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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.
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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 obsługiwać
w granicach tych parametrów.

CHŁODZENIE

Na zewnątrz

COGRZEWANIE
ALEFACCIÓN

46ºC D.B.
24°C D.B.
10ºC D.B.
-15°C
-7ºCD.B.
D.B.

Wewnątrz
Interior

32ºC D.B.
32°C D.B.

16ºC D.B.

16°C
D.B.
15ºC
D.B.
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4- WYMIARY
4.1- WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
MODEL
31-026 MNHWI
31-036 MNHWI
D

H

L

D

kg

270
270

790
790

180
180

11
11

L

H

Wymiary w mm

4.2- WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
H

31-061 M2NHWO 606
31-086 M3NHWO 845
31-086 M4NHWO 850

L

D

A

B

C

F

I

J

kg

853
960
960

295
408
408

25
-

100
50
50

85
122
122

200
172
172

320
378
378

505
560
560

48
74
76

Wymiary w mm

Wlot powiertza

Wylot powiertza
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MODELO

4- WYMIARY

Ponad 5 cm

4.3- UKŁAD INSTALACYJNY

Ponad 10 cm

Ponad 10 cm

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

Pona
d

m

0c

d1

a
Pon

10 cm

Ponad 60 cm

PL

Ponad 15 cm

Tabela 4.3
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5- INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
5.1- PLANOWANIE MIEJSCA MONTAŻOWEGO DLA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
1

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, żeby
uniknąć nieprzyjemnych przeciągów.
6 Nie umieszczać jednostki wewnętrznej
blisko źródeł ciepła.

Według ogólnej zasady jednostka
wewnętrzna powinna być instalowana
blisko suﬁ tu.
2 Pamiętać o minimalnych odległościach
od suﬁ tu i ścian jak jest podane na
rysunku 4.3.
3 Jeśli otwór w ścianie już istnieje lub
była już zainstalowana rura chłodnicza
lub rura do skropliny, płyta podstawowa
może być montowana zgodnie z tymi
warunkami.

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
położona poziomo i że na ścianie są
zaznaczone otwory.
4 Jeśli jednostka wewnętrzna ma być
podłączona przy użyciu rury chłodniczej
z tyłu, należy zrobić otwór o średnicy
wskazanej w tabeli 5.3.
5 Pobrać wymiary z tabeli 5.3 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 przy pomocy śrub i kołków
rozporowych.

5.3- WIERCENIE OTWORÓW POD RURY CHŁODNICZE
1 Wywiercić otwór o średnicy wskazanej
w tabeli 5.3, nieco obniżając go na
zewnątrz ściany.
2 Położyć pokrywę dostarczoną do otworu
w orurowaniu i przełożyć przez otwór
rury chłodnicze z rurą na skroplinę. Po
instalacji rur dobrze uszczelnić otwór.
3 Pamiętać o wymaganiach dotyczących
odpływu wywiercając w dziurze otwór.

Ø 65 mm

Tabela 5.3
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5.2- MONTAŻ PŁYTY MONTAŻOWEJ I POZYCJONOWANIE OTWORÓW POD RURY CHŁODNICZE

5- INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
5.4- POŁĄCZENIE RUR CHŁODNICZYCH I SYSTEMU SKRAPLAJĄCEGO
5.4.1- Kładzenie orurowania tylnego
1 Położyć rury i wąż do skropliny i
zabezpieczyć je termoodporną izolacją.
5.4.2- Kładzenie rur po lewej stronie /
po lewej stronie z tyłu

PL

1 W przypadku orurowania lewostronnego,
ostrożnie przerwać 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, żeby jednostka
wewnętrzna mogła być zawieszona na
złączeniach.
3 Pamiętać o włożeniu nakrętki przed
wierceniem.
4 Wiercić otwory w rurze chłodniczej kiedy
będzie zainstalowana.
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 5.4.2.
8 Przyłączyć rury chłodnicze i wąż do
skropliny do odpowiedniej rury i instalacji
drenującej.
9 Zaizolować dokładnie rury chłodnicze.
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie
możliwe cięcia taśmą maskującą lub
zaizolować wszelkie nie okryte rury
chłodnicze odpowiednim materiałem
izolującym używanym w chłodnictwie.
10 Upewnić się, że każda z zainstalowanych
rur jest właściwie izolowana na oddzielnej
podstawie.
11 Przełożyć kabel elektryczny od tyłu
jednostki wewnętrznej przez określony
otwór i wyciągnąć.

