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1 PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO / 2 SKRAJNE WARUNKI DZIAŁANIA
1 PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
1.1 UŻYTE SYMBOLE
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
OSTRZEŻENIE!
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja dla produktu i
środowiska.
UWAGA!
Użyteczne informacje i wskazania.

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

2 SKRAJNE WARUNKI DZIAŁANIA
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do działania w granicach temperatur wskazanych na rys. 2.1. Należy się upewnić,
iż granice te nie są przekroczone.
CHŁODZENIE
REFRIGERACIÓN
Na
zewnątrz
Exterior

Przed obsługą, instalacją, rozruchem, użyciem i konserwacją
urządzenia, osoby wyznaczone do wykonania powyższych zadań
powinny zapoznać się z wszelkimi instrukcjami i zaleceniami
określonymi w podręczniku instalacyjnym urządzenia.

UWAGA!
Należy zachować niniejsze podręczniki użytkownika na
cały czas użytkowania urządzenia.

45ºC
D.B.D.B.
43ºC
21ºC
D.B.D.B.
24ºC

1.2 WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
do celów aklimatyzacyjnych jako sprzęt klimatyzacyjny. Jego
używanie w celach innych niż domowe albo przemysłowe
odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób, które je projektuje, instaluje albo używa do tych celów.

OGRZEWANIE
CALEFACCIÓN

-15ºC
18ºCD.B.
D.B.

-15ºC D.B.

-7ºC D.B.

Wewnątrz
Interior

30ºC
D.B.D.B.
32ºC
30ºC
D.B.
30ºC
D.B.

17ºC
D.B.D.B.
18ºC

17ºC
D.B.
15ºC
D.B.

Rys. 2.1	
Granice temperatur działania urządzenia.

Legenda
D.B.
Temperatury mierzone na sucho
Pojemność robocza urządzenia zmienia się w zależności od
zakresu temperatur roboczych jednostki zewnętrznej.
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UWAGA!
Informacje związane z niniejszym urządzeniem zostały
podzielone na dwa podręczniki: podręcznik instalacyjny i
podręcznik użytkownika.
UWAGA!
Niniejsze urządzenie zawiera czynnik chłodniczy
R-410A. 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.
UWAGA!
Ciekły czynnik chłodniczy, zawarty w tym urządzeniu,
powinien być odpowiednio odzyskiwany w ramach
recyklingu, regeneracji czy zniszczenia przed końcową
utylizacją urządzenia.
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3 IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA / 4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI / 5 OPIS URZĄDZENIA
3 IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
Niniejszy podręcznik odnosi się do serii klimatyzatora ściennego
typu Split. Aby rozpoznać określony model własnego urządzenia,
należy sprawdzić tabliczkę znamionową urządzenia.
Tabliczki znamionowe znajdują się zarówno na jednostce
zewnętrznej jak i wewnętrznej.

4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

5 OPIS URZĄDZENIA
Niniejsze urządzenie składa się z następujących elementów:
- Jednostka wewnętrzna
- Jednostka zewnętrzna
- Pilot zdalnego sterowania

Rys. 5.1 pokazuje części urządzenia.

PL

Producent deklaruje, iż niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami
dotyczącymi oznaczeń UE.

Rys. 5.1	Części urządzenia.

Legenda
1 Jednostka wewnętrzna (przykład: kaseta)
2 Jednostka zewnętrzna
3 Pilot zdalnego sterowania
4 Połączenia i kanały
5 Rura spustowa do odprowadzania skropliny
A Sufit
B Podsufitka
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Zachować minimalne odstępy montażowe wskazane na
rys 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4.

-4-

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

Podręcznik instalacyjny / KASETA - PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE - KANAŁOWE

5 OPIS URZĄDZENIA
5.1 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KASETA
Jednostka wewnętrzna dostarcza powietrza klimatyzowanego
wewnątrz pomieszczenia, które ma być klimatyzowane.

Wymiary i waga jednostki wewnętrznej zgodnie z Rys. 5.2 i 5.3
oraz Tabelą 5.1 w zależności od modelu (należy odwołać się do
tabliczki znamionowej
Wymiary podane są w mm.

Podłączenia
zasilania
Podłączenia zasilania

Gaz - Ciecz.

Wymiary jednostki wewnętrznej 11-050 NHKI.

PL

Rys. 5.2

Podłączenia
zasilania

Rys. 5.3	Wymiary jednostki wewnętrznej: 11-065 NHKI, 11-090 NHKI,
11-105 NHKI i 11-130 NHKI.
MODEL
11-050 NHKI
11-065 NHKI

H
260
230

L
647
950

D
647
950

h
50
46

l
570
840

d
570
840

I
545
775

J
523
680

Kg
18+3
29+6

11-090 NHKI

300

950

950

46

840

840

775

680

36+6

11-105 NHKI
11-130 NHKI

300
300

950
950

950
950

46
46

840
840

840
840

775
775

680
680

36+6
36+6

Tabela 5.1 Wymiary (mm) i waga jednostki wewnętrznej.
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5 OPIS URZĄDZENIA
5.2 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE

Podłączenia zasilania

Rys. 5.4 	Wymiary jednostki wewnętrznej.
MODEL
11-050 NHFI
11-065 NHFI

H
660
660

L
990
990

D
203
203

Kg
29
29

Tabela 5.2 Wymiary (mm) i waga jednostki wewnętrznej.

5.3 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWE

PL

Rys. 5.5 	Zewnętrzne wymiary wewnętrznych klimatyzacji kanałowych i
rozmiar otworu wylotu powietrza.

Filtr powietrza

Rys. 5.6
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Rozmiar otworu powrotnego powietrza.
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5 OPIS URZĄDZENIA

Air filter

Podłączenia
zasilania

Rys. 5.7

Rozmiar otworu wentylacji powietrzem zstępującym.

Podłączenia
zasilania

Rys. 5.8

Odległości pomiędzy hakami montażowymi.

Zewnętrzne wymiary

MODEL
SDH 11-051 NHDI
SDH 11-066 NHDI
SDH 11-091 NHDI
SDH 11-106 NHDI
SDH 11-131 NHDI

Rozmiar otworu wylotu powietrza

Rozmiar otworu powrotu
powietrza

Haki montażowe

L

H

D

C

E

F

G

B

I

J

K

A

M

920
920
1140
1140
1200

210
270
270
270
300

635
635
775
775
865

570
570
710
710
800

65
65
65
65
80

713
713
933
933
968

35
35
35
35
40

119
179
179
179
204

815
815
1035
1035
1094

200
260
260
260
288

80
20
20
20
45

960
960
1180
1180
1240

350
350
490
490
500

Kg

26
30
41
41
49

PL

Tabela 5.3 Wymiary (mm) i waga jednostki wewnętrznej.
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5 OPIS URZĄDZENIA
5.4 JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Jednostka zewnętrzna zapewnia, iż powietrze pobrane
wewnątrz jest uwolnione na zewnątrz w trakcie działania w
trybie chłodzenia oraz, że ciepło wprowadzone do pomieszczenia w trakcie działania trybu z pompą grzewczą jest pobrane z
zewnątrz.
Wymiary i ciężar jednostki zewnętrznej pokazane są na rys. 5.9
i 5.10, i w tab. 5.2; są one zależne od modelu (por. model na
tabliczce znamionowej).
Wymiary podane są w mm.

Rys. 5.10 W
 ymiary jednostki zewnętrznej 11-130 NHFKDO e 11-130T
NHFKDO.
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Rys. 5.9	Wymiary jednostki zewnętrznej 11-050 NHFKDO, 11-065 NHFKDO,
11-090 NHFKDO i 11-105 NHFKDO.

Legenda
H Wysokość
L Szerokość
D Głębokość
A Długość zaworów
B Odległość pomiędzy zaworami
C Odległość drugiego zaworu od podłogi
I Odległość między otworami mocującymi
J Odległość między uchwytami mocującymi
MODEL
11-050 NHFKDO
11-065 NHFKDO
11-090 NHFKDO
11-105 NHFKDO
11-130 NHFKDO
11-130T NHFKDO

H
593
695
862
990
1245
1245

L
761
842
895
990
940
940

D
279
324
313
340
400
400

A
60
60
60
60
60
60

B
60
60
60
60
60
60

C
280
280
280
280
280
280

I
335
333
333
366
376
376

J
560
560
590
624
600
600

kg
40
53
71
92
106
106

Tabela 5.4 R
 ozmiary i waga urządzenia przeznaczonego do instalacji
zewnętrznej.
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5.5 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Pilot zdalnego sterowania pozwala na używanie urządzenia.
UWAGA!
Klimatyzacją kanałową można sterować przy użyciu
jednostki SDSC-01 lub SDSC-03. W instrukcji obsługi
znajduje się opis podłączenia jednostki sterowania do
klimatyzacji kanałowej przez odbiornik sygnału.
5.6 POŁĄCZENIA I KANAŁY
Niniejsze urządzenie ma następujące połączenia i kanały:
- Kanały gazu (G) i cieczy (L): przenoszą one środek chłodniczy
między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.
- Kanały odprowadzające skropliny (w jednostce zewnętrznej i
wewnętrznej): pozwalają one na właściwe odprowadzenie
wody, która się skrapla w trakcie normalnego działania
urządzenia.
- Złącza elektryczne: doprowadzają one energię elektryczną do
urządzenia.
5.7 AKCESORIA
Niniejsze urządzenie dostarczone jest z akcesoriami przedstawionymi w tab. 5.5.
Nr

Akcesoria

Ilość

Jednostka wewnętrzna
1

Pilot zdalnego sterowania

1

2

Baterie

2

1

Kolanko odpływowe

1

2

Poduszka

4

PL

Jednostka zewnętrzna

Tabela 5.5 Akcesoria dostarczone łącznie z urządzeniem.
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5.8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE KASETA
Zasilanie
Wydajność chłodnicza
Pobór energii
Prąd roboczy
Wydajność grzewcza
Pobór energii
Prąd roboczy

