstawową, aż
otwór na rurę będzie w tej samej linii,
co przewidywany punkt na płycie
montażowej.
7 Pamiętać o prawidłowym wypoziomowaniu
płyty.
8 Upewnić się, że otwory leżą w tej samej
linii, co uchwyty płyty.
9 Sprawdzić, czy w miejscach wiercenia
otworów nie biegną żadne linie
elektryczne
10 Wywiercić otwory i przykręcić płytę
montażową za pomocą śrub i kołków
rozporowych.

5.3- WIERCENIE OTWORÓW POD RURY CHŁODNICZE
10-020 MNHWI / 10-025 MNHWI
Schemat jednostki wewnętrznej
Płytka instalacyjna

1 Wywiercić otwór o średnicy wskazanej
na rysunku 6.3, nieco obniżając go na
zewnątrz ściany.
2 Założyć dostarczoną pokrywę na otwór
na orurowanie i przełożyć przez otwór
rury chłodnicze z rurą skroplin. Po
instalacji rur dobrze uszczelnić otwór.
3 Pamiętać o wymaganiach dotyczących
odpływu wywiercając otwór w rurze.

150mm lub więcej do suﬁtu
120mm lub

PL

120mm lub

10-035 MNHWI
150mm lub więcej do suﬁtu
Schemat jednostki wewnętrznej

Płytka instalacyjna
120mm lub
więcej do ściany

120mm lub
więcej do ściany

Rysunek 6.3

Otwór prawej
rury chłodniczej
Ø65

rury chłodniczej Ø65
Ø

12-025 MCNHWI / 12-035 MCNHWI
Proﬁl jednostki
wewnętrznej

Więcej niż 120
mm od ściany

Prawy tylny otwór
przewodu rurowego
65 Ø

9

Więcej niż 150
mm od suﬁtu
Płyta montażowa

Płyta montażowa

Więcej niż 120
mm od ściany

Lewy tylny
otwór przewodu
rurowego 65 Ø

5- INSTALACJA NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
5.4- POŁĄCZENIE RUR CHŁODNICZYCH I SYSTEMU SKRAPLAJĄCEGO
5.4.1- Układanie orurowania tylnego

11 Przełożyć kabel elektryczny od tyłu
jednostki wewnętrznej przez określony
otwór i wyciągnąć.

1 Ułożyć rury i wąż na skropliny i
zabezpieczyć je termoodporną izolacją.
5.4.2- Układanie rur po lewej stronie /
po lewej stronie z tyłu

PL

1 W przypadku orurowania lewostronnego,
ostrożnie oderwać pokrywę szczypcami.
2 W przypadku lewostronnego orurowania
tylnego:
Ostrożnie wygiąć instalację rurową w
prawo. (Ostrzeżenie: Nie spłaszczyć
rury!). Przyciąć rury, pozostawiając
dość dodatkowego miejsca na rurze,
ażeby jednostka wewnętrzna mogła być
zawieszona na złączeniach.
3 Pamiętać o włożeniu nakrętki przed
wierceniem.
4 Nawiercić rurę chłodniczą po jej
zainstalowaniu.
5 Ostrożnie usunąć izolację połączeń
kielichowych w jednostce wewnętrznej.
6 Powiesić jednostkę wewnętrzną na
szczytowej krawędzi płyty montażowej.
7 Przechylić do przodu niższą część
jednostki wewnętrznej i między nią a
płytą montażową umieścić dźwignię
(np. kawałek drewna), jak pokazano na
rysunku 6.4.2.
8 Podłączyć rury chłodnicze i wąż na
skropliny do odpowiedniej rury i instalacji
spustowej.
9 Zaizolować dokładnie rury chłodnicze. Aby
to zrobić należy przykryć wszelkie możliwe
cięcia taśmą maskującą lub zaizolować
wszelkie nieokryte rury chłodnicze
odpowiednim
materiałem
izolującym
używanym w chłodnictwie.
10 Upewnić się, że każda z zainstalowanych
rur
jest
z
osobna
właściwie
zaizolowana.

Rysunek 6.4.2

A

D

B

C

Patrz

Rysunek 6.4.3

Opis do rysunku 6.4.3

A

Pokrywa prawego orurowania

B

Pokrywa wewnętrznego orurowania

C

Zabezpieczyć taśmą samoprzylepną

D

Pokrywa lewego orurowania

5.4.3- Układanie rur po prawej stronie
/ po prawej stronie z tyłu
1 W
przypadku
orurowania
prawostronnego, ostrożnie oderwać
pokrywę szczypcami.
2 Ostrożnie
zgiąć
rury
jednostki
wewnętrznej w prawo lub w dół w
kierunku przewidzianego połączenia
(Ostrzeżenie: Nie spłaszczyć rury!).
3 Pamiętać o włożeniu nakrętki przed
wierceniem.
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4 Nawiercić rurę chłodniczą po jej
zainstalowaniu.
5 Ostrożnie usunąć izolację połączeń
kielichowych w jednostce wewnętrznej.
6 Powiesić jednostkę wewnętrzną na
szczytowej krawędzi płyty montażowej.
7 Przechylić do przodu niższą część
jednostki wewnętrznej i między nią a
płytą montażową umieścić dźwignię
(np. kawałek drewna), jak pokazano na
rysunku 6.4.2.
8 Podłączyć rury chłodnicze i wąż na
skropliny do odpowiedniej rury i instalacji
spustowej.
9 Zaizolować dokładnie rury chłodnicze.
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie
możliwe cięcia taśmą maskującą lub
zaizolować wszelkie nieokryte rury
chłodnicze odpowiednim materiałem
izolującym używanym w chłodnictwie.
10 Upewnić się, że każda z zainstalowanych
rur jest właściwie izolowana i oddzielona.
Przełożyć kabel elektryczny od tyłu
jednostki wewnętrznej przez określony
otwór i wyciągnąć. Podłączyć linię do
końcówki jednostki wewnętrznej zgodnie
z odpowiednim układem podłączenia.
11 Sprawdzić, czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Następnie
założyć pokrywę na okablowanie.
12 Po uruchomieniu i przeprowadzeniu
testu, ustawić całą jednostkę wewnętrzną
jak
opisano
poniżej.
Połączenia
kielichowe powinny być dostępne w celu
przeprowadzenia testu na szczelność
systemu.
13 Zainstalować
płytę
montażową,
wyrównując otwory za pomocą płyty.