Tabela 5.4.2

A

D

B

C

Ref.

Tabela 5.4.3

Opis tabeli 5.4.3

A

Pokrywa prawego orurowania

B

Pokrywa wewnętrznego orurowania

C

Zabezpieczyć taśmą samoprzylepną

D

Pokrywa lewego orurowania

5.4.3- Kładzenie rur po prawej stronie
/ do tyłu po prawej stronie
1 W
przypadku
orurowania
prawostronnego, ostrożnie przerwać
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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5- INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
4 Wiercić otwory w rurze chłodniczej kiedy
będzie zainstalowana.
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 5.4.2.
8 Przyłączyć rury chłodnicze i wąż do
skropliny do odpowiedniej rury i instalacji
drenującej.
9 Zaizolować dokładnie rury chłodnicze.
Aby to zrobić należy przykryć wszelkie
możliwe cięcia taśmą maskującą lub
zaizolować wszelkie nie okryte 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. Wówczas
założyć pokrywę na okablowanie.
12 Po uruchomieniu i przeprowadzeniu
testu,
ustawić
całą
jednostkę
wewnętrzną
jak
opisano
dalej.
Podłączenia w rozszerzeniu powinny być
dostępne w celu przeprowadzenia testu
na szczelność systemu.
13 Zainstalować
płytę
montażową,
wyrównując otwory przy pomocy płyty.

E

Ref.

Opis tabeli 5.4.4

E

Materiał termoodporny

F

Wąż drenujący

G

Orurowanie

H

Płyta 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, żeby 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 Wówczas
należy
sprawdzić
czy
jednostka wewnętrzna jest właściwie
zabezpieczona.
5 W przypadku, gdy obudowa nie wchodzi
prawidłowo w uchwyty, powtórzyć ten
proces.
5.5- USUWANIE SKROPLINY Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
Jest wiele sposobów usuwania skropliny
zbieranej przez jednostkę wewnętrzną
1 Skroplina może być usuwana w sposób
naturalny, podczas drenowania rurą
chłodniczą. Można sprawić, żeby
wyglądało to atrakcyjnie, np. stosując
dzielony dren.
2 Rura do skropliny powinna wychylać się
na zewnątrz z jednostki wewnętrznej,
żeby zapobiec nawrotowi wody.

G
H

F
I
Tabela 5.4.4
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5.4.4- Instalacja obudowy jednostki
wewnętrznej

5- INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
3 Jednostka może być przechylona, żeby
umożliwiać drenaż skropliny w sposób
naturalny z jednostki wewnętrznej do
zbiornika (toaleta, zlew etc.). Istnieją
również różne niewidoczne rozwiązania
instalacyjne.
4 Kiedy skroplina nie może być drenowana
przez przepływ w sposób naturalny,
może być wypompowywana przy użyciu
zewnętrznej pompy i usuwana na
zewnątrz przy pomocy ogólnej instalacji
drenażowej domu.
5 Skroplina jest usuwana z jednostki
wewnętrznej do małego kolektora
osadów. Pompa drenująca otrzymuje
sygnał z kolektora, kiedy jest on pełny.
Pompa zasysa skroplinę z kolektora
i przenosi na zewnątrz do systemu
drenującego.
6 Pompa jest dostępna jako oryginalne
akcesoria
wraz
z
odpowiednimi
instrukcjami instalacji.

1

Zakrzywiony do
góry i do dołu.

Tabela 5.5.1
2

Koniec węża
zanurzony w
wodzie.

Tabela 5.5.2
3

PL

NOTATKI:
1 Upewnij się zawsze czy w rurze ze
skropliną jest cyrkulacja powietrza
zapewniająca swobodne uwolnienie
wody. W innym wypadku skroplina
może przeciekać przez obudowę
jednostki wewnętrznej.
2 Zamontować rurę bez zginania jej,
aby uniknąć wodnych zatorów.
3 Jeśli rura jest wyprowadzona na
zewnątrz, zapewnij jej izolację
przeciwmrozową.
4 W przypadku, gdy wąż drenujący
ma być zainstalowany wewnątrz,
wymagana
jest
termoodporna
izolacja.