Jednostki
V / Ph / Hz
kW
kW
A
kW
kW
A

SDH 11-050 NK

SDH 11-065 NK

5,30
1,54
7,10
5,80
1,59
7,30

7,03
2,18
9,51
7,76
2,09
9,27

Jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza
Ciśnienie akustyczne

m3/h
dB(A)

560/710/800
35/40/42

35/40/42

37/41/44

37/41/44

37/41/44

37/41/44

m3/h
dB(A)

2300/2570
45/50

2450/2700
48/54

3100/3500
50/55
R410A

4800/5000
52/57

5800/6000
54/59

5800/6000
54/59

gr

1320

2100

4450

3600

cali
m
m
m
m
gr

1/4”-1/2”
25
15
10
5
11

3/8”-5/8”
30
15
10
5
30

3/8” - 5/8”
50
30
20
5
30

3/8” - 5/8”
50
30
20
5
30

Jednostka zewnętrzna
Przepływ powietrza
Ciśnienie akustyczne
Chłodziwo
Ładunek chłodziwa
Typ kompresora
Współczynnik rozszerzalności

Połączenia rur

Średnica rur do cieczy/gazu
Maks. długość rur
Maks. wysokość UI pod UE
Maks. wysokość UE pod UI
Standardowe obciążenie do
Dodatkowe obciążenie na m
Tab. 5.6

SDH 11-090 NK
230/1/50
8,70
2,70
11,80
10,05
2,71
11,85

SDH 11-105 NK

SDH 11-130 NK

10,55
3,28
15
11,72
3,24
14,80

14,07
4,36
18,96
15,24
4,16
18,09

SDH 11-130T NK
400/3/50
14,07
4,36
18,9 (6,3 x 3)
15,24
4,16
18,3 (6,1 x 3)

820/1010/1220 1120/1300/1530 1120/1300/1530 1120/1300/1530 1120/1300/1530

2400
2750
Obrotowy DC Inverter
EXV + Capilar
3/8” - 5/8”
40
20
10
5
30

3/8” - 5/8”
40
20
15
5
30

Specyfikacje techniczne.

PL

UWAGA!
Jako część własnej polityki polegającej na stałym
ulepszaniu swoich produktów, firma Saunier Duval
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych specyfikacji
bez wcześniejszego powiadomienia.
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5.9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE
Jednostki
V / Ph / Hz

SDH 11-050 NF

Wydajność chłodnicza

kW

Pobór energii

kW

5,27

7,03

Prąd roboczy

A

1,63

2,18

7,11

9,48

5,86

7,77

1,59

2,12

6,87

9,22

500/600/800

700/900/1000

37/41/43

38/42/45

2300/2570

2450/2700

Zasilanie

Wydajność grzewcza

kW

Pobór energii

kW

Prąd roboczy

A

Jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza

m3/h

Ciśnienie akustyczne

dB(A)

Jednostka zewnętrzna
Przepływ powietrza

m3/h

Ciśnienie akustyczne

dB(A)

Chłodziwo
Ładunek chłodziwa

gr

Typ kompresora

45/50
1320

Średnica rur do cieczy/gazu

cali

Maks. długość rur

m

Maks. wysokość UI pod UE

m

Maks. wysokość UE pod UI

m

Standardowe obciążenie do

m

Dodatkowe obciążenie na m

gr

Tab. 5.7

R410A
Obrotowy DC Inverter

48/54
2100

EXV + Kapilarny

Współczynnik rozszerzalności

Połączenia rur

SDH 11-065 NF
230/1/50

1/4”-1/2”

3/8”-5/8”

30

30

15

15

10

10

5

5

11

30

Specyfikacje techniczne.

PL

UWAGA!
Jako część własnej polityki polegającej na stałym
ulepszaniu swoich produktów, firma Saunier Duval
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych specyfikacji
bez wcześniejszego powiadomienia.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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5 OPIS URZĄDZENIA
5.10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE KANAŁOWE
Jednostki
V / Ph / Hz

Zasilanie
Wydajność chłodnicza

kW

Pobór energii

kW

Prąd roboczy

A

Wydajność grzewcza

kW

Pobór energii

kW

Prąd roboczy

A

SDH 11-051 ND SDH 11-066 ND SDH 11-091 ND SDH 11-106 ND

SDH 11-131 ND

230/1/50

SDH 11-131T ND
400/3/50

5,30

7,10

9,00

10,50

14,00

1,63

2,19

2,79

3,25

4,35

14,00
4,35

7,46

10,02

12,77

14,87

19,91

18,9 (6,3 x 3)

6,00

7,60

9,50

12

15,00

15,00

1,64

2,09

2,62

3,31

4,16

4,16

8,87

11,95

14,95

18,59

21,10

18,09 (6,03 x 3)

Jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza

m3/h

Ciśnienie akustyczne

dB(A)

31/34/37

32/35/41

34/41/43

34/41/43

35/42/44

35/42/44

Jednostka zewnętrzna
Przepływ powietrza

m3/h

Ciśnienie akustyczne

dB(A)

2300/2570

2450/2700

3100/3500

4800/5000

5800/6000

5800/6000

45/50

48/54

52/57

54/59

54/59

1320

2100

2750

4450

3600

Chłodziwo
Ładunek chłodziwa

gr

Typ kompresora

945/1120/1205 1210/1501/1803 1800/1918/2200 1800/1918/2200 2090/2458/2812 2090/2458/2812

Współczynnik rozszerzalności

Połączenia rur

Średnica rur do cieczy/gazu

2400
Obrotowy DC Inverter
EXV + Kapilarny

cali

Maks. długość rur

m

Maks. wysokość UI pod UE

m

Maks. wysokość UE pod UI

m

Standardowe obciążenie do

m

Dodatkowe obciążenie na m

gr

Tab. 5.8

50/55
R410A

1/4”-1/2”

3/8”-5/8”

3/8” - 5/8”

3/8” - 5/8”

3/8” - 5/8”

3/8” - 5/8”

30

30

40

40

50

50

15

15

20

20

25

25

10

10

10

15

15

20

5

5

5

5

5

5

11

30

30

30

30

30

Specyfikacje techniczne.

PL

UWAGA!
Jako część własnej polityki polegającej na stałym
ulepszaniu swoich produktów, firma Saunier Duval
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych specyfikacji
bez wcześniejszego powiadomienia.
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6 TRANSPORT / 7 ODPAKOWANIE / 8 INSTALACJA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody
fizycznej!
W trakcie transportu i rozładunku urządzenie może spaść
i zranić osoby znajdujące się w pobliżu.
Aby tego uniknąć:
-	
Używać środków transportowych i podnośników z
odpowiednią do urządzenia zdolnością załadunkową.
-	Używać środków transportowych i podnośnikowych
prawidłowo (odwołać sie do odpowiedniej instrukcji
użytkownika.
-	Używać odpowiednich pętli asekuracyjnych w
urządzeniu, przewidzianych do tego celu.
-	Właściwie zabezpieczyć urządzenie.
-	Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego
(kask, rękawice, buty i okulary ochronne).

7 ODPAKOWANIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody
fizycznej!
W czasie odpakowywania istnieje niebezpieczeństwo
pocięcia i zmiażdżenia.
Aby tego uniknąć:
-	
Używać środków transportowych i podnośników z
odpowiednią do urządzenia zdolnością załadunkową.
-	Używać środków transportowych i podnośnikowych
prawidłowo (odwołać sie do odpowiedniej instrukcji
użytkownika.
-	Używać odpowiednich pętli asekuracyjnych w
urządzeniu, przewidzianych do tego celu.
-	Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego
(kask, rękawice, buty i okulary ochronne).
Wypakować urządzenie i sprawdzić co następuje:
- Czy dostawa jest kompletna.
- Czy wszystkie elementy są w doskonałym stanie.
Jeżeli tak nie jest, należy skontaktować się z producentem.
OSTRZEŻENIE!
Chronić
środowisko.
Przeprowadzić
utylizację
materiałów pakunkowych zgodną z miejscowymi
standardami. Nie pozbywać się ich bez odpowiedniej
kontroli.

8 INSTALACJA
8.1 KWALIFIKACJE PERSONELU INSTALACYJNEGO
Upewnić sie, że urządzenie zostało zainstalowane przez autoryzowany personel.
Personel autoryzowany przez firmę Saunier Duval musi
być właściwie przeszkolony oraz być w stanie odpowiednio
zainstalować urządzenie.
8.2 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DO WZIĘCIA POD UWAGĘ
PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody
fizycznej!
w czasie odpakowywania istnieje niebezpieczeństwo
pocięcia i zmiażdżenia.
Aby tego uniknąć:
-	
Używać środków transportowych i podnośników z
odpowiednią do urządzenia zdolnością załadunkową.
-	Używać środków transportowych i podnośnikowych
prawidłowo (odwołać sie do odpowiedniej instrukcji
użytkownika
-	Używać odpowiednich pętli asekuracyjnych w
urządzeniu, przewidzianych do tego celu.
-	Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego
(kask, rękawice, buty i okulary ochronne).
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i szkody
fizycznej!
Niniejsze urządzenia powinny zostać zainstalowane
zgodnie z odnośnymi Przepisami i Standardami
dotyczącymi lodówek, urządzeń elektrycznych i
mechanicznymi, obowiązujących w miejscu ich
instalacji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Podłączyć kabel uziemiający do prawej linii (nie do
rury gazowej, rury wodnej, piorunochrona czy linii
telefonicznej).
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Zainstalować dyferencjały, żeby uniknąć możliwych
zwarć.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Przy instalacji chłodzenia używać rur przeznaczonych
specyficznie do chłodzenia. Nigdy nie używać rur
hydraulicznych.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

- 13 -

PL

6 TRANSPORT

KASETA - PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE - KANAŁOWE / Podręcznik instalacyjny

8 INSTALACJA
8.3 OGÓLNY SCHEMAT INSTALACYJNY
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Zachować minimalne odstępy montażowe wskazane na
rys 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4.

Rys. 8.2

Minimalne odstępy montażowe: kaseta.