E

Patrz

Opis do rysunku 6.4.4

E

Materiał termoodporny

F

Wąż spustowy

G

Orurowanie

H

Płytka podpierająca orurowanie

I

Wewnętrzny/zewnętrzny kabel elektryczny

1 Przed
zabezpieczeniem
jednostki
wewnętrznej, upewnić się, że instalacja
nie przecieka i jest wykonana właściwie.
2 Zawiesić obudowę jednostki na górnych
wycięciach płyty montażowej. Szybko
poruszyć obudową w jednej i drugą
stronę, ażeby sprawdzić czy jest
bezpiecznie zamontowana.
3 Podnieść obudowę lekko od dołu,
docisnąć do płyty montażowej i opuścić
pionowo. Obudowa wejdzie w dolne
uchwyty na płycie montażowej.
4 Następnie
należy
sprawdzić
czy
jednostka wewnętrzna jest właściwie
zabezpieczona.
5 W przypadku, gdy obudowa nie wchodzi
prawidłowo w uchwyty, powtórzyć ten
proces.

5.5USUWANIE
SKROPLIN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Z

Jest wiele sposobów usuwania skroplin
zbierających się w jednostce wewnętrznej
1 Skropliny mogą być usuwane w sposób
naturalny, poprzez spust poprowadzony
wraz z rurą chłodniczą. Można sprawić,
żeby wyglądało to estetycznie, np.
stosując wspólny dren.
2 Rura na skropliny powinna opadać
w kierunku na zewnątrz jednostki
wewnętrznej, ażeby zapobiec nawrotowi
wody.

G
H

F
I
Rysunek 6.4.4
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5.4.4- Instalacja obudowy jednostki
wewnętrznej

5- INSTALACJA NAŚCIENNEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
3 Jednostka może być przechylona, ażeby
umożliwiać spust skroplin w sposób
naturalny z jednostki wewnętrznej do
zbiornika (toaleta, zlew etc.). Istnieją
również różne zamaskowane rozwiązania
instalacyjne.
4 Kiedy
skropliny
nie
mogą
być
spuszczane w sposób naturalny, mogą
być wypompowywane przy użyciu
zewnętrznej pompy i usuwane na
zewnątrz za pośrednictwem wspólnej
instalacji spustowej budynku.
5 Skropliny są usuwane z jednostki
wewnętrznej do małego kolektora.
Pompa skroplin otrzymuje sygnał z
kolektora, kiedy jest on pełny. Pompa
zasysa skropliny z kolektora i przenosi
na zewnątrz do systemu spustowego.
6 Pompa jest dostępna jako oryginalne
wyposażenie wraz z odpowiednimi
instrukcjami instalacji.

1

Zakrzywiony do
góry i do dołu.

Rysunek 6.5.1
2

Koniec węża
zanurzony w
wodzie.

Rysunek 6.5.2
3

PL

UWAGI:
1 Upewnij się zawsze, że w rurze
skroplin jest cyrkulacja powietrza
zapewniająca swobodne uchodzenie
wody. W innym wypadku skropliny
mogą przeciekać przez obudowę
jednostki wewnętrznej.
2 Zamontować rurę bez zginania jej,
aby uniknąć zatorów.
3 Jeśli rura jest wyprowadzona na
zewnątrz, należy zapewnić jej
izolację przeciwmrozową.
4 W przypadku, gdy wąż spustowy
ma być zainstalowany wewnątrz,
wymagana
jest
termoodporna
izolacja.

Pofałdowany.

Rysunek 6.5.3
4

Odległość do
ziemi zbyt
mała.

Mniej niż
5 cm

Rysunek 6.5.4
5

Zakończenie
węża blisko
wody,
powodując
niemiłe zapachy,
które mogą się
przedostawać do
pomieszczenia.
Rysunek 6.5.5
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6- INSTALACJA KASETOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
6.1- PLANOWANIE MIEJSCA MONTAŻOWEGO DLA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1 Kasetę zamontować pod suﬁtem, uważając
na minimalne odległości określone w części
5.5 niniejszej instrukcji.
2 Kaseta może być instalowana na suﬁcie
lub wcześniej instalowana, a potem
montowana na suﬁcie.
3 Należy zapewnić wystarczającą ilość
miejsca na dostęp w celu podłączenia
lub dokonania przeglądu kasety.
4 Wybrać miejsce montażu, które pozwoli
na równomierny rozkład schłodzonego
powietrza w pomieszczeniu. Przepływ
powietrza nie powinien być blokowany
przez belki, instalacje i lampy.

5 Nie instalować jednostki wewnętrznej zbyt
blisko krzeseł i stanowisk pracy, ażeby
uniknąć nieprzyjemnych przeciągów.
6 Nie umieszczać kasety blisko źródeł
ciepła.
7 Wszystkie
użyte
elementy
zabezpieczające oraz sam suﬁt, powinny
być wystarczająco stabilne, aby unieść
ciężar kasety.
8 Przestrzegać minimalnych odległości
zalecanych w części 5.5

6.2- MONTOWANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

5 Ze względów bezpieczeństwa, montaż
jednostki wewnętrznej powinien być
przeprowadzany przez dwie osoby.
6 Kiedy rury spustowe na skropliny i
połączenia rurowe są zainstalowane,
należy sprawdzić czy jednostka jest
prawidłowo wypoziomowana.
7 Niższa część kasety powinna być
ustawiona
poziomo
względem
wykończonego suﬁtu. Nieprawidłowy
montaż
może
spowodować
niezamierzony przepływ powietrza w
kasecie lub pod suﬁtem podwieszanym.
Wpływałoby to negatywnie na działanie
kasety i mogłoby powodować zbieranie
się skroplin w kasecie lub pod suﬁtem.