Pofałdowany.

Tabela 5.5.3
4

Odległość do
ziemi zbyt
mała.

Mniej niż
5 cm

Tabela 5.5.4
5

Zakończenie
węża blisko
wody, powodując
niemiłe zapachy,
które mogą się
przedostawać
do atmosfery
pomieszczenia.
Tabela 5.5.5
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6- INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
6.1- WYBIERANIE 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
nasłoneczniane
3 Podstawa miejsca montażowego musi
być w stanie unieść ciężar jednostki
zewnętrznej i pozwolić na jej instalację
w pozycji horyzontalnej. Powinna być
również dosyć mocna, żeby uniknąć
wibracji.
4 Oznakowane miejsce instalacji musi
zachować
wszystkie
minimalne

5
6
7

8
9

odległości od sąsiednich budynków w
celu optymalnego działania jednostki.
Upewnić się, że przeciągi powietrza i
hałasy nie przeszkadzają sąsiadom.
Jeśli posesja lub lokal są wynajmowane,
należy uzyskać pozwolenie właściciela.
Miejsce montażowe powinno być wolne
od gazów lub substancji łatwopalnych
czy materiałów palnych i pozbawione
grubych pokładów kurzu.
Zachować minimalne odległości.
Wybierając miejsce należy pamiętać o
wszelkich miejscowych przepisach.

1 Zamontować jednostkę zewnętrzną w
oznaczonym miejscu.
2 Zdjąć kołpaki ze złączy chłodniczych w
jednostce zewnętrznej.
3 Ostrożnie zagiąć zainstalowaną rurę
w
stronę
jednostki
zewnętrznej.
(Ostrzeżenie: Nie spłaszczyć rury!).
Przyciąć rury, pozostawiając dość
dodatkowego miejsca na rurze, żeby
jednostka zewnętrzna mogła być
zawieszona na złączeniach.
4 Wiercić otwory w rurze chłodniczej kiedy
będzie zainstalowana.

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

6.3- PLANOWANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Obwód chłodniczy zawiera specjalny olej,
którego głównym celem jest naoliwianie
kompresora jednostki zewnętrznej. Idealnym
sposobem na to, żeby olej wracał do
kompresora jest umieszczenie jednostki
wewnętrznej wyżej niż jednostki zewnętrznej i
zamontowanie rury gazowej na pochylni wobec
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 i u-rura przy każdej
przerwie 7,5 m, aby zbierać olej i opróżniać
go, zwracając do jednostki zewnętrznej.
Ponadto przed jednostką zewnętrzną można
zainstalować u-rurę w celu późniejszej pomocy
przy zwrocie oleju.
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6.2- PODŁĄCZENIA RUR CHŁODNICZYCH

6- INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
6.4- PODŁĄCZENIE SYSTEMU SKRAPLAJĄCEGO DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
3 W odpowiedni otwór włożyć sklejone
kolanko. Ten otwór jest umieszczony na
dole jednostki zewnętrznej. Przekręcić
kolanko o 90°, żeby zabezpieczyć je w
miejscu.

UWAGA!
Jedynie w jednostkach, które mają
wbudowane pompy grzewcze.
1 Podczas pracy klimatyzatora, zachodzi
proces skraplania a skroplina musi być
usunięta.
2 Skroplina może być uwolniona z jednostki
zewnętrznej na przykład poprzez
zastosowane kolanko drenujące (0,5
cala) - do systemu drenującego lub rury
ściekowej. Kolanko drenujące wystaje
spod jednostki. Dlatego jest istotne,
aby się upewnić, że jest pozostawiona
wystarczająca ilość miejsca na instalację
kolanka.