MODEL
11-050 NHKI
11-065 NHKI
11-090 NHKI
11-105 NHKI
11-130 NHKI

A
1000
1000
1000
1000
1000

B
1000
1000
1000
1000
1000

C
1000
1000
1000
1000
1000

D
1000
1000
1000
1000
1000

I
360
330
400
400
400

Tabela 8.1	Minimalne odstępy montażowe (jednostka wewnętrzna).

PL

Rys. 8.1

Ogólny schemat instalacji i minimalnych odległości montażowych.

Rys. 8.3	Minimalne odstępy montażowe: przypodłogowe-sufitowe.

Legenda
1 Jednostka wewnętrzna (przykład: kaseta)
2 Jednostka zewnętrzna
3 Rura do drenażu skropliny
E Odstęp po boku od złączy bocznych (min. 20 cm)
F Odstęp z tyłu (min. 20 cm)
G Odstęp po boku od złączy bocznych (min. 30 cm)
H Odstęp z przodu (min. 100 cm)
I Odstęp między sufitem i podsufitką (patrz Tabela 8.1)

Rys. 8.4

- 14 -

Minimalne odstępy montażowe: kanałowe.
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9 INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ KASETA

9.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA
Niebezpieczeństwo obrażenia ciała!
Aby zabezpieczyć jednostkę wewnętrzną przed upadkiem
podczas montażu, należy przeprowadzać prace montażowe
z pomocą drugiej osoby.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia jednostki wewnętrznej
Podnoszenie jednostki wewnętrznej powinno odbywać
się poprzez wspieranie jej jedynie na czterech
narożnikach.
Unikać podnoszenia jednostki wewnętrznej za rurę
odprowadzająca skropliny bądź za połączenia rurowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wanienki ściekowej
jednostki wewnętrznej.
Przy podnoszeniu jednostki wewnętrznej nie wywierać
ciśnienia na wanienkę ściekową, aby uniknąć jej
uszkodzenia.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo awarii technicznej spowodowanej
nieprawidłową cyrkulacją powietrza oraz gromadzeniem
się skroplin na suficie lub w dolnej części jednostki
wewnętrznej.
W celu uniknięcia powyższego, należy upewnić
się, ze dolna część jednostki wewnętrznej jest
wypoziomowana i leży na tej samej płaszczyźnie co
ukończony sufit.
UWAGA!
IZaleca się zamontowanie rur z chłodziwem, usunięcie
skroplin i przeprowadzenie instalacji elektrycznej
przed zamontowaniem jednostki wewnętrznej na
suficie oraz natychmiastowe wykonanie połączeń po
zamontowaniu jednostki wewnętrznej. Zapewni to
więcej przestrzeni.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

9.2 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻOWEGO
Niebezpieczeństwo strat fizycznych i materialnych
spowodowanych osunięciem się!
Upewnić się, że sufit oraz elementy mocujące będą mogły
utrzymaną wagę jednostki wewnętrznej.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń w instalacji domowej.
Sprawdzić, czy w pobliżu nie ma kabli elektrycznych, rur
ani innych elementów, które mogłyby zostać uszkodzone
przy wierceniu otworów.
Jeśli są, należy wybrać inne miejsce do instalacji i
powtórzyć wcześniej wymienione czynności.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Zachować minimalne odstępy montażowe wskazane na
rys 8.1 i 8.2.
UWAGA!
Jednostka wewnętrzna może być zamontowana na
podsufitce zamocowanej bądź nie.
Zalecenia
- Zainstalować jednostkę wewnętrzną w pobliżu sufitu.
- Wybrać takie miejsce montażu, które będzie zapewniało
równy dopływ powietrza do każdej z części pomieszczenia.
Unikać belek, instalacji oraz świateł, które mogą stanowić
przeszkodę dla strumienia powietrza.
- Zainstalować jednostkę wewnętrzną w odpowiedniej
odległości od krzeseł bądź stanowisk pracy w celu uniknięcia
nieprzyjemnych przeciągów.
- Unikać bliskości źródeł ciepła.
- Zostawić wystarczająco dużą przestrzeń do wykonania
połączenia oraz przeprowadzania kontroli jednostki
wewnętrznej.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Upewnić się, że podstawa montażowa została właściwie
wypoziomowana.
W przeciwnym wypadku, odkręcić podstawę i umieścić ją
ponownie.
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9 INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ KASETA
9.3 ZALECANY PROCES INSTALACYJNY
Zaleca się przeprowadzenie instalacji w następującej kolejności:
• Instalacja króćca skroplin.
• Instalacja rur z chłodziwem.
• Instalacja przewodów świeżego powietrza i przewodów
obejściowych.
• Instalacja przewodów elektrycznych.
• Montaż jednostki wewnętrznej na suficie.
• Połączenia.
• Kontrola w kierunku przecieków i włączenie jednostki.
• Montaż panela dekoracyjnego.
9.4 INSTALACJA KRÓĆCA SKROPLIN

PL

9.4.1 OBSŁUGA RURY SKROPLINY

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo niewłaściwego drenażu i zużycia
materiałów
z
spowodowaną
kapaniem
wody.
Zwrócić uwagę na następujące punkty:
-	Upewnić się zawsze czy w rurze ze skropliną jest
cyrkulacja powietrza zapewniająca swobodne
uwolnienie wody. W innym wypadku skroplina może
przeciekać przez obudowę jednostki wewnętrznej.
-	Zamontować rurę bez zginania jej, aby uniknąć zatorów.
-	Jeśli rura jest wyprowadzona na zewnątrz, zapewnić jej
izolację przeciwmrozową.
-	Jeżeli rura ze skropliną jest zainstalowana w
pomieszczeniu, dopasować izolację cieplną.
-	Unikać zainstalowania króćca skroplin ze zgięciem ku
górze.
-	Unikać zainstalowania króćca skroplin z wolną
końcówką zanurzoną w wodzie.
-	Unikać
zainstalowania
króćca
skroplin
z
pofałdowaniami.
-	Zainstalować króciec skroplin w taki sposób, by
odległość jego wolnej końcówki od stropu wynosiła
przynajmniej 5 cm.
-	Zainstalować króciec skroplin w taki sposób, by
jego wolna końcówka była utrzymywana z dala od
nieprzyjemnych zapachów tak, by nie przedostawały
się one do pomieszczenia.

- 16 -

9.4.2 INSTALACJA KRÓĆCA SKROPLIN

UWAGA!
Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w pompę
usuwającą skropliny.
UWAGA!
Zastosować rurę o średnicy przynajmniej takiej jak średnica
połączenia jednostki wewnętrznej (rura polietylenowa:
wewnętrzna średnica 25 mm, zewnętrzna średnica 32
mm).
• Zaplanować ułożenie króćca skroplin uwzględniając
wskazówki zawarte w rozdziale 9.4.1.
- Upewnić się, że króciec jest możliwie najkrótszy.
- Upewnić się, że minimalne odchylenie od jednostki
wewnętrznej wynosi przynajmniej 1%.
• Zainstalować podpory rur uwzględniając odległości i
nachylenie wskazane na Rys.9.1.

Rys. 9.1

Połączenie rur do usuwania skropliny.

Legenda
1 Kołnierz pompy (płaszcz grzewczy/chłodzący)
A Odległość względem jednostki wewnętrznej
(maks.200 mm)
B Odległość między podporami (maks.1 - 1.50 m)
C Nachylenie króćca (min.1%)
H Maksymalna wysokość króćca względem pompy
(maks.500 mm)
• Zainstalować króciec na jego podporach.
-	Zapobiec wybrzuszeniom króćca w celu zapewnienia
prawidłowego usuwania wody.
• Wykonać izolację termiczną króćca.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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9.5.1 OBSŁUGA RUR CHŁODZIWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo poparzeń i okaleczeń oczu.
W przypadku spawania należy używać odpowiedniego
wyposażenia ochronnego (maski ochronnej, rękawic,
kombinezonu).
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Aby zapewnić, iż rury chłodziwa się nie zużyją należy wziąć
pod uwagę następujące sprawy:
-	Używać rur przeznaczonych do chłodzenia.
-	Upewnić się, że rury te są czyste, suche i wypolerowane
od środka.
-	Izolacja rur powinna być wykonana przy użyciu
specjalnej izolacji dla rur chłodniczych.
-	Przestrzegać minimalnej i maksymalnej odległości
między rurami dla każdego modelu.
-	Gdzie jest to możliwe, unikać zakrzywiania rur.
Przy zakrzywieniach rur starać się utrzymywać jak
największy promień, aby zmniejszyć straty przy
przesyłaniu.
-	Jeżeli wymagane jest lutowanie, powinno się używać
mocnych materiałów lutowniczych (stop miedzi i
srebra). Podczas procesu lutowania, w celu uniknięcia
rdzy, należy przez środek rur przepuścić strumień
suchego azotu.
-	Rury chłodziwa przecinać tylko przy użyciu
odpowiednich przyrządów do cięcia rur i zawsze
zakrywać końce rur.
-	Wszelkie prace rozszerzające należy wykonywać
ostrożnie w celu uniknięcia dalszych strat gazu
wypływającego z rur.
-	Podczas odświeżania należy utrzymywać otwór rurowy
skierowany w dół w celu uniknięcia przedostania się
strug do rur.
-	Montować ostrożnie rury łączące, upewniając się,
że nie mogą się przemieścić. Upewnić się, że nie
spowodują trakcji na łączeniach.
- Wykonać izolację rur z chłodziwem (doprowadzających
i odprowadzających) oddzielnie oraz przy użyciu dużej
grubości materiału do izolacji termicznej.
-	
Delikatnie ścisnąć rozszerzone łącze, wypośrodkowując
stożek łączący i zagiętą nakrętkę. Użycie zbytniej siły bez
właściwego wypośrodkowania może uszkodzić gwint i
zmniejszyć szczelność na złączu.