1 Obudowa jest mocowana do suﬁtu przy
użyciu 4 zawieszonych prętów. Pręty
powinny mieć dwie nakrętki i podkładki w
celu utrzymania jednostki nieruchomo.
2 Kiedy kaseta jest podnoszona na miejsce,
należy uważać aby nie naciskać na miskę
ściekową, bo może to spowodować
uszkodzenie.
3 Upewnić się, że kaseta jest podnoszona
prawidłowo, trzymana jedynie za cztery
rogi. Nigdy nie podnosić jednostki za rurę
spustową na skropliny lub podłączenia
rur.
4 Montaż rur łączących dla czynnika
chłodniczego, skroplin oraz instalacji
elektrycznych zaleca się wykonywać
przed przystąpieniem do montażu kasety
na suﬁcie.
W ten sposób, podłączenie kasety na
suﬁcie do obiegu chłodniczego, rury
spustowej do odprowadzania skroplin i
przewodów zasilania może być wykonane
podczas lub tuż po montażu. Dalsza
instalacja rur łączących z zamkniętym
suﬁtem i zamontowaną kasetą suﬁtową
jest ograniczona do przestrzeni dostępnej
dla kontroli.
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6.2.1- Ogólne zalecenia

6- INSTALACJA KASETOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
kasety

bez

suﬁtu

5 Podczepić kasetę bez dokręcania
nakrętek zabezpieczających.
6 Wyregulować kasetę regulując niższe
nakrętki mocujące zamontowane na
prętach gwintowanych / na hakach
pierścieniowych, upewniając się, że
kaseta jest ustawiona poziomo i jej
wysokość jest prawidłowa.

Informacje na temat koniecznych wymiarów
instalacyjnych są dostępne w części 5.5
1 Narysować
rozmieszczenie
punktów
mocowania zgodnie ze wskazanymi
wymiarami, a następnie montować elementy
mocujące w wyznaczonych miejscach.
2 Dostosować
długość
elementów
mocujących do wymaganych wymiarów.
(Średnica pręta gwintowanego M 10.)
3 Każdy element podpierający zabezpieczyć
nakrętką
mocującą
i
nakrętką
zabezpieczającą
poniżej
kątownika
podpierającego kasetę i nakrętką mocującą
powyżej kątownika podpierającego.
4 Podczepić kasetę bez dokręcania
nakrętek zabezpieczających.
5 Wyregulować kasetę regulując niższe
nakrętki mocujące zamontowane na
prętach gwintowanych / na hakach
pierścieniowych, upewniając się, że
kaseta jest ustawiona poziomo i jej
wysokość jest prawidłowa.
6 Następnie, dokręcić nakrętki mocujące i
zabezpieczające.

PL

6.2.3- Montaż
podwieszanym

kasety

z

Pręt

Podpora
Teownik

Hak
Korpus
Nakrętka
Suﬁt

suﬁtem

Informacje na temat koniecznych wymiarów
instalacyjnych są dostępne w części 5.
Usunąć suﬁt podwieszany na wymiar
wskazany dla kasety.
1 Narysować
rozmieszczenie
punktów
mocowania zgodnie ze wskazanymi
wymiarami, a następnie montować elementy
mocujące w wyznaczonych miejscach.
2 Dostosować
długość
elementów
mocujących do wymaganych wymiarów.
(Średnica pręta gwintowanego M 10.)
3 Każdy element podpierający zabezpieczyć
nakrętką
mocującą
i
nakrętką
zabezpieczającą
poniżej
kątownika
podpierającego kasetę i nakrętką mocującą
powyżej kątownika podpierającego.
4 Podnieść kasetę, przechylając powoli
gdzie to konieczne, aby wsadzić ją w
otwór w suﬁcie podwieszanym.
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(wysokość suﬁtu)

6.2.2- Montaż
podwieszanego

Panel

6- INSTALACJA KASETOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
6.3- RURY SPUSTOWE
1 Kaseta
ma
wbudowaną
pompę
kondensacyjną.
2 Średnica rury odprowadzającej powinna
być przynajmniej równa średnicy
przyłącza jednostki wewnętrznej (rura
polietylenowa; średnica wewnętrzna
25mm; średnica zewnętrzna 32mm).
3 Rura
do
odprowadzania
skroplin
powinna być tak krótka, jak to tylko
możliwe i umieszczona z pochyleniem
przynajmniej 1% w kierunku od jednostki
wewnętrznej.

4 Kiedy
montowana
jest
rura
odprowadzająca, należy upewnić się,
że odległości między elementami
mocującymi są prawidłowe.
5 Unikać zaginania rur, aby zapewnić
drożność rury odprowadzającej skropliny.
6 Podłączyć rurę spustową do złączki odpływu
skroplin w jednostce wewnętrznej.
7 Następnie zabezpieczyć na miejscu rurę
spustową skroplin.
8 Przeprowadzić test szczelności na złączce
odpływu skroplin i rurze spustowej
skroplin.
9 Zaizolować rurę na skropliny.

Maks. 200 mm

Pochylenie 1/50

Złączki pompy
(uszczelki)

6.4- INSTALACJA PANELU DEKORACYJNEGO
1 Źle zamontowana pokrywa może
prowadzić do niepożądanego przecieku
skroplin do kasety i powodować anomalie
na wyświetlaczu.
2 Upewnić się, że jednostka wewnętrzna
jest zamontowana w prawidłowej
pozycji. Aby to osiągnąć, jednostka
wewnętrzna powinna być zamontowana
poziomo i wypoziomowana względem
krawędzi wykończenia stropu.
3 Sprawdzić wielkość otworu w suﬁcie. Po
zamontowaniu pokrywy, otwór w suﬁcie
powinien być ukryty.
4 Zakładając panel dekoracyjny, należy
upewnić się, że silnik przepływu
powietrza nie jest umieszczony pod
rurami chłodniczymi.