Zahaczyć
o rurę spustową
Conector
de desagüe

Tabela 6.4

6.5- RURA SPUSTOWA DO ODPROWADZANIA SKROPLINY

PL

1 Upewnić się, ze rura spustowa do
odprowadzania skropliny wystaje z
jednostki uchylnie.
2 Po podłączeniu rury spustowej, sprawdzić
czy działa wlewając wodę z tacki na
skroplinę na dole jednostki zewnętrznej.

3 Ponieważ
rura
spustowa
jest
przeznaczona do działania na zewnątrz,
musi być izolowana przeciwmrozowo.
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7- PODŁĄCZENIA RUR CHŁODNICZYCH
7.1- WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI RUR CHŁODNICZYCH

1 Instalacja powinna być przeprowadzona
przy
użyciu
rur
specjalnie
zaprojektowanych
dla
chłodnictwa
(OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używać
materiałów hydraulicznych).
2 Rury powinny być czyste, suche i wytarte
wewnątrz.
3 Izolacja rur powinna być wykonana
przy użyciu specjalnej izolacji dla rur
chłodniczych.
4 Długości
rur
muszą
odpowiadać
maksymalnym i minimalnym wymiarom
ustalonym we wszystkich czasach.
5 Unikać, gdzie to tylko możliwe, zagięć na
rurach.
6 Jeśli wymagane jest lutowanie, powinno
być one przeprowadzone przy użyciu
mocnych
materiałów
lutowniczych
wykonanych ze stopów miedzi i srebra.
Podczas procesu lutowania, w celu
uniknięcia rdzy przez środek rur należy
przepuścić strumień azotu.
7 Należy pamiętać, że kiedy rura jest
wygięta, może dojść do straty w
przepływie. Starać się utrzymać jak
najszerszy kąt.

PL

8 Nie ciąć rur chłodniczych piłką do metali,
ale raczej piłką do rur i zawsze zakrywać
zakończenia rur.
9 Jakiekolwiek rozszerzanie powinno być
wykonywane dokładnie, żeby uniknąć w
następstwie tego strat gazu przez rury.
10 Rozwiercając rurę należy trzymać ją
otwartą skierowaną ku dołowi, żeby
uniknąć wlotu odpadków.
11 Montować ostrożnie rury łączące,
upewniając się, że nie mogą się
przemieścić. Upewnić się, że nie
powstanie trakcja między łączeniami.
12 Wyposażyć rury chłodnicze (gazową i
do cieczy) oddzielnie i w termoizolację
dyfuzyjną o wysokiej gęstości.
13 Łączenia wierceń powinny być ostrożnie
zaciśnięte. Naciskając zbyt mocno bez
wypośrodkowywania stożka i wtyczka
może uszkodzić gwint i zmniejszyć
szczelność jednostki.
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8- PODŁĄCZENIE ZASILANIA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
4 Sprawdzić czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Wówczas
założyć pokrywę na okablowanie.

8.1PODŁĄCZENIE
ZASILANIA
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
8.1.1 Usunięcie pokrywy okablowania

8.2PODŁĄCZENIE
ZASILANIA
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

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

1 W celu podłączenia zasilania jednostki
zewnętrznej, postępować w ten sam
sposób, co w przypadku jednostki
wewnętrznej.
2 Usunąć pokrywy ochronne przed
przyłączami elektrycznymi w jednostce
zewnętrznej.
3 Usunąć śruby w izolatorze przepustowym
i wsadzić do niego końcówki kabli
zasilających. Wówczas zacisnąć śruby..
4 Zabezpieczyć kabel zainstalowany w
urządzeniu rozszerzającym jednostki
zewnętrznej.
5 Sprawdzić czy kable są prawidłowo
zabezpieczone i podłączone. Wówczas
założyć pokrywę na okablowanie.

8.1.2Połączenie
zasilające
z
zamontowaną jednostką wewnętrzną

PL

1 Przełożyć kabel z zewnątrz przez otwór
w jednostce wewnętrznej, gdzie rura
chłodnicza jest już podłączona.
2 Przerzucić kabel elektryczny od tyłu
jednostki wewnętrznej przez określony
otwór z przodu. Podłączyć kable do
końcówki jednostki wewnętrznej zgodnie
z odpowiednim układem podłączenia.
Tabela 8.3
3 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, żeby
nie miały one kontaktu z częściami o
niskim napięciu.