9.5.2 POŁĄCZENIE RUR CHŁODZIWA

UWAGA!
Upewnić się, że po zamontowaniu pozostaje wystarczająca
przestrzeń zapewniająca dostęp do połączeń jednostki
wewnętrznej.
• Ostrożnie zagiąć rurę instalacyjną w odpowiednim kierunku.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Ostrożnie zagiąć rurę, aby zabezpieczyć przed
niedrożnością lub złamaniem.
• Umieścić rury w pozycji zapewnionego odpływu.
• Przyciąć rury, pozostawiając dość dodatkowego uchwytu na
rurze, żeby jednostka mogła być przyłączona do złączeń
jednostki zewnętrznej.
• Włożyć nakrętkę na rurę chłodniczą i przeprowadzić
rozszerzenie.
• Właściwie i oddzielnie zaizolować rurę chłodniczą (Rys. 9.2).
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie możliwe cięcia taśmą
maskującą lub zaizolować wszelkie nie okryte rury chłodnicze
odpowiednim materiałem izolującym używanym w
chłodnictwie.

Rys. 9.2

Izolacja rur.

Legenda
1 Rura z chłodziwem (gaz)
2 Izolacja
3 Rura z chłodziwem (płyn)
4 Zwijanie
5 Rura spustowa do odprowadzania skropliny

PL

9.5 INSTALACJA RUR Z CHŁODZIWEM

UWAGA!
W sklepach specjalistycznych jako jedno z akcesoriów
firmy Saunier Duval można znaleźć rury chłodnicze
termicznie izolowane.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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9.6 INSTALACJA PRZEWODÓW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
W modelach wyposażonych w system odświeżania powietrza,
należy pamiętać o następujących ostrzeżeniach:
- Boczny otwór pozwala na instalację rur do poboru powietrza z
zewnątrz.
- Obciąć i usunąć materiał izolacyjny zapobiegający skraplaniu.
- Podłączyć kołnierze i rury do obudowy. Rury mogą być
wykonane z elastycznego poliestru z wewnętrznym systemem
sprężynowania lub z falistego aluminium (średnica 4 cale) z
zewnętrzną powłoką materiału zapobiegającego skraplaniu
(12-25 mm warstwa włókna szklanego).

INSTALACJA
rura skroplin

rura cłodnicza

otwór doprowadzający
powietrze

Rys. 9.3

Wymiary
Max. długość

PL

Ilość powietrza
Spręż dyspozycyjny
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mm
m
m3/h
Pa

Instalacja

11-050 NHKI

11-065 NHKI

11-090 NHKI

11-105 NHKI

11-130 NHKI

65
2
80
10

75
3
105

75
3
105

75
3
105

75
3
105
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9.7 MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ NA SUFICIE
UWAGA!
Jednostka wewnętrzna jest instalowana na suficie przy
użyciu haków i podwieszonych prętów (gwintowanych
prętów M10), z odpowiednimi dla nich nakrętkami,
nakrętkami zabezpieczającymi oraz podkładkami.
• Narysować położenie elementów mocujących zgodnie ze
wskazanymi pomiarami.
- Zachować minimalne odległości montażowe (Patrz dział
8.3).
• Przystosować długość gwintowanych prętów do odpowiednich
wymiarów.
• Zainstalować pręty mocujące w odpowiednich miejscach
(zamiennie można użyć haków zamontowanych na suficie i
zawiesić na nich pręty mocujące).

Rys. 9.5	Wprowadzenie jednostki wewnętrznej przez otwór w podsufitce.

Legenda
1 Pręt mocujący
2 Podpora jednostki wewnętrznej
3 Podsufitka
4 Górna nakrętka mocująca
5 Dolna nakrętka mocująca
6 Nakrętka zabezpieczająca
• Jeśli występuje podsufitka, należy unieść jednostkę
wewnętrzną (patrz: ostrzeżenia w dziale 9.1), lekko nachylić i
wprowadzić jednostkę przez otwór w podsufitce. (Patrz Rys
9.6).
• Umieścić jednostkę wewnętrzną w taki sposób, że jej podpory
mocujące będą umieszczone między nakrętką a zestawem
nakrętki i nakrętki zabezpieczającej. (patrz Rys 9.5).
• Wyregulować dolne nakrętki mocujące w taki sposób, aby
wypoziomować jednostkę wewnętrzną i uzyskać jej
odpowiednią wysokość (na równi z płaszczyzną podsufitki).
• Dokręcić ciasno górne nakrętki mocujące i zabezpieczające.

Schemat montażu jednostki wewnętrznej.

PL

Rys. 9.4

Legenda
1 Jednostka wewnętrzna
2 Podsufitka
3 Panel dekoracyjny
4 Górna nakrętka mocująca
5 Podpora jednostki wewnętrznej
6 Zestaw nakrętek i nakrętek zabezpieczających
7 Pręt mocujący
8 Hak mocujący (zamiennie)
D Odległość haka od sufitu (34 mm)
• Umieścić nakrętkę w każdym pręcie mocującym (który
pozostanie nad podporą jednostki) oraz zestaw nakrętek i
nakrętek zabezpieczających (które pozostaną pod podporą)
Patrz schemat montażu na Rys. 9.5.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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9.8 POŁĄCZENIA
• Ostrożnie usunąć izolację połączeń rozszerzonych w jednostce
wewnętrznej.
• Przyłączyć rury chłodnicze i wąż do skropliny do odpowiedniej
rury i instalacji drenującej.
• Wykonać izolację termiczną rur z chłodziwem i połączeń
skroplin.
• W przypadku zainstalowania przewodów zimnego powietrza i
przewodów obejściowych:
• Odciąć i usunąć izolację anty-skroplinową z jednostki
wewnętrznej.
• Podłączyć rury do jednostki wewnętrznej.
• Wykonać połączenie elektryczne (patrz Dział 13).
UWAGA!
Rozszerzenia połączeń powinny być dostępne w celu
wykonania testów na wodoszczelność.

9.9.1

POŁĄCZENIA PANELU

Air Swing
Odbiornik sygnału

Do sterowanie

9.9 INSTALACJA PANELU DEKORACYJNEGO
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo wycieku skroplin oraz pojawienia się
nieprawidłowości na wyświetlaczu.
W celu uniknięcia powyższego należy upewnić się, że
panel dekoracyjny został prawidłowo zainstalowany.

PL

UWAGA!
Uprzednio należy przeprowadzić rozruch oraz test
funkcjonowania wyposażenia. (patrz Dział 14).
• Sprawdzić, czy podsufitka jest ukończona oraz, czy rozmiar
otworu jest odpowiedni (otwór powinien nie powinien być
widoczny po zamontowaniu pokrywy)
• Upewnić się, że jednostka wewnętrzna jest wypoziomowana i
umieszczona na równi z płaszczyzną dolnej części podsufitki
po ukończeniu podsufitki.
• Umieścić panel dekoracyjny w takim położeniu, w którym
silnik Air Swing nie będzie pozostawał pod rurami z
chłodziwem.
• Zamocować tymczasowo śruby panela dekoracyjnego oraz
wypoziomować panel dekoracyjny.
• Mocno dokręcić śruby panela dekoracyjnego.
• Połączyć synchroniczne przewody silnika z przewodami
sygnałowymi.
• Przeprowadzić test funkcyjny za pomocą pilota zdalnego
sterowania.
• Jeśli nie ma odpowiedzi na sygnał pilota zdalnego sterowania:
sprawdzić połączenie oraz powtórzyć test funkcyjny 10 sekund
po odłączeniu od źródła zasilania.

- 20 -
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9.10 INSTALACJA KANAŁ POWIETRZNY

kanał powietrzny

kanał powietrzny

kanał powietrzny

kanał powietrzny

świeże powietrze

dwódrogowy

PL

jednodrogowy

Rys. 9.6

Instalacja kanał powietrzny.

UWAGA!
Max. długość (jednego kanału): 2 m
Max. długość (dwóch kanałów): 1,5 m
Żaluzje poniżej dołączonych kanałów muszą być
zamknięte.
Ilość powietrza

050 NHKI

065 NHKI

090 NHKI / 105 NHKI / 130 NHKI

połaczenie jednego kanału

200 m3/h

300-360m3/h

400-640m3/h

połaczenie dwóch kanałów

-

200-260m3/h

300-500m3/h

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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10 INSTALACJA PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWEJ

Ustalić kierunek prowadzenia orurowania i odprowadzenia
cieczy. Rury te można poprowadzić w 3 kierunkach.

10.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Przestrzegać minimalnych odległości przy montażu
wskazanych w rys. 8.3.
UWAGA!
Jeśli otwór już istnieje lub była już zainstalowana
rura chłodnicza lub rura do skropliny, płyta
podstawowa może być montowana dopasowana do
tych warunków.
- Wybrać miejsce montażu, które pozwoli na równomierny rozkład
schłodzonego powietrza w pomieszczeniu. Przepływ powietrza nie
powinien być blokowany przez belki, instalacje i lampy.
- Nie instalować jednostki wewnętrznej zbyt blisko krzeseł i
stanowisk pracy, ażeby uniknąć nieprzyjemnych przeciągów.
- Nie umieszczać jednostki blisko źródeł ciepła.
- Wszystkie użyte elementy zabezpieczające oraz sam sufit,
powinny być wystarczająco stabilne, aby unieść ciężar
jednostki.
- Przestrzegać minimalnych odległości zalecanych w części 8.3.
10.2 MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
10.2.1

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Gniazdo
spustowe

Gniazdo
spustowe

Wąż spustowy można podłączyć do gniazda spustowego
znajdującego się po lewej lub prawej stronie urządzenia.

Ściana
1/4" (6 mm.)

Strona
wewn.

Po ustaleniu kierunku, nawiercić w ścianie otwór o średnicy
100 mm ze spadkiem biegnącym na zewnątrz, co ma zapewnić
łatwy odpływ wody. Jeśli rura jest wyprowadzona od tyłu,
otwór należy wywiercić we wskazanym miejscu.
TAK

NIE

PL

Wąż spustowy ułożyć
ze spadkiem

Zdjąć kratki wlotowe i pokrywy boczne przez odkręcenie wkrętów
samogwintujących.

Strona
zewn.