5 Najpierw prowizorycznie zabezpieczyć
śruby
na
pokrywie,
aby
ją
wypoziomować.
6 Po wypoziomowaniu pokrywy, dokręcić
mocno śruby.
7 Podłączyć kable silnika synchronicznego
i linie sygnału.
8 Przeprowadzić próbę działania.
9 W razie braku odpowiedzi na sygnał z
pilota zdalnego sterowania, sprawdzić
połączenie. Powtórzyć test po 10
sekundach po odłączeniu i podłączeniu
zasilania.
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Maks. 500 mm

Maks. 1-1,5 m

6- INSTALACJA KASETOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
6.5- PODŁĄCZANIE RUR
1 Po podłączeniu chłodniczych, upewnić
się, że przełączniki w jednostce
wewnętrznej są dostępne.
2 Usunąć izolację z połączenia kielichowego
w jednostce wewnętrznej.
3 Przyciąć rury, zostawiając wystarczającą
ilość dodatkowego miejsca, aby móc
podłączyć jednostkę do złączy jednostki
zewnętrznej.
4 Ostrożnie zagiąć rury łączące w
jednostce wewnętrznej w żądanym
kierunku (Ostrzeżenie: Nie spłaszczać
całkiem rur!).
5 Pamiętać o włożeniu nakrętki przed
wierceniem.
Patrz

6 Nawiercić rurę chłodniczą po jej
zainstalowaniu.
7 Podłączyć rury chłodnicze i wąż na
skropliny do odpowiedniej rury i instalacji
spustowej.
8 Zaizolować dokładnie rury chłodnicze.
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie
możliwe cięcia taśmą maskującą lub
zaizolować wszelkie nieokryte rury
chłodnicze odpowiednim materiałem
izolującym używanym w chłodnictwie.
9 Upewnić się, że każda z zainstalowanych
rur
jest
właściwie
izolowana
i
oddzielona.

Opis do rysunku 7.5

A

Przewód gazu

B

Izolacja

C

Przewód cieczy

D

Uzwojenie

E

Rura spustowa

Rysunek 7.5

PL
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7- INSTALACJA KANAŁOWEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
7.1- KANAŁOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

- Zaleca się umieszczenie przeciwnakrętki na
dolnej nakrętce pręta podtrzymującego.
- Ta jednostka wewnętrzna została zaprojektowana do
instalacji pod suﬁtem podwieszanym. W przypadku
montażu jednostki w miejscach łatwodostępnych,
okablowanie elektryczne musi być zabezpieczone.

7.1.1- KONTROLA WSTĘPNA
- Instalować jednostkę wewnętrzną tak, aby
zachować wokół niej wystarczającą przestrzeń dla
wszelkich operacji i czynności konserwacyjnych,
jak pokazano poniżej.

7.1.4 INSTALACJA RURY SPUSTOWEJ

- Unikać przeszkód, które mogą wpłynąć niekorzystnie na
pobieranie lub odprowadzanie strumienia powietrza.

- Należy szczególnie uważnie układać rury
spustowe, w przypadku awarii może bowiem
dojść do wycieku skroplin z parownika.
- Nie umieszczać rury spustowej w pozycji
wznoszącej, w przeciwnym wypadku woda
spustowa cofnie się do jednostki i wycieknie po
jej zatrzymaniu.
- Nie podłączać rury spustowej do kanałów
sanitarnych, kanałów ściekowych lub innych
układów kanalizacyjnych, jeśli nie jest
zainstalowany syfon.
- Jeślli zbiorcza rura spustowa podłączona jest
do innej jednostki wewnętrznej, podłączenia
jednostek powinny się znajdować powyżej
poziomu rury zbiorczej. Długość rury zbiorczej
powinna być odpowiednia do rozmiarów i ilości
występujących jednostek.

- Nie instalować jednostki wewnętrznej w warsztacie
mechanicznym lub kuchni, gdzie rozpylony olej
lub dym mogą się dostać do wnętrza jednostki.
Olej mógłby się odłożyć w wymienniku ciepła,
zmniejszając wydajność jednostki. W rezultacie
również wewnętrzne części plastikowe mogłyby
ulec deformacji lub nawet zniszczeniu.
- Zwrócić uwagę na poniższe zalecenia, jeśli
jednostka wewnętrzna jest przewidziana do
zainstalowania w szpitalu lub miejscu, w którym
mogą wystąpić emitowane przez aparaturę
medyczną fale elektromagnetyczne.
A) Nie instalować jednostki wewnętrznej w miejscach,
w których fale elektromagnetyczne działają
bezpośrednio na skrzynkę elektryczną, przełącznik
lub przewód pilota zdalnego sterowania.
B) Instalować jednostkę możliwie najdalej od źródła fal
elektromagnetycznych. Należy zachować odstęp 3 m.
C) Zainstalować ﬁltr akustyczny, jeśli zasilanie
wytwarza przeszkadzający hałas.
D) Przy wyborze ostatecznej lokalizacji i kierunku
ustawienia jednostki wewnętrznej wziąć pod
uwagę położenie rur, przewodów i konserwację.
E) Przy wyborze lokalizacji jednostki wewnętrznej
należy brać pod uwagę sieć kanałów powietrza,
aby ułatwić jego rozprowadzanie.

Podwiesić jednostkę wewnętrzną tak, jak pokazano
na rysunku poniżej.
Części dostarczone z ﬁltrem:
- Pręt podtrzymujący, nakrętka i podkładka
UWAGA:
W
każdym
systemie
spustowym bardzo ważne jest
umieszczenie syfonu.

7.1.2- MOCOWANIE JEDNOSTKI
Wspornik
montażowy

- Używać mocowań odpowiednich do rodzaju
podłoża, zwracajac szczególną uwagę na
możliwe przenoszenie drgań i hałasu. Jeśli to
konieczne, należy użyć środków służących do
wytłumienia hałasu i wibracji.

Pręt podtrzymujący

JEDNOSTKA
Suﬁt podwieszany

7.1.3- INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
- Nakrętki nałożyć i przykręcić na wszystkie pręty
podtrzymujące.
- Unieść jednostkę i wsunąć pręty do otworów we
wspornikach.
- Na wszystkich prętach umieścić podkładkę i nakrętkę.
- Wypoziomować urządzenie i zamocować je, przykręcając
nakrętki tak, ażeby dociskały wzajemnie.
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Nakrętka i
podkładka
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7.1.5- PODWIESZANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

8- INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
8.1- WYBÓR MIEJSCA MONTAŻOWEGO DLA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
1 Jednostki
zewnętrzne
mogą
być
montowane wyłącznie na zewnątrz,
nigdy wewnątrz budynku.
2 Jeśli to możliwe, wybrać miejsce
montażowe, które nie jest bezpośrednio
nasłonecznione
3 Podstawa miejsca montażowego musi być w
stanie unieść ciężar jednostki zewnętrznej i
pozwolić na jej instalację w pozycji
horyzontalnej. Powinna być również dość
mocna, ażeby uniknąć wibracji.
4 Wybrane
miejsce
instalacji
musi
zachować
wszystkie
minimalne
odległości od sąsiednich budynków w
celu optymalnego działania jednostki.
5 Upewnić się, że przeciągi powietrza i
hałasy nie przeszkadzają sąsiadom.