8.1.3- Podłączenie zasilania przed
montażem jednostki wewnętrznej
1 W celu podłączenia zasilania w jednostce
wewnętrznej, może być również użyty
obwód rury chłodniczej.
2 W przypadku gdy zasilanie elektryczne
pochodzi z innej części obudowy
jednostki wewnętrznej, należy ostrożnie
przerwać pokrywę szczypcami.
3 Przerzucić kabel elektryczny od tyłu
jednostki wewnętrznej przez określony
otwór z przodu. Podłączyć linię do
końcówki jednostki wewnętrznej zgodnie
z odpowiednim układem podłączenia.
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8- PODŁĄCZENIE ZASILANIA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
8.3- PODŁĄCZENIE ZASILANIA
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

SDH 31-051 M2NW
SDH 31-061 M2NW

SDH 31-086 M3NW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

PL

SDH 31-106 M4NW

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

8.3.1 Zasilanie

Napięcie (V/Ph/Hz)

SDH 31-051
M2NW

SDH 31-061
M2NW

SDH 31-086
M3NW

SDH 31-106
M4NW

230/1/50

230/1/50

230/1/50

2,5

2,5

2,5

2,5

Jednostka Wewnętrzna/Jednostka
Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Zewnętrzna

Wyłącznik termo magnetyczny typu D (A)

16

16

16

16

Sekcja połączenia wzajemnego do 25
metrów (mm2)

2,5

2,5

2,5

2,5

Połączenie wzajemne osłonięte
(TAK/NIE)

NIE

NIE

NIE

NIE

Bezpośredni ochronnik (osłona) prądu
szczątkowego (A)

0,03

0,03

0,03

0,03

Zasilanie

230/1/50

Sekcja zasilania do 25 metrów
(mm2)
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8- PODŁĄCZENIE ZASILANIA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ
8.4- OSTRZEŻENIA PRZY PODŁĄCZANIU
1 Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony,
musi być wymieniony przez producenta,
autoryzowanego
sprzedawcę
lub
podobnie kwaliﬁ kowaną osobę.
2 Jeśli bezpiecznik na tablicy PC przepali
się, prosimy wymienić go na typ T.
3.15A/250V.
3 Metoda okablowania powinna być
zgodna z krajowymi i międzynarodowymi
standardami
odpowiadającymi
standardom instalacji elektrycznych.

Uwaga na temat Dyrektywy 89/336/EEC
Aby
zapobiec
zakłóceniom
elektromagnetycznym
podczas
startu
kompresora, trzeba spełnić następujące
warunki instalacyjne.
1 Klimatyzator musi być podłączony
do głównej rozdzielnicy. Rozdzielnica
powinna mieć małą impedancję.
Normalnie impedancja jest osiągana na
poziomie bezpiecznika 32 A .
2 Żaden inny sprzęt nie może być
podłączony pod tę linię zasilającą.
3 W przypadku dalszych pytań na
temat instalacji elektrycznej, prosimy
przejrzeć warunki połączeń technicznych
stosowane przez lokalnego dostawcę
energii.
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
wyłączonych
jednostek
wewnętrznych
i
zewnętrznych w układzie podłączenia.
Jeśli okablowanie nie jest poprawnie
przeprowadzone, może dojść do błędu
przy uruchamianiu i klimatyzator
może
nie
chodzić
właściwie.
Zamontować kabel zasilający poniżej
przepustu używając opaski kablowej
w celu uniknięcia przenikania wody.
Zaizolować nie używane przewody
taśmą maskującą i zadbać o to, żeby
nie miały one kontaktu z częściami o
niskim napięciu.
4 Żeby upewnić się, iż urządzenie stosuje
się do standardu EN-61000-3-11, należy
zweryﬁ kować czy moc bieżąca zasilania
wynosi >100A w punkcie interfejsu.
5 Okablowanie
elektryczne
powinno
być prawidłowo wymierzone. Prawnie
wymagane jest aby miejsca instalacji
były
zabezpieczone
na
wypadek
zwarć, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym.
6 Napięcie powinno być w zakresie
90%~110% napięcia znamionowego.
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ROZRUCH:

ODPOWIETRZANIE

I

SPRAWDZANIE

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI
Podłączyć mostek manometru (kurki) do zaworu
obsługującego rury gazowej.Podłączyć pompę azotową do
nisko ciśnieniowego końca mostka manometru. Ostrożnie
otworzyć odpowiednie do kluczy zawory i ustawić system
na ciśnienie zalecane w tabeli po prawej stronie, zależnie
od czynnika chłodzącego. Sprawdzić czy wszystkie
połączenia i spoiny są szczelne. Jeśli to konieczne, naprawić
wszelkie połączenia i spoiny. Po przeprowadzeniu testu
ciśnieniowego, zamknąć wszystkie zawory na mostku
manometru i usunąć pompę azotową. Uwolnić ciśnienie z
systemu otwierając powoli kurki.

Gaz

Manometr
(do czynnika chłodniczego)
Złącze przeciwzwrotne

Azot
Rura (do czynnik chłodniczego)

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
Podłączyć pompę próżniową do mostka manometru.
Wszystkie kurki muszą być zamknięte! Włączyć
pompę próżniową i otworzyć zawór próżniowy i zawór
niskopróżniowy na manometrze. Wtedy pompa będzie
tworzyła próżnię w instalacji.Podłączyć pompę próżniową
i otworzyć zawór próżniowy, “niskopróżniowy” i kurek
gazu.Upewnić się, że zawór “wysokopróżniowy” jest
zamknięty.
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Gaz

Manometr
(do czynnika chłodniczego)
Złącze przeciwzwrotne

Rura (do czynnik chłodniczego)

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
niskopróżniowy na mostku manometru. Odłączyć pompę
próżniową. Sprawdzać wskazówkę na mostku manometru
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 styki, części wewnętrzne i
zewnętrzne i zawory muszą być ponownie sprawdzone.
Nie zapomnieć o zamknięciu kurków.

Otwarty

Zamknięty
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Pompa próżniowa
(do czynnika chłodniczego)

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

Wąż
90°º przez 60 sekund

Gaz

Otwarty
90°

Jeśli nie było możliwe wstrzymanie
usuwania czynnika chłodniczego,
opróżnić jednostkę przy pomocy
pompy próżniowej. Żeby to zrobić,
będzie potrzebna pompa próżniowa
i przetwarzalna wtórnie butelka.
Nigdy nie wyrzucać czynnika
chłodniczego
do
otoczenia!
Sprawdzić lub naprawić cieknące
spoiny zaznaczone w systemie
rurowym.
Wymienić
wszelkie
cieknące części wewnętrzne i
zewnętrzne. Po naprawie, wypełnić
jednostkę
prawidłową
ilością
czynnika chłodniczego, używając
specjalnej wagi.
Przejść do sprawdzienia szczelności
jak opisano wyżej.

PL

Usunąć mostek manometru.
W tym czasie otwierać zawory gazu i do cieczy, przekręcając
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara jak
bardzo się da.

Gass
Ga
Gaz

Ciecz.

Zamknąć zawory gazu i do cieczy używając odpowiednich
ochronnych kołpaków.

Pokrywa zaworu
trzpieniowego

Pokrywa otworu
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Pokrywa zaworu
trzpieniowego

10- SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SDH 31-051
M2NW
U. Wewnętrzny 4
U. Wewnętrzny 3
U. Wewnętrzny 2
U. Wewnętrzny 1
U. Zewnętrzny

Zasilanie
Wydajność chłodnicza
Pobór energii
Pobór natężenia
Wydajność grzewcza
Pobór energii
Pobór natężenia

V / Ph / Hz
kW
kW
A
kW
kW
A

Jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza Nominalny
Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne
Wymiary HxLxD
Waga netto

m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
Kg

Jednostka zewnętrzna
Przepływ powietrza
Moc akustyczna
Ciśnienie akustyczne
Typ kompresora
Współczynnik rozszerzalności
Czynnik chłodniczy
Pompa do ogrzewnaia i
ładowania