NIE

Wąż spustowy

Wąż
spustowy

• Instalacja węża spustowego
Wąż spustowy należy zainstalować nachylony pod kątem, tak aby
biegł od gniazda spustowego jednostki wewnętrznej w dół.
Tu nawiercić otwór na
kołek

10.2.2 INSTALACJA PRZY PODŁODZE

Sufit
Ściana

• Wiercenie otworów na rury
Tu nawiercić otwory na rury
Ściana

Podłoga
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10.2.3

INSTALACJA NA SUFICIE

Nawiercić otwory na orurowanie i kołki, zachowując odleglości
pokazane poniżej.

Wieszaki należy zamocować, korzystając z nakrętek i podkładek
sprężynujących.
• Instalacja jednostki zewnętrznej

Góra

Jedn.
wewn.
Tył
(instaluj
wąż spustowy
w tym kierunku)

5/16" do 1/2"
(8 do 13 mm.)

Ustawić kołki w sposób przedstawiony poniżej.

• Wiercenie otworów na rury
Ustalić kierunek prowadzenia rur.

OSTRZEŻENIE!
Zainstalować wąż spustowy od tyłu – nie należy go
instalować na górze urządzenia.
Ściana
1/4" (6 mm)

Wieszak

Kołek
Jedn. wewn.

Zawiesić jednostkę wewnętrzną na wieszakach.
Mocno dokręcić śruby po obu stronach.
• Instalacja węża spustowego

Strona
wewn.

Strona
zewn.

Po ustaleniu kierunku, nawiercić w ścianie otwór o średnicy 80
mm lub 150 mm ze spadkiem biegnącym na zewnątrz, co ma
zapewnić łatwy odpływ wody.

Wąż
spustowy
Wąż spustowy układać ze spadkiem

TAK

NIE

• Wiercenie otworów i instalacja kołków
Za pomocą wiertła do betonu nawiercić cztery otwory o średnicy
9,5 mm.
Włożyć kołki do wywierconych otworów i wbić w nie śruby,
używając młotka.

OSTRZEŻENIE!
Należy zawsze sprawdzić, czy zaślepka jest założona na
nieużywane gniazdo spustowe i czy jest przymocowana
za pomocą nylonowego zacisku. Jeśli zaślepka nie jest
założona lub jest zbyt lekko przymocowana za pomocą
nylonowego zacisku, podczas chłodzenia może wyciekać
woda.

• Instalacja wieszaków

Podkładka
spręż.
Nakrętka

Wspornik
Wieszak Wieszak
(lewy)
(prawy)

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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10.3 INSTALACJA RUR Z CHŁODZIWEM
10.3.1

OBSŁUGA RUR CHŁODZIWA

PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo poparzeń i okaleczeń oczu.
W przypadku spawania należy używać odpowiedniego
wyposażenia ochronnego (maski ochronnej, rękawic,
kombinezonu).
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Aby zapewnić, iż rury chłodziwa się nie zużyją należy wziąć
pod uwagę następujące sprawy:
- Używać rur przeznaczonych do chłodzenia.
-	Upewnić się, że rury te są czyste, suche i wypolerowane
od środka.
-	Izolacja rur powinna być wykonana przy użyciu
specjalnej izolacji dla rur chłodniczych.
-	Przestrzegać minimalnej i maksymalnej odległości
między rurami dla każdego modelu.
-	Gdzie jest to możliwe, unikać zakrzywiania rur.
Przy zakrzywieniach rur starać się utrzymywać jak
największy promień, aby zmniejszyć straty przy
przesyłaniu.
-	Jeżeli wymagane jest lutowanie, powinno się używać
mocnych materiałów lutowniczych (stop miedzi i
srebra). Podczas procesu lutowania, w celu uniknięcia
rdzy, należy przez środek rur przepuścić strumień
suchego azotu.
-	Rury chłodziwa przecinać tylko przy użyciu
odpowiednich przyrządów do cięcia rur i zawsze
zakrywać końce rur.
-	Wszelkie prace rozszerzające należy wykonywać
ostrożnie w celu uniknięcia dalszych strat gazu
wypływającego z rur.
-	Podczas odświeżania należy utrzymywać otwór rurowy
skierowany w dół w celu uniknięcia przedostania się
strug do rur.
-	Montować ostrożnie rury łączące, upewniając się,
że nie mogą się przemieścić. Upewnić się, że nie
spowodują trakcji na łączeniach.
- Wykonać izolację rur z chłodziwem (doprowadzających
i odprowadzających) oddzielnie oraz przy użyciu dużej
grubości materiału do izolacji termicznej.
- Delikatnie
ścisnąć
rozszerzone
łącze,
wypośrodkowując stożek łączący i zagiętą nakrętkę.
Użycie zbytniej siły bez właściwego wypośrodkowania
może uszkodzić gwint i zmniejszyć szczelność na
złączu.

10.3.2

POŁĄCZENIE RUR CHŁODZIWA

UWAGA!
Upewnić się, że po zamontowaniu pozostaje wystarczająca
przestrzeń zapewniająca dostęp do połączeń jednostki
wewnętrznej.
• Ostrożnie zagiąć rurę instalacyjną w odpowiednim kierunku.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Ostrożnie zagiąć rurę, aby zabezpieczyć przed
niedrożnością lub złamaniem.
• Umieścić rury w pozycji zapewnionego odpływu.
• Przyciąć rury, pozostawiając dość dodatkowego uchwytu na
rurze, żeby jednostka mogła być przyłączona do złączeń
jednostki zewnętrznej.
• Włożyć nakrętkę na rurę chłodniczą i przeprowadzić
rozszerzenie.
• Właściwie i oddzielnie zaizolować rurę chłodniczą (Rys. 10.1).
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie możliwe cięcia taśmą
maskującą lub zaizolować wszelkie nie okryte rury chłodnicze
odpowiednim materiałem izolującym używanym w
chłodnictwie.

Rys. 10.1 Izolacja rur.

Legenda
1 Rura z chłodziwem (gaz)
2 Izolacja
3 Rura z chłodziwem (płyn)
4 Zwijanie
5 Rura spustowa do odprowadzania skropliny

UWAGA!
W sklepach specjalistycznych jako jedno z akcesoriów
firmy Saunier Duval można znaleźć rury chłodnicze
termicznie izolowane.
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11.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA
Niebezpieczeństwo obrażenia ciała!
Aby zabezpieczyć jednostkę wewnętrzną przed upadkiem
podczas montażu, należy przeprowadzać prace montażowe
z pomocą drugiej osoby.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia jednostki wewnętrznej
Podnoszenie jednostki wewnętrznej powinno odbywać
się poprzez wspieranie jej jedynie na czterech
narożnikach.
Unikać podnoszenia jednostki wewnętrznej za rurę
odprowadzająca skropliny bądź za połączenia rurowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wanienki ściekowej
jednostki wewnętrznej.
Przy podnoszeniu jednostki wewnętrznej nie wywierać
ciśnienia na wanienkę ściekową, aby uniknąć jej
uszkodzenia.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo awarii technicznej spowodowanej
nieprawidłową cyrkulacją powietrza oraz gromadzeniem
się skroplin na suficie lub w dolnej części jednostki
wewnętrznej.
W celu uniknięcia powyższego, należy upewnić
się, ze dolna część jednostki wewnętrznej jest
wypoziomowana i leży na tej samej płaszczyźnie co
ukończony sufit.
UWAGA!
IZaleca się zamontowanie rur z chłodziwem, usunięcie
skroplin i przeprowadzenie instalacji elektrycznej
przed zamontowaniem jednostki wewnętrznej na
suficie oraz natychmiastowe wykonanie połączeń po
zamontowaniu jednostki wewnętrznej. Zapewni to
więcej przestrzeni.

11.2 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻOWEGO
Niebezpieczeństwo strat fizycznych i materialnych
spowodowanych osunięciem się!
Upewnić się, że sufit oraz elementy mocujące będą mogły
utrzymaną wagę jednostki wewnętrznej.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń w instalacji domowej.
Sprawdzić, czy w pobliżu nie ma kabli elektrycznych, rur
ani innych elementów, które mogłyby zostać uszkodzone
przy wierceniu otworów.
Jeśli są, należy wybrać inne miejsce do instalacji i
powtórzyć wcześniej wymienione czynności.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Zachować minimalne odstępy montażowe wskazane na
rys 8.4.
UWAGA!
Jednostka wewnętrzna może być zamontowana na
podsufitce zamocowanej bądź nie.
Zalecenia
- Zainstaluj urządzenie wewnętrzne używając czterech śrub do
zawieszenia o minimalnej średnicy 10 cali.
- Wybrać takie miejsce montażu, które będzie zapewniało
równy dopływ powietrza do każdej z części pomieszczenia.
Unikać belek, instalacji oraz świateł, które mogą stanowić
przeszkodę dla strumienia powietrza.
- Zainstalować jednostkę wewnętrzną w odpowiedniej
odległości od krzeseł bądź stanowisk pracy w celu uniknięcia
nieprzyjemnych przeciągów.
- Unikać bliskości źródeł ciepła.
- Zostawić wystarczająco dużą przestrzeń do wykonania
połączenia oraz przeprowadzania kontroli jednostki
wewnętrznej.

UWAGA!
Do not put the connecting duct weight on the indoor unit.
Use inflammable canvas tie-in to prevent vibrating. Install
in place prone to takedown for maintenance. Change the
fan motor static pressure corresponding to external duct
static pressure. Odporúča sa pridať zvukotesnú vrstvu, aby
sa obmedzilo šírenie vibrácií v štruktúre.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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11.3 INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

11.6 MOŻLIWOŚĆ WENTYLACJI PRĄDEM ZSTĘPUJĄCYM

- 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.
- 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.
- 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.

- Zdejmij panel wentylacji prądem zstępującym i kołnierz powrotnego
powietrza. Następnie odetnij klamry bocznej prowadnicy.
Kołnierz powrotnego powietrza

Panel wentylacji prądem
zstępującym

Boczna prowadnica

- Przyczep załączoną gąbkę uszczelniającą. Następnie zmień
pozycje montażowe panelu powrotnego powietrza oraz
kołnierza powietrza powrotnego.