6 Jeśli posesja lub lokal są wynajmowane,
należy uzyskać pozwolenie właściciela.
7 Miejsce montażowe powinno być wolne
od gazów lub substancji łatwopalnych
czy materiałów palnych i pozbawione
grubych pokładów kurzu.
8 Zachować minimalne odległości.
9 Wybierając miejsce należy pamiętać o
wszelkich miejscowych przepisach.
UWAGA!
Zespoły zewnętrzne powinny znajdować
się w miejscach łatwo dostępnych w celu
prowadzenia konserwacji i napraw. Saunier
Duval
nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek koszty wynikające z
nieprawidłowego umieszczenia w sposób
utrudniający dostęp.

8.2- PODŁĄCZENIA RUR CHŁODNICZYCH
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1 Zamontować jednostkę zewnętrzną w
wybranym miejscu.
2 Zdjąć kapturki ze złączy chłodniczych w
jednostce zewnętrznej.
3 Ostrożnie wyginać zainstalowaną rurę
w kierunku jednostki zewnętrznej.
(Ostrzeżenie: Nie spłaszczyć rury!).
Przyciąć rury, pozostawiając dość miejsca
na rurze, ażeby jednostka zewnętrzna
mogła być zawieszona na złączeniach.
4 Nawiercić rurę chłodniczą po jej
zainstalowaniu.

5 Podłączyć rury chłodnicze do odpowiedniego
złącza jednostki zewnętrznej.
6 Zaizolować dokładnie rury chłodnicze.
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie
możliwe cięcia taśmą maskującą lub
zaizolować wszelkie nieokryte rury
chłodnicze odpowiednim materiałem
izolującym używanym w chłodnictwie.
UWAGA!
Instalacja
jest
łatwiejsza,
jeśli
najpierw podłączy się rurę gazową.

8.3- PLANOWANIE POWROTU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Obwód chłodniczy zawiera specjalny olej,
którego głównym zadaniem jest oliwienie
kompresora
jednostki
zewnętrznej.
Idealnym sposobem na to, ażeby olej wracał
do kompresora jest umieszczenie jednostki
wewnętrznej powyżej jednostki zewnętrznej
i zamontowanie rury gazowej z pochyleniem
względem kompresora.

Jeśli jednostka zewnętrzna jest zamontowana
wyżej niż jednostka wewnętrzna, rura gazowa
(grubsza rura) powinna być montowana
pionowo. Przy wysokości ponad 7,5 m, powinien
zostać zainstalowany dodatkowy zbiornik
na olej lub łuk rurowy w odlegości co 7,5 m,
aby zbierać olej i zasysać go, zwracając do
jednostki zewnętrznej. Ponadto przed jednostką
zewnętrzną można zainstalować łuk rurowy w
celu dalszego usprawnienia powrotu oleju.
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8- INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
8.4- PODŁĄCZENIE SYSTEMU SKRAPLAJĄCEGO DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
3 W
odpowiedni
otwór
włożyć
dostarczone sklejone kolanko. Otwór
ten jest umieszczony na dole jednostki
zewnętrznej.
Przekręcić kolanko o 90°, żeby zabezpieczyć
je na miejscu.

UWAGA!
Jedynie w jednostkach, które mają
wbudowane pompy grzewcze.
1 Podczas pracy klimatyzatora zachodzi
proces skraplania, a skropliny muszą
zostać usunięte.
2 Skropliny mogą być usunięte z jednostki
zewnętrznej, na przykład poprzez
zastosowane kolanko spustowe (1/2
cala) - do systemu spustowego lub rury
ściekowej. Kolanko spustowe wystaje
spod jednostki. Dlatego jest istotne,
aby się upewnić, że jest pozostawiona
wystarczająca ilość miejsca na instalację
kolanka.

Wąż spustowy
Drain
hose

Rysunek 9.4

8.5- RURA SPUSTOWA DO ODPROWADZANIA SKROPLIN
1 Upewnić się, że rura spustowa do
odprowadzania skroplin wystaje z
jednostki z pochyleniem.
2 Po podłączeniu rury spustowej, sprawdzić
czy działa wlewając wodę z tacki na
skropliny na dole jednostki zewnętrznej.
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3 Ponieważ
rura
spustowa
jest
przeznaczona do działania na zewnątrz,
musi być izolowana przeciwmrozowo.
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9- PODŁĄCZENIA RUR CHŁODNICZYCH
9.1- WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z RURAMI CHŁODNICZYMI
1

2
3
4
5
6

7

8 Nie ciąć rur chłodniczych piłką do metali,
ale raczej piłką do rur i zawsze zakrywać
zakończenia rur.
9 Jakiekolwiek rozszerzanie przekroju
powinno być wykonywane dokładnie,
ażeby uniknąć w następstwie tego strat
gazu przez rury.
10 Nawiercając rurę należy trzymać ją
otwartą skierowaną ku dołowi, ażeby
uniknąć wlotu odpadów.
11 Montować ostrożnie rury łączące,
upewniając się, że nie mogą się
przemieścić. Upewnić się, że nie
występują luzy między łączeniami.
12 Wyposażyć rury chłodnicze (gazową
i cieczy) oddzielnie w termoizolację o
wysokiej gęstości.
13 Łączenia nawiercane powinny być
ostrożnie zakręcane. Naciskając zbyt
mocno bez wypośrodkowywania stożka
i nakrętki wtyczki może uszkodzić gwint i
zmniejszyć szczelność jednostki.