360/450/500
46/53/58
026 MNHWI: 29/34/41
036 MNHWI: 31/38/43
270 x 790 x 180
11,00

gr

1.600

1600

3.000

3600

606 x 853 x
295
48

606 x 853 x
295
48

850 x 960 x
408
74

850 x 960 x
408
76

1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-1/2 +
rozgałęzienie 3/8

1/4-3/8
1/4-3/8

Waga netto

Kg

PODŁĄCZENIA CHŁODNICZE

Maksymalna długość rury
L1+L2+(L3)
Maksymalna długość rury L1
Maksymalna wysokość
IU poniżej OU
aksymalna
wysokość
OU poniżej IU
Standardowe obciążenie do

31-036 MNHWI
31-036 MNHWI
31-026 MNHWI
31-026 MNHWI
31-026 MNHWI
31-026 MNHWI
31-026 MNHWI
31-086 M3NHWO 31-086 M4NHWO
1Ph / 50Hz
8,91
7,09
2,59
2,30
11,6
9,978
9,91
8,53
2,21
2,43
9,9
10,56

1500/2000/2450
50/57/64
43/50/55

mm

Średnice rur z cieczami
gazem (Wewnętrzny)

SDH 31-106
M4NW

m3/h
dB(A)
dB(A)

Wymiary HxLxD

Średnice rur z cieczami
gazem (Zewnętrzny)

31-026 MNHWI
31-036 MNHWI
31-026 MNHWI
31-026 MNHWI
31-061 M2NHWO 31-061 M2NHWO
220-240V /
5,04
5,68
1,43
1,86
6,21
8,06
5,88
6,42
1,62
1,887
7,04
8,20

SDH 31-086
M3NW

1500/2000/2450 2300/2750/3200
50/57/64
55/60/65
43/50/55
45/53/58
Twin Rotary
Elektroniczny zawor rozrpężania
R410A

2300/2750/3200
55/60/65
45/53/58

Ø cale dane
Ø cale dane

1/4-3/8
1/4-3/8

Ø cale dane

/

Ø cale dane

/

/

1/4-3/8
1/4-3/8
/
/

1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-3/8
/

1/4-1/2 +
rozgałęzienie 3/8
1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-1/2

m

40

60

70

m

25

25

25

m

10

10

10

m

10

10

10

m

5

5

5

Ø cale
Ø cale
Ø cale
Ø cale

dane
dane
dane
dane

1/4-3/8

Uwaga!
Saunier Duval, prowadząc politykę ciągłego ulepszania jakości swoich produktów, zachowuje sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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Skład

SDH 31-061
M2NW

11- KOD BŁĘDU
Jednostka wewnętrzna
Display

Znaczenie

F1

Błąd komunikacji

F4

Błąd wentylatora

F2

Błąd czujnika temperatury pomieszczenia

F3

Błąd czujnika temperatury wyjściowej nagrzewnicy jednostki wewnętrznej

F3

Błąd czujnika temperatury wejściowej nagrzewnicy jednostki wewnętrznej

F3

Błąd czujnika średniej temperatury nagrzewnicy jednostki wewnętrznej

Jednostka zewnętrzna
Display

Znaczenie

P2

Błąd zabezpieczenia modułu inwertera zewnętrznego

P3

Zbyt wysokie zewnętrzne wejściowe napięcie prądu zmiennego

P4

Zbyt wysoka temperatura wyjściowa sprężarki zewnętrznej, nadmierna zewnętrzna
temperatura otoczenia, wyłącznik temperatury na obudowie sprężarki ustawiony w
pozycji wyłączonej

P7

Nieprawidłowe napięcie jednostki zewnętrznej

P8

Niski poziom czynnika chłodzącego lub błąd zaworu wymiany

F6

Błąd czujnika zewnętrznego

FC

Błąd napędu zewnętrznego, nieprawidłowe uruchomienie sprężarki

PL
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12- POŁĄCZENIA
2x1 POŁĄCZENIA
Jednostka
Wewnętrzna
-Połączenia