11.4 PODWIESZANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
Podwiesić jednostkę wewnętrzną tak, jak pokazano na rysunku
poniżej.
Części dostarczone z filtrem:
- Pręt podtrzymujący, nakrętka i podkładka.
Pręt podtrzymujący

Wspornik
montażowy

Gąbka uszczelniająca

- Wciśnij siatkę filtra w kołnierz powietrza powrotnego.
JEDNOSTKA

Nakrętka i
podkładka

Sufit podwieszany

PL

11.5 BUDOWA KANAŁU
- Utrzymuj odpowiednią odległość pomiędzy wlotem powietrza
a wylotem powietrza, aby zapobiec przechodzeniu powietrza
pomiędzy nimi.
- Klimatyzacja kanałowa jest wyposażona w filtr pyłowy.
Sufit

- Zamocuj siatkę filtra wkładając bloki do otworów.

Dodatkowy kanał

Element izolujący

Element
izolujący

Wylot
powietrza
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Filtr
pyłowy
Wlot powietrza
Otwór kontrolny
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11.7.1

OBSŁUGA RURY SKROPLINY

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo niewłaściwego drenażu i zużycia
materiałów
z
spowodowaną
kapaniem
wody.
Zwrócić uwagę na następujące punkty:
-	Upewnić się zawsze czy w rurze ze skropliną jest
cyrkulacja powietrza zapewniająca swobodne
uwolnienie wody. W innym wypadku skroplina może
przeciekać przez obudowę jednostki wewnętrznej.
-	Zamontować rurę bez zginania jej, aby uniknąć zatorów.
-	Jeśli rura jest wyprowadzona na zewnątrz, zapewnić jej
izolację przeciwmrozową.
-	Jeżeli rura ze skropliną jest zainstalowana w
pomieszczeniu, dopasować izolację cieplną.
-	Unikać zainstalowania króćca skroplin ze zgięciem ku
górze.
-	Unikać zainstalowania króćca skroplin z wolną
końcówką zanurzoną w wodzie.
-	Unikać
zainstalowania
króćca
skroplin
z
pofałdowaniami.
-	Zainstalować króciec skroplin w taki sposób, by
odległość jego wolnej końcówki od stropu wynosiła
przynajmniej 5 cm.
-	Zainstalować króciec skroplin w taki sposób, by
jego wolna końcówka była utrzymywana z dala od
nieprzyjemnych zapachów tak, by nie przedostawały
się one do pomieszczenia.

11.7.2

INSTALACJA KRÓĆCA SKROPLIN

UWAGA!
Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w pompę
usuwającą skropliny.
UWAGA!
Zastosować rurę o średnicy przynajmniej takiej jak średnica
połączenia jednostki wewnętrznej (rura polietylenowa:
wewnętrzna średnica 25 mm, zewnętrzna średnica 32
mm).
• Zaplanować ułożenie króćca skroplin uwzględniając
wskazówki zawarte w rozdziale 11.7.1.
- Upewnić się, że króciec jest możliwie najkrótszy.
- Upewnić się, że minimalne odchylenie od jednostki
wewnętrznej wynosi przynajmniej 1%.
• Zainstalować podpory rur uwzględniając odległości i
nachylenie wskazane na Rys. 11.2.

Rys. 11.2 Połączenie rur do usuwania skropliny.

Legenda
1 Kołnierz pompy (płaszcz grzewczy/chłodzący)
A Odległość względem jednostki wewnętrznej
(maks.200 mm)
B Odległość między podporami (maks.1 - 1.50 m)
C Nachylenie króćca (min.1%)
H Maksymalna wysokość króćca względem pompy
(maks.200 mm)
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11.7 INSTALACJA KRÓĆCA SKROPLIN

• Zainstalować króciec na jego podporach.
- Zapobiec wybrzuszeniom króćca w celu zapewnienia
prawidłowego usuwania wody.
• Wykonać izolację termiczną króćca.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011
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11.8 TEST ODWADNIANIA
- Sprawdź, czy rura odwadniania nie jest zablokowana.
- Ten test powinien zostać wykonany w nowo zbudowanym domu
przed wykończeniem sufitu

11.9 MONTAŻ DOPŁYWU ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Niniejsze klimatyzacje kanałowe są wyposażone w otwór
dopływu świeżego powietrza:
Otwór na świeże powietrze

• Zdejmij testową pokrywę obracając testową nasadkę i wlej
około 2000 ml wody do zbiornika przez rurkę wlotową.

MODEL
050/065

11.10

090/105/130

KONSERWACJA SILNIKA I POMPY WYLOTOWEJ

Konserwacja silnika:
- Zdejmij panel wentylacji powietrzem zstępującym
- Zdejmij połowę obudowy silnika.
- Wyjmij silnik.

PL

Rurka wlotowa

• Włącz zasilanie i tryb COOL urządzenia. Słuchaj dźwięku
pompy spustowej.
Sprawdź, czy woda wypływa normalnie (okres czasu o długości
1 minuty może upłynąć przed wypuszczeniem w zależności od
długości rury spustowej) i sprawdź, czy nie wycieka na
połączeniach.
• Zatrzymaj klimatyzację, wyłącz zasilanie i załóż z powrotem
pokrywę testową.

- 28 -

Konserwacja pompy:
- Odkręć pokrywę pompy wylotowej.
- Odłącz zasilanie elektryczne pompy i kabel przełączania
poziomu wody. Wyjmij pompę.
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11.11

KRZYWE STAŁEGO CIŚNI

106

051

Duża prędkość

Dostępny spadek ciśnienia (Pa)

Dostępny spadek ciśnienia (Pa)

Duża prędkość

Średnia prędkość
Niska prędkość

Średnia prędkość

Niska prędkość

Natężenie przepływu powietrza (m3/h)
Natężenie przepływu powietrza (m /h)
3

066

131

Duża prędkość

Duża prędkość

Dostępny spadek ciśnienia (Pa)

Dostępny spadek ciśnienia (Pa)

Średnia prędkość
Średnia prędkość

Niska prędkość

Niska prędkość

Natężenie przepływu powietrza (m /h)
3

Natężenie przepływu powietrza (m /h)
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3

091

Duża prędkość

Dostępny spadek ciśnienia (Pa)

Średnia prędkość

Niska prędkość

Natężenie przepływu powietrza (m3/h)

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

- 29 -

KASETA - PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE - KANAŁOWE / Podręcznik instalacyjny

11 INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ KANAŁOWE
11.12

INSTALACJA RUR Z CHŁODZIWEM

11.12.1

OBSŁUGA RUR CHŁODZIWA

PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo poparzeń i okaleczeń oczu.
W przypadku spawania należy używać odpowiedniego
wyposażenia ochronnego (maski ochronnej, rękawic,
kombinezonu).
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Aby zapewnić, iż rury chłodziwa się nie zużyją należy wziąć
pod uwagę następujące sprawy:
- Używać rur przeznaczonych do chłodzenia.
-	Upewnić się, że rury te są czyste, suche i wypolerowane
od środka.
-	Izolacja rur powinna być wykonana przy użyciu
specjalnej izolacji dla rur chłodniczych.
-	Przestrzegać minimalnej i maksymalnej odległości
między rurami dla każdego modelu.
-	Gdzie jest to możliwe, unikać zakrzywiania rur.
Przy zakrzywieniach rur starać się utrzymywać jak
największy promień, aby zmniejszyć straty przy
przesyłaniu.
-	Jeżeli wymagane jest lutowanie, powinno się używać
mocnych materiałów lutowniczych (stop miedzi i
srebra). Podczas procesu lutowania, w celu uniknięcia
rdzy, należy przez środek rur przepuścić strumień
suchego azotu.
- Rury chłodziwa przecinać tylko przy użyciu
odpowiednich przyrządów do cięcia rur i zawsze
zakrywać końce rur.
-	Wszelkie prace rozszerzające należy wykonywać
ostrożnie w celu uniknięcia dalszych strat gazu
wypływającego z rur.
-	Podczas odświeżania należy utrzymywać otwór rurowy
skierowany w dół w celu uniknięcia przedostania się
strug do rur.
-	Montować ostrożnie rury łączące, upewniając się,
że nie mogą się przemieścić. Upewnić się, że nie
spowodują trakcji na łączeniach.
-	
Wykonać izolację rur z chłodziwem (doprowadzających
i odprowadzających) oddzielnie oraz przy użyciu dużej
grubości materiału do izolacji termicznej.
- Delikatnie
ścisnąć
rozszerzone
łącze,
wypośrodkowując stożek łączący i zagiętą nakrętkę.
Użycie zbytniej siły bez właściwego wypośrodkowania
może uszkodzić gwint i zmniejszyć szczelność na
złączu.

11.12.2

POŁĄCZENIE RUR CHŁODZIWA

UWAGA!
Upewnić się, że po zamontowaniu pozostaje wystarczająca
przestrzeń zapewniająca dostęp do połączeń jednostki
wewnętrznej.
• Ostrożnie zagiąć rurę instalacyjną w odpowiednim kierunku.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Ostrożnie zagiąć rurę, aby zabezpieczyć przed
niedrożnością lub złamaniem.
• Umieścić rury w pozycji zapewnionego odpływu.
• Przyciąć rury, pozostawiając dość dodatkowego uchwytu na
rurze, żeby jednostka mogła być przyłączona do złączeń
jednostki zewnętrznej.
• Włożyć nakrętkę na rurę chłodniczą i przeprowadzić
rozszerzenie.
• Właściwie i oddzielnie zaizolować rurę chłodniczą (Rys. 11.3).
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie możliwe cięcia taśmą
maskującą lub zaizolować wszelkie nie okryte rury chłodnicze
odpowiednim materiałem izolującym używanym w
chłodnictwie.

Rys. 11.3 Izolacja rur.