Instalacja powinna być wykonana przy
użyciu rur przeznaczonych specjalnie dla
chłodnictwa (OSTRZEŻENIE! Nigdy nie
używać materiałów hydraulicznych).
Rury powinny być czyste, suche i
polerowane wewnątrz.
Izolacja rur powinna być wykonana przy użyciu
specjalnej izolacji dla rur chłodniczych.
Długości
rur
muszą
odpowiadać
maksymalnym i minimalnym wymiarom
ustalonym we wszystkich miejscach.
Gdzie to tylko możliwe, unikać zagięć na
rurach.
Jeśli wymagane jest lutowanie, powinno
być one przeprowadzone przy użyciu
mocnych materiałów lutowniczych ze
stopów miedzi i srebra. Podczas procesu
lutowania, w celu uniknięcia powstawania
rdzy przez środek rur należy przepuścić
strumień azotu.
Należy pamiętać, że kiedy rura jest
wygięta, mogą występować straty w
przepływie. Starać się utrzymać jak
najszerszy kąt.
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9.2- PODŁĄCZENIA CHŁODNICZE
12-060 MC2 NHO

12-085 MC3NHO

12-085 MC4NHO

Średnice rur cieczy/gazu
Maksymalna długość rur

Ø cale dane
m

1/4” - 3/8”
15

1/4” - 3/8”
15

1/4” - 3/8”
15

Maks. L1 + L2 + (L3 dla
3x1) + (L4 dla 4x1)

m

30

45

60

Maks. wys. JW poniżej JZ
Maks. wys. JZ poniżej JW
Standardowe obciążenie do
Dodatkowe obciążenie na m

m
m
m
gr

10
10
5
30

10
10
5
15

10
10
5
15

Uwaga!
W ramach polityki związanej z ciągłymi ulepszeniami swoich produktów, ﬁrma
Saunier Duval zastrzega sobie prawo do zmiany tych specyﬁkacji bez uprzedniego
powiadomienia.
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10- SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJE TECHNICZE
Tabela 10.1 Specyfikacje techniczne jednostki wewnętrznej
Unds.

10-020
10-025
10-035
12-025
12-035 10-036 10-050 10-035
MCNHWI MCNHWI MCNHWI MCNHWI MCNHWI MCNHKI MCNHKI MCNHDI

Jednostki wewnętrzne

NAŚCIENNE

KASETOWE

KANAŁOWE

kW

2,00

2,60

3,20

2,55

3,26

3,20

5,27

3,20

Verwarmingscapaciteit kW

2,50

3,25

4,20

3,25

4,20

3,81

6,00

3,80

Koelcapaciteit

Luchtdebiet

m3/h 325/485/615 325/485/615 740/770/800 350/480/570 420/520/700 500/580/680 650/760/860 420/490/580

Geluidsvermogen dB(A)

46/53/58

46/53/58

48/55/60

42/48/55

40/43/45

49/51/53

44/46/50

Geluidsdruk
Wymiary
(HxLxD)
Wymiary panelu
(HxLxD)
Ciężar netto

28/35/40

28/35/40

35/42/46

26/34/38

31/37/42 32/34/36

38/40/43

33/35/38

250 x 700 250 x 700 265 x 790
x 191
x 191
x 204

270 x 795
x 165

286 x 845 580 x 254 580 x 254 210 x 870
x 165
x 580
x 580
x 380
650 x 30 650 x 30 x
/
/
x 650
650
10,5
18,5
21
15

dB(A)
mm
mm

/

/

/

/

kg

8

8

9

10,0

/
/
Ciężar netto panelu kg
Średnica rur
Ø 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"
cieczy/gazu
duim

46/50/55

/

/

/

3

3

/

1/4" 1/2"

1/4" 3/8"

1/4" 1/2"

1/4" 1/2"

1/4" 1/2"

1/4" 1/2"

Jednostki.
Jednostki zewnętrzne
Wydajność chłodnicza
Pobór mocy
Natężenie pobieranego prądu
Wydajność grzewcza
Pobór mocy
Pobór mocy
min-max
Natężenie pobieranego prądu
Przepływ powietrza
Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne
Czynnik chłodniczy
Pompa do ogrzewnaia i ładowania

kW
kW
A
kW
kW
kW
A
m3/h
dB(A)
dB(A)
gr

Typ kompresora
Współczynnik rozszerzalności
Waga netto
kg

12-060 MC2NHO

12-085 MC3NHO

12-085 MC4NHO

5,23
1,57
7,13
6,05
1,67
0,6-2,09

8,00
2,39
11,9
9,25
2,56
0,82-3,3

8,30
2,42
12,27
9,35
2,38
0,78-4,3

10,50
2.500
65
52
R410A
1.900

16
2.500
70
62
R410A
2.250
Rotary
EXV, capilary
68

25
3.500
72
63
R410A
2.550

68

80

Uwaga!
Jednostki wewnętrzne ½″ zostały wyposażone w złączkę umożliwiającą podłączenie
jednostki zewnętrznej.
Uwaga!
Saunier Duval, prowadząc politykę ciągłego ulepszania jakości swoich produktów,
zachowuje sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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Tabela 10.2 Specyjfikacje techniczne jednostki zewnętrzne

11- PODŁĄCZENIE ZASILANIA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
11.1.3- Kanałowej Jednostki

11.1- PODŁĄCZENIE ZASILANIA
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

1 Otworzyć wlotowe otwory wentylacyjne.
2 Odkręcić śruby i ostrożnie zdjąć
pokrywę.
3 Usunąć złącza wtykowe.
4 Zdjąć
pokrywę
boczną
skrzynki
rozdzielczej.
5 Podłączyć linię do końcówki jednostki
wewnętrznej zgodnie z odpowiednim
układem podłączenia.
6 Sprawdzić, czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Następnie
założyć pokrywę na okablowanie.

11.1.1- Naściennej jednostki
1 Otworzyć przednią pokrywę jednostki
wewnętrznej ciągnąc do góry.
2 Usunąć pokrywy okablowania po prawej
stronie obudowy odkręcając śruby.