Legenda
1 Rura z chłodziwem (gaz)
2 Izolacja
3 Rura z chłodziwem (płyn)
4 Zwijanie
5 Rura spustowa do odprowadzania skropliny

UWAGA!
W sklepach specjalistycznych jako jedno z akcesoriów
firmy Saunier Duval można znaleźć rury chłodnicze
termicznie izolowane.
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12 INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
12.1 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻOWEGO
Niebezpieczeństwo strat fizycznych i materialnych
spowodowanych eksplozją!
Zainstalować urządzenie z dala od gazów lub materiałów
łatwopalnych oraz substancji wybuchowych jak również
miejsc gdzie bardzo się kurzy.
Niebezpieczeństwo strat fizycznych i materialnych
spowodowanych osunięciem się!
W przypadku montażu jednostki na podłodze należy
upewnić się, że podłoże wytrzyma wagę jednostki
zewnętrznej oraz umożliwić zamontowanie jednostki w
pozycji horyzontalnej.
W przypadku montażu jednostki na ścianie należy
upewnić się, że ściana wytrzyma obciążenie i zastosować
odpowiednie podpory (dostępne jako akcesoria) Użyć
zaślepek do ciężkich ładunków dostosowanych do
charakterystyki ścian.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo korozji.
Nie instalować urządzenia w pobliżu materiałów
korodujących.

- Jednostki zewnętrzne mogą być montowane wyłącznie na
zewnątrz, nigdy wewnątrz budynku.
- Zainstalować urządzenie w taki sposób, by prąd powietrza nie
miał wpływu na wloty powietrza pobliskich nieruchomości.
- Unikać, jeśli to możliwe, bezpośredniego światła słonecznego.
- Upewnić się, że podłoga bądź ściana przeznaczona do
montażu są wystarczająco sztywne, aby zapobiec powstaniu
wstrząsów. Zaplanować ewentualne użycie amortyzatorów
wstrząsów.
- Upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca, by
przestrzegać minimalnych odległości (por. rys. 12.1).
- Upewnić się, że sąsiadom nie przeszkadzają przeciągi lub
hałas.
- Jeżeli nieruchomość jest wynajmowana, postarać się o
pozwolenie właściciela.
- Spełniać miejscowe przepisy: istnieją znaczne różnice w
zależności od kraju i regionu.
- Zostawić wystarczającą przestrzeń do umieszczenia rury
odpływowej skroplin (patrz Dział 12.3) oraz uwzględnić
ewentualną wysokość śniegu.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

Rys. 12.1 Ogólny schemat instalacji i minimalnych odległości montażowych.

Legenda
1 Jednostka wewnętrzna (przykład: kaseta)
2 Jednostka zewnętrzna
3 Rura do drenażu skropliny
E Odstęp po boku od złączy bocznych (min. 20 cm)
F Odstęp z tyłu (min. 20 cm)
G Odstęp po boku od złączy bocznych (min. 30 cm)
H Odstęp z przodu (min. 100 cm)
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OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Wybrać obszar zabezpieczony przez bezpośrednim
działaniem wiatru i taki, który posiada dobrą wentylację
(pobór i odpływ powietrza muszą się odbywać
swobodnie).
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12.2 POŁĄCZENIE RUR CHŁODZIWA

12.3 POŁĄCZENIE RUR DO USUWANIA SKROPLIN

UWAGA!
Instalacja jest łatwiejsza, jeśli najpierw podłączy się rurę
zasysającą gas. Rura ssąca jest najgrubsza.

Podczas pracy urządzenia z funkcją pompy grzewczej, tworzą się
skropliny w jednostce zewnętrznej i muszą być odprowadzane.

• Zamontować jednostkę zewnętrzną w oznaczonym miejscu.
• Zdjąć kołpaki ze złączy chłodniczych w jednostce
zewnętrznej.
• Ostrożnie zagiąć zainstalowaną rurę w stronę jednostki
zewnętrznej.

• Włożyć kolanko, będące częścią dostawy, do otworu u dołu
jednostki zewnętrznej i przy montażu przekręć je o 90º (por.
rys. 12.2).

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Niebezpieczeństwo zużycia w rurach chłodziwa.
Ostrożnie zagiąć rurę, aby zabezpieczyć przed
niedrożnością lub złamaniem.

Rys. 12.2 Montaż kolanka drenującego skropliny.

Legenda
1 Jednostka zewnętrzna
2 Kolanko odpływowe
3 Wąż odpływowy
• Zamontować wąż odpływowy zapewniając odpowiednie
nachylenie.
• Sprawdzić czy jest odpowiedni odpływ wody wlewając wodę
do pojemnika zbierającego u dołu jednostki zewnętrznej.
• Chronić wąż na skropliny przed zamarznięciem za pomocą
izolacji termicznej.

PL

• Przyciąć rury, pozostawiając dość dodatkowego uchwytu na
rurze, żeby urządzenie mogło być przyłączone do złączy
jednostki zewnętrznej.
• Rozszerzyć rurę z chłodziwem przy instalacji.
• Podłączyć rury chłodnicze do odpowiedniego łącznika
jednostki zewnętrznej.
• Właściwie i oddzielnie zaizolować rurę chłodniczą. Aby to
zrobić należy przykryć wszelkie możliwe cięcia taśmą
maskującą lub zaizolować wszelkie nie okryte rury chłodnicze
odpowiednim materiałem izolującym używanym w
chłodnictwie.
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13 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE
13.1 WSKAZÓWKI BHP
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Przed połączeniem urządzenia do linii zasilania
elektrycznego upewnić się że linia jest odłączona od
sieci.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony
przez producenta, autoryzowanego sprzedawcę lub
podobnie kwalifikowaną osobę.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Instalacja linii zasilającej maszynę powinna mieć
przełącznik dwubiegunowy lub trójbiegunowy zgodnie
z modelem urządzenia, (jednofazowa lub trzyfazowa) z
odległością przynajmniej 3 mm między stykami (Standard
EN-60335-2-40).
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Zabezpieczyć instalację przed zwarciami, aby uniknąć
porażenia elektrycznego. Jest to wymagane przez
prawo.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Używać wtyczki elektrycznej, która doskonale pasuje do
kabla zasilania elektrycznego.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Upewnić się, by napięcie zasilania było w granicach 90%
do 110% napięcia znamionowego.
OSTRZEŻENIE!
Zainstalować urządzenie w taki sposób, by wtyczka
elektryczna była łatwo dostępna. Wtedy, jeżeli
zachodzi taka potrzeba, można szybko odłączyć
urządzenie.
13.2 UWAGA DOTYCZĄCA DYREKTYWY 2004/108/CE
Aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym podczas
uruchomienia sprężarki (proces techniczny), trzeba spełnić
następujące warunki instalacyjne.
• Zasilanie urządzenia klimatyzacyjnego umieścić przy głównej
rozdzielnicy zasilania. Rozdzielnica powinna mieć małą
impedancję. Zwykle wymaganą impendancję osiąga się w 32
temperaturze topnienia.
• Upewnić się, iż żadne inne wyposażenie nie jest podłączone
do tej samej linii zasilania.
UWAGA!
W przypadku dalszych pytań na temat instalacji
elektrycznej, prosimy przejrzeć warunki połączeń
technicznych stosowane przez lokalnego dostawcę
energii.
UWAGA!
Dalsze informacje nt. zasilania znajdują się na tabliczce
znamionowej urządzenia klimatyzacyjnego.

PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Metoda okablowania powinna być zgodna z krajowymi
i międzynarodowymi standardami odpowiadającymi
standardom technicznym i elektrycznym.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Używać autoryzowanej wtyczki i kabla zasilania.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Stosować okablowanie o wystarczającej przepustowości.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności.
Zgodność ze standardem EN 61000-3-11: Upewnić się, by
moc nominalna głównej fazy prądu była > 100.
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13 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE
13.3 PODŁĄCZENIE

WEWNĘTRZNEJ

ZASILANIA

ELEKTRYCZNEGO

JEDNOSTKI

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności. Jeśli
bezpiecznik na panelu PC spalił się należy go wymienić na
bezpiecznik typu T. 3,15A/250V.
• Otworzyć otwór wentylacyjny poboru powietrza
(przypodłogowe-sufitowe i kaseta).
• Po uzyskaniu dostępu do przewodów elektrycznych (patrz
rysunki 5.2, 5.3, 5.4 i 5.8) zdejmij osłonę.
• Usunąć łącza wtyczkowe między korpusem jednostki a
pokrywą.
• Usunąć pokrywę boczną na skrzynce rozdzielczej w pokrywie
jednostki.

• Podłączyć kabel na listwie jednostki wewnętrznej zgodnie ze
schematem okablowania (por. odpowiednie rysunki).
• Sprawdzić czy kable są prawidłowo zabezpieczone i
podłączone.
• Umieścić pokrywę okablowania.
• Zamontować połączenia wtyczkowe między korpusem a
pokrywą.
• Ustalić położenie okładziny i zamknąć kratkę wlotu powietrza.

JEDNOSTKA JEDNOFAZOWA

JEDNOSTKA JEDNOFAZOWA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Sterowanie

Sterowanie

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA TRÓJFAZOWA

JEDNOSTKA TRÓJFAZOWA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

PL

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Sterowanie

Sterowanie

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Rys. 13.1 Zasilanie niezależne.
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Rys. 13.2 Zasilanie wspólne.
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13.4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO JEDNOSTKI
ZEWNĘTRZNEJ

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń albo niesprawności. Jeśli
bezpiecznik na panelu PC spalił się, należy go wymienić
na bezpiecznik typu T. 25A/250V.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo niewłaściwego działania i uszkodzenia
związanego z penetracją wody.

• Usunąć pokrywy ochronne przed przyłączami elektrycznymi w
jednostce zewnętrznej.
• Poluzować śruby w izolatorze przepustowym i wsadzić do
niego końcówki kabli zasilających oraz przykręcić śruby.
• Zabezpieczyć kabel zainstalowany w urządzeniu
rozszerzającym jednostki zewnętrznej.
• Sprawdzić czy kable są prawidłowo zabezpieczone i
podłączone.
• Zamontować ochronną pokrywę okablowania.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo niewłaściwego działania i uszkodzenia
związanego z penetracją wody.
Wykonać Iizolację nieużywanych przewodów kablowych
używając taśmy maskującej i upewnić się, że przewody nie
będą miały kontaktu z częściami o niskim napięciu.
13.5 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
090

105

130
(KASETA)

130
(KANAŁOWE)

130T

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

Wyłącznik termo magnetyczny typu D (A)

10

10

10

10

10

10

Sekcja zasilania do 25 metrów (mm )

2,5

4

6

6

10

2,5

230/1/50

230/1/50

230/1/50

380/3/50

230/1/50

230/1/50

16

20

25

25

32

16

Połączenie wzajemne osłonięte (TAK/NIE)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Bezpośredni ochronnik (osłona) prądu szczątkowego (A)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Zasilanie
zewnętrzna

Zasilanie
wewnętrzna

050/065
Sekcja zasilania do 25 metrów (mm2)
Napięcie (V/Ph/Hz)

2

Napięcie (V/Ph/Hz)
Wyłącznik termo magnetyczny typu D (A)

Napięcie (V/Ph/Hz)
Sekcja zasilania do 25 metrów (mm )

Zasilanie

2

Jednostka Wewnętrzna/Jednostka Zewnętrzna
Wyłącznik termo magnetyczny typu D (A)

Sekcja połączenia wzajemnego do 25 metrów (mm )
2

050/065

090

105

130
(KASETA)

130
(KANAŁOWE)

130T

230/1/50

230/1/50

230/1/50

380/3/50

230/1/50

230/1/50

2,5

4

6

6

10

2,5

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

16

20

25

25

32

16

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Połączenie wzajemne osłonięte (TAK/NIE)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Bezpośredni ochronnik (osłona) prądu szczątkowego (A)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Tabela 13.2 Dane elektryczne: zasilanie wspólne.
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Tabela 13.1 Dane elektryczne: zasilanie niezależne.
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14 PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
Polega to na następujących krokach:
•
•
•
•

Sprawdzanie szczelności.
Odpowietrzenie instalacji.
Rozruch.
Usuwanie usterek.

14.1 SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI

UWAGA!
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

Rys. 14.1 Sprawdzenie szczelności instalacji.

PL

Legenda
1 Zawór ssący (gaz)
2 Zawór powrotny (płyn)
3 Urządzenie pomiarowe
4 Złącze bez przepływu powrotnego
5 Rury z chłodziwem
6 Tłok z azotem
• Podłączyć pompę azotową do niskociśnieniowego końca
urządzenia pomiarowego.
• Ostrożnie otworzyć zawory odpowiadające kurkom i zwiększyć
ciśnienie w systemie.
• Jeżeli urządzenie używa zestawu chłodziwa R-410C, należy
je ustawić na 10 min. na poziomie ciśnienia 40 barów(g).
• Sprawdzić czy wszystkie połączenia i spoiny są szczelne.
• Zamknąć wszystkie zawory w urządzeniu pomiarowym i
usunąć tłok z azotem.
• Uwolnić ciśnienie z systemu otwierając powoli kurki.
• W przypadku odkrycia nieszczelności, naprawić je i powtórzyć
test.

Urządzenia o zawartości czynnika chłodniczego
równej lub większej niż 300 kg => co najmniej raz na
3 miesiące.
14.2 ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

Rys. 14.2 Odpowietrzanie instalacji.

Legenda
1 Zawór ssący (gaz)
2 Zawór powrotny (płyn)
3 Urządzenie pomiarowe
4 Złącze bez przepływu powrotnego
5 Rury z chłodziwem
6 Pompa próżniowa na chłodziwo
• Podłączyć pompę próżniową do niskociśnieniowego końca
urządzenia pomiarowego.
• Upewnić się, że kurki są zamknięte.
• Włączyć pompę próżniową i otworzyć zawór próżniowy i zawór
niskopróżniowy w urządzeniu mierniczym i kurku gazu.
• Upewnić się, że zawór wysoki jest zamknięty.
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• Włączyć pompę próżniową na ok. 15 min. (w zależności od
wielkości instalacji), aby usunąć próżnię.
• Sprawdzić wskazówkę na manometrze niskociśnieniowym.
Powinna ona wskazywać -0.1 MPa (-76 cmHg).

14.3 ROZRUCH

Rys. 14.5 Uzupełnianie instalacji.

Legenda
1 Zawór dwudzielny
2 Kurek siłownika

• Zamknąć zawór niskopróżniowy w urządzeniu
mierniczym, odłączyć pompę próżniową i zamknąć zawór
próżniowy.
• Skontrolować wskazówkę manometru po około 10-15
minutach: ciśnienie nie powinno wzrosnąć. Jeżeli wzrosło, to
mają miejsce nieszczelności w obiegu. Napraw je (sprawdź
kolanka, złącza, części wewnętrzne i zewnętrzne oraz kurki
serwisu technicznego).

• Otworzyć zawór dwudzielny przekręcając o 90º w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zamknąć po ok. 6
sek. Instalacja będzie wypełniona czynnikiem chłodniczym.
• Sprawdzić jeszcze raz czy instalacja jest szczelna:
• Jeśli są nieszczelności, por. rozdz. 14.4.
• Jeżeli nie ma nieszczelności, kontynuować.
• Usunąć urządzenie miernicze z łączącymi wężami i kurkami
• Otworzyć zawory dwu- i trójdzielny przekręcając w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara jak bardzo się da.

PL

Rys. 14.3	Odczytywanie manometru niskociśnieniowego z otwartym dolnym
zaworem.

Rys. 14.6 Otwieranie zawora dwu i trójdzielnego.
Rys. 14.4 O
 dczytywanie manometru niskociśnieniowego z zamkniętym
dolnym zaworem: Sprawdzenie szczelności.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo niewłaściwego działania i nieszczelności.
Upewnić się, że zawory serwisowe są zamknięte.

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

Legenda
1 Zawór dwudzielny
2 Zawór trójdzielny
3 Kurki siłownika
• Przykryć zawory dwu- i trójdzielne odpowiednimi pokrywami
ochronnymi.
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Rys. 14.7 Pokrywy ochronne.

Legenda
1 Pokrywa otworu
2 Pokrywy zaworów dwu- i trójdzielnych
• Włączyć urządzenie na parę minut, aby sprawdzić, czy
właściwie wypełnia wszystkie funkcje (dalsze informacje w
podręczniku użytkownika).
14.4 USUWANIE USTEREK
Jeżeli ma miejsce wyciek gazu, postępować w następujący
sposób:
• Oczyścić instalację wypompowując chłodziwo.
- Potrzebna jest pompa zasysająca i butelka przetwarzająca
wtórnie.

PL

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie wyrzucać czynnika chłodniczego do otoczenia!
Chłodziwo jest szkodliwe dla środowiska.
• Sprawdzić złącza rozszerzone.
• Naprawić wycieki, wymienić części wewnętrzne i zewnętrzne,
które nie są szczelne.
• Napełnić urządzenie właściwą ilością chłodziwa, używając
wagi.
• Przejść do sprawdzenia szczelności jak opisano wyżej.

- 38 -

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

Podręcznik instalacyjny / KASETA - PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE - KANAŁOWE

15 KOD BŁĘDU
15 KOD BŁĘDU
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
11-050 NHKI, 11-050 NHFI, 11-065 NHFI
Nie

Usterka

Kontrolka pracy

1

Problem w komunikacji pomiędzy
urządzeniami wewnętrznymi

2

Usterka czujnika temperatury pokojowej

3

Alarm poziomu wody

4

Usterka problemów z trybami

5

Usterka urządzenia zewnętrznego

Kontrolka zegara

Kontrolka rozmr./went

Kontrolka alarmu

LED2 Szybkie miganie
LED1 Szybkie miganie
LED4 Szybkie miganie
LED3 Szybkie miganie
LED4 Szybkie miganie

11-065 NHKI, SDH 11-090 NHKI, 11-105 NHKI, 11-130 NHKI
Nie

Usterka

Wyświetlanie

1

Problem w komunikacji pomiędzy urządzeniami
wewnętrznymi

E1

2

Usterka czujnika temperatury pokojowej

E2

3

Usterka czujnika temperatury rury

E3

4

Usterka czujnika temperatury rury

E4

5

Alarm poziomu wody

EE

6

Usterka EEPROM

E7

7

Usterka problemów z trybami

EO

8

Usterka urządzenia zewnętrznego

Ed

Kanałowe
Znaczenie usterek i zabezpieczeń

Dioda 1
Praca

Dioda 2
Zegar

Dioda 3
Went. rozmr.

Dioda 4 Alarm

Rura
cyfrowego
wyświetlacza

1

Usterka trybu kolizji

E0

2

Nieprawidłowy kanał kontrolny COMM. urządzenia do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

E1

3

Nieprawidłowy kanał kontrolny czujnika RoomTEMP

E2

4

Nieprawidłowy kanał kontrolny czujnika Pipe TEMP. (T2)

E3

5

Nieprawidłowy kanał kontrolny czujnika Pipe TEMP. (T2B)

E4

6

Usterka EEPROM

E7

7

Usterka alarmu poziomu wody

EE

8

Usterka na zewnątrz pomieszczenia

Ed

9

Będzie zamknięte przez funkcję pilota CP

CP

10

Unikaj zimnego wentylatora i funkcji rozmrażania
Wyłączone

Miga z szybkością 5HZ

Saunier Duval SDH11-NKFD-I 11/2011

Miga z szybkością 1HZ
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15 KOD BŁĘDU
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Treść usterki lub zabezpieczenia

E0

Usterka EEPROM

E2

Usterka w komunikacji pomiędzy zewnętrzną jednostką IC a wewnętrzną jednostką IC.

E3

Usterka w komunikacji pomiędzy zewnętrzną jednostką IC a DSP.

E4

Usterka czujnika temperatury zewnętrznej

E5

Zabezpieczenie napięcia sprężarki

E6

Zabezpieczenie modułu PFC (model 1-faza 090, 105 y 130)

P0

Zabezpieczenie wysokiej temperatury

P1

Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

P2

Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

P3

Bieżące zabezpieczenie sprężarki

P4

Zabezpieczenie temperatury wylotu sprężarki

P5

Zabezpieczenie przed przegrzaniem zewnętrznego skraplacza

P6

Zabezpieczenie modułu

P7

Zabezpieczenie wysokotemperturowe parownika

PL

Wyświetlanie
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