11.2- PODŁĄCZENIE ZASILANIA
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

3 Przełożyć kabel z zewnątrz przez otwór
w jednostce wewnętrznej, gdzie rura
chłodnicza jest już podłączona.
4 Przerzucić kabel elektryczny od tyłu
jednostki wewnętrznej przez określony
otwór z przodu. Podłączyć kable do
końcówki jednostki wewnętrznej zgodnie
z odpowiednim układem podłączenia.
5 Sprawdzić, czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Następnie
założyć pokrywę na okablowanie.
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1 W celu podłączenia zasilania jednostki
zewnętrznej, postępować w ten sam
sposób, co w przypadku jednostki
wewnętrznej.
2 Usunąć pokrywy ochronne na przyłączach
elektrycznych w jednostce zewnętrznej.
3 Usunąć śruby w izolatorze przepustowym
i wsadzić do niego końcówki kabli
zasilających. Następnie dokręcić śruby.
4 Zabezpieczyć kabel zainstalowany w
odciągu jednostki zewnętrznej.
5 Sprawdzić, czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Następnie
założyć pokrywę na okablowanie.

11.1.2- Kasetowej Jednostki
1 Otworzyć otwór wentylacyjny wlotu
powietrza.
2 Poluzować śruby w pokrywie kasety i
ostrożnie ją usunąć.
3 Zdjąć łącza między kasetą suﬁ tową i
pokrywą.
4 Zdjąć
pokrywę
boczną
skrzynki
rozdzielczej w kasecie.
5 Podłączyć linię do terminala jednostki
wewnętrznej zgodnie z odpowiednim
planem instalacji.
6 Sprawdzić czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Wówczas
założyć pokrywę na okablowanie.

UWAGA!
Zamontować kabel zasilający poniżej
przepustu używając opaski kablowej
w celu uniknięcia przenikania wody.
Zaizolować nie używane przewody
taśmą maskującą i zadbać o to, ażeby
nie miały one kontaktu z elementami
o niskim napięciu.
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11- PODŁĄCZENIE ZASILANIA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
11.3- PODŁĄCZENIE ZASILANIAG
12-060 MC2NHO

12-085 MC3NHO

Jednostka wewnętrzna

10 W
12 W
10 K
10 D

Jednostka zewn

Jednostka wewnętrzna

10 W
12 W
10 K
10 D

Jednostka zewnętrzna B

Jednostka zewn

Jednostka zewnętrzna C

12-085 MC4NHO
Jednostka wewnętrzna

10 W
12 W
10 K
10 D

= Szybkozłączka
łą
łączka

Jednostka zewn

S

L
N

Napięcie (V/Ph/Hz)

SDH 12-060
MC2NHO

SDH 12-085
MC3NHO

SDH 12-085
MC4NHO

230/1/50

230/1/50

2,5

4

10

Jednostka Wewnętrzna/Jednostka
Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Wyłącznik termo magnetyczny
typu D (A)

16

20

32

Sekcja połączenia wzajemnego
do 25 metrów (mm2)

2,5

4

10

Połączenie wzajemne osłonięte
(TAK/NIE)

NIE

NIE

NIE

Bezpośredni ochronnik (osłona)
prądu szczątkowego (A)

0,03

0,03

0,03

Zasilanie

230/1/50

Sekcja zasilania do 25
metrów (mm2)
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Zasilanie

11- PODŁĄCZENIE ZASILANIA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
11.4- OSTRZEŻENIA PRZY PODŁĄCZANIU
1 Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony,
musi być wymieniony przez producenta,
autoryzowanego
sprzedawcę
lub
podobnie kwaliﬁkowaną osobę.
2 Jeśli bezpiecznik na płytce zasilania
przepali się, prosimy wymienić go na typ
T. 3.15A/250V
3.15A/250V.
3 Metoda okablowania powinna być
zgodna z krajowymi i międzynarodowymi
standardami
dotyczącymi
instalacji
elektrycznych.

Uwaga na temat
dyrektywy 89/336/EWG
Aby
zapobiec
zakłóceniom
elektromagnetycznym podczas rozruchu
kompresora, trzeba spełnić następujące
warunki instalacyjne.
1 Klimatyzator musi być podłączony do
głównej rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna
mieć małą impedancję. Normalnie
wymagana impedancja jest osiągana na
poziomie bezpiecznika 32 A.
2 Żaden inny sprzęt nie może być
podłączony do tej linii zasilającej.
3 W przypadku dalszych pytań na temat
instalacji elektrycznej, prosimy przejrzeć
warunki techniczne podłączeń stosowane
przez lokalny zakład energetyczny.
4 W przypadku dalszych pytań dotyczących
klimatyzatora, należy odwołać się do
tabliczki znamionowej produktu.
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UWAGA!
Podłączając
kabel
sprawdzić
uważnie końcową liczbę jednostek
wewnętrznych
i
zewnętrznych
w
układzie
podłączenia.
Jeśli
okablowanie nie jest poprawnie
poprowadzone, może dojść do zakłóceń
przy uruchamianiu i klimatyzator
może nie pracować właściwie.
Zamontować kabel zasilający poniżej
przepustu używając opaski kablowej
w celu uniknięcia przenikania wody.
Zaizolować nie używane przewody
taśmą maskującą i zadbać o to, ażeby
nie miały one kontaktu z elementami
o niskim napięciu.
4 Żeby upewnić się, iż urządzenie stosuje
się do standardu EN-61000-3-11, należy
zweryﬁkować czy robocze natężenie prądu
zasilania wynosi > 100A na złączu.
5 Okablowanie elektryczne powinno być
wykonane z użyciem odpowiednich
przekrojów. Prawnie wymagane jest,
aby miejsca instalacji były zabezpieczone
na wypadek zwarć, w celu uniknięcia
porażenia prądem elektrycznym.
6 Napięcie powinno być w zakresie
90%~110% napięcia znamionowego.
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12- ROZRUCH: ODPOWIETRZANIE I SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI
SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI
Podłączyć przyrząd obejściowy z manometrem (z kurkiem)
do zaworu rury gazowej. Podłączyć pompę azotową do
nisko-ciśnieniowego końca przyrządu obejściowego z
manometrem. Odkręcić ostrożnie zawory odpowiednimi
kluczami i w zależności od użytego czynnika chłodniczego
ustawić ciśnienie w układzie zgodnie z zalecanymi
wartościami w tabeli po prawej stronie. Sprawdzić
czy wszystkie połączenia i złączki są szczelne. Jeśli to
konieczne, naprawić wszelkie połączenia i złączki. Po
przeprowadzeniu testu ciśnieniowego, zamknąć wszystkie
zawory na przyrządzie obejściowym z manometrem i
odłączyć pompę azotową. Zredukować ciśnienie w układzie
otwierając powoli kurki.

Gaz

Złącze przeciwzwrotne

Azot

R-410A

40 bar(g) - 10/min

Zgodnie z rozporządzeniem 842/2006/EC, cały obieg chłodniczy musi być poddawany okresowym kontrolom przecieków. Podejmij odpowiednie kroki, w celu zapewnienia, że te kontrole zostały wykonane i
wyniki prawidłowo umieszczone w przeglądzie konserwacji urządzenia. Kontrola przecieków powinna być
przeprowadzana z następującą częstotliwością:
Urządzenia z zawartością czynnika chłodniczego mniejszą niż 3 kg => okresowa kontrola przecieków nie jest wymagana
Urządzenia o zawartości czynnika chłodniczego równej lub większej niż 3 kg => co najmniej raz na 12 miesięcy
Urządzenia o zawartości czynnika chłodniczego równej lub większej niż 30 kg => co najmniej raz na 6 miesięcy
Urządzenia o zawartości czynnika chłodniczego równej lub większej niż 300 kg => co najmniej raz na 3 miesiące

ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

Pozostawić pracującą pompę na przynajmniej 15 minut, w
zależności od rozmiarów jednostki. Sprawdzić wskazówkę
na manometrze niskociśnieniowym. Powinna wskazywać
-0.1MPa (-76 cm Hg). Po zakończeniu procesu, zamknąć
zawór niskociśnieniowy na przyrządzie obejściowym z
manometrem.
Odłączyć pompę próżniową. Sprawdzać wskazówkę na
manometrze przez około 10 - 15 minut. Jeśli ciśnienie
wzrośnie, znaczy to, że obieg chłodniczy nie jest
wodoszczelny (powinno być to wykryte podczas kontroli
przecieków). W takiej sytuacji, wszystkie złączki, części
wewnętrzne i zewnętrzne oraz zawory muszą być
ponownie sprawdzone.
Nie zapomnieć o zamknięciu kurków.
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Gaz

PL

Podłączyć pompę próżniową do przyrządu obejściowego
z manometrem.
Wszystkie kurki muszą być zamknięte!
Włączyć pompę próżniową i otworzyć zawór próżniowy i
zawór niskiego ciśnienia na manometrze. Wtedy pompa
będzie wytwarzała próżnię w instalacji. Podłączyć pompę
próżniową i otworzyć zawór próżniowy, “niskociśnieniowy”
i kurek gazu. Upewnić się, że zawór “wysokociśnieniowy”
jest zamknięty.

Manometr
(dla czynnika chłodniczego)
Złącze przeciwzwrotne

Rura (czynnika chłodzącego)

Otwarty

Zamknięty

Pompa próżniowa
(dla czynnika chłodniczego)

12- ROZRUCH: ODPOWIETRZANIE I SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI
ROZRUCH
Otworzyć zawór dwudrożny (gazowy) przekręcając
o 90º w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Instalacja zostanie wypełniona czynnikiem
chłodniczym. Zamknąć dwudrożny zawór (gazowy) po
około 6 sekundach. Sprawdzić raz jeszcze jednostkę pod
względem wodoszczelności.
Czy jest przeciek gazu?
Jeśli odpowiedź brzmi tak, sprawdzić złącza kielichowe w
jednostce.

Otwór serwisowy
90º przez 60 sekund s

Gaz

Otwarty
90º

Jeśli nie było możliwe wstrzymanie
usuwania czynnika chłodniczego, opróżnić
jednostkę przy użyciu pompy próżniowej.
Żeby to zrobić, będzie potrzebna pompa
próżniowa i butelka do recyklingu.
Nigdy nie pozbywać się czynnika
chłodniczego porzucając go w terenie!
Sprawdzić lub naprawić cieknące złączki
oznaczone w systemie rurowym. Wymienić
wszelkie cieknące części wewnętrzne i
zewnętrzne
Po naprawie, wypełnić jednostkę prawidłową
ilością czynnika chłodniczego, używając
specjalnych przyrządów pomiarowych.
Przejść do sprawdzenia szczelności, jak
opisano wyżej.

PL

Usunąć przyrząd obejściowy z manometrem.
W tym czasie otwierać zawory gazu i cieczy, przekręcając
do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara

Gas
Gaz

Ciecz.
Liquid.

Zamknąć zawory gazu i cieczy używając
odpowiednich kapturków ochronnych.

Gaz

Pokrywka tłoczka
de lazaworu
válvula

Ta
Pokrywka

otworu
serwisowego
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Pokrywka
Ta

tłoczka
zaworu

13- KOD BŁĘDU
DISPLAY

ZNACZENIE
Błąd pamięci EEPROM

E1

Błąd czujnika temperatury przewodów rurowych jednostek wewnętrznych nr 1 lub
jego złącza

E2

Błąd czujnika temperatury przewodów rurowych jednostek wewnętrznych nr 2 lub
jego złącza

E3

Błąd czujnika temperatury przewodów rurowych jednostek wewnętrznych nr 3 lub
jego złącza

E4

Błąd czujnika temperatury jednostek zewnętrznych lub jego złącza

E5

Zabezpieczenie napięciowe sprężarki

E7

Błąd komunikacji między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi

P0

Zabezpieczenie nadtemperaturowe sprężarki

P3

Zabezpieczenie elektryczne sprężarki

P4

Zabezpieczenie modułu inwertera

P5

Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą zewnętrzną

P6

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą sprężarki

PL

E0
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14- POŁĄCZENIA DOWOLNE

Comb.

BI (1x2)

TRI
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(1x3)

PL

QUA
(1x2)
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15- NOTATKI
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15- NOTATKI
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15- NOTATKI
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Saunier Duval zastrzega sobie prawo wprowadzania modyﬁkacji bez uprzedzania.
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