Chłodzenie
A

B

Ogrzewanie

Wydajność

Pobór
energii

A

B

Wydajność

Pobór
energii
[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

026

2500

*

2500

660

3000

*

3000

880

036

3500

*

3500

1010

4200

*

4200

1160

026+026

2500

2500

5000

1400

3000

3000

6000

1600

026+036

2500

3300

5800

1820

3100

3450

6550

1850

036+036

3100

3100

6200

2050

3450

3450

6900

1970

3x1 POŁĄCZENIA
Chłodzenie
A

B

C

Ogrzewanie
Pobór
Wydajność
energii

A

B

C

Wydajność

Pobór
energii
[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

026

*

*

2500

2500

785

*

*

3000

3000

810

036

*

*

3500

3500

1070

*

*

4300

4300

1160

050

*

*

5000

5000

1490

*

*

6000

6000

1600

026+026

*

2520

2520

5040

1480

*

3000

3000

6000

1590

026+036

*

2510

3390

5900

1780

*

3100

4240

7340

1990

026+050

*

2350

4880

7030

2150

*

2900

5800

8700

2370

036+036

*

3450

3450

6900

2120

*

3900

3900

7800

2150

036+050

*

2960

4280

7040

2150

*

3400

5400

8800

2400

026+026+026

2350

2350

2400

7100

2200

2820

2820

2860

8500

2330

026+026+036

2200

2200

2830

7230

2250

2500

2500

3700

8700

2380

026+026+050

1810

1810

3630

7250

2260

2150

2150

4400

8700

2400

026+036+036

1950

2650

2650

7250

2260

2400

3150

3150

8700

2380

026+036+050

1660

2230

3370

7260

2280

2020

2760

4020

8800

2410

036 + 036 + 036

2410

2410

2410

7230

2270

2850

2850

2850

8550

2340
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Jednostka
Wewnętrzna
-Połączenia

12- POŁĄCZENIA
4x1 POŁĄCZENIA · CHŁODZENIE
Jednostka Wewnętrzna
-Połączenia

A

B

C

D

Wydajność

Pobór
energii
[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

026

*

*

*

2500

2500

785

036

*

*

*

3500

3500

1110

050

*

*

*

5000

5000

1530

026+026

*

*

2580

2580

5160

1510

026+036

*

*

2560

3520

6080

1840

026+050

*

*

2420

5180

7000

2170

036+036

*

*

3430

3430

6860

2130

036+050

*

*

2850

4220

7070

2180

026+026+026

*

2380

2380

2380

7140

2250

026+026+036

*

2160

2160

3050

7370

2360

026+026+050

*

1800

1800

3880

7480

2460

026+036+036

*

2120

2650

2650

7420

7420

026+036+050

*

1870

2350

3640

7860

2590

036+036+036

*

2570

2570

2570

7710

2540

PL

036+036+050

*

2130

2130

3620

7880

2600

026+026+026+026

2000

2000

2000

2000

8000

2650

026+026+026+036

1870

1870

1870

2490

8100

2670

026+026+026+50

1610

1610

1610

3280

8110

2680

026+026+036+036

1720

1720

2340

2340

8120

2660

026+026+036+050

1520

1520

2040

3020

8100

2680

026+036+036+036

1620

2160

2160

2160

8110

2660

036+036+036+036

2030

2030

2030

2030

8120

2490
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12- POŁĄCZENIA

Jednostka Wewnętrzna
-Połączenia

A

B

C

D

Wydajność

Pobór
energii
[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

[W]

026

*

*

*

3000

3000

810

036

*

*

*

4300

4300

1210

050

*

*

*

6000

6000

1660

026+026

*

*

3000

3000

6000

1580

026+036

*

*

3090

4190

6280

1680

026+050

*

*

2930

5560

8490

2210

036+036

*

*

4040

4040

8080

1920

036+050

*

*

3480

5200

8680

2240

026+026+026

*

2940

2940

2940

8820

2250

026+026+036

*

2640

2640

3550

8830

2250

026+026+050

*

2210

2210

4450

8870

2270

026+036+036

*

2150

3350

3350

8850

2260

026+036+050

*

1990

2720

4180

8890

2280

036+036+036

*

2960

2960

2960

8880

2270

036+036+050

*

2260

2260

4350

8870

2270

026+026+026+026

2250

2250

2250

2250

9000

2280

026+026+026+036

2040

2040

2040

2890

9010

2280

026+026+026+50

1780

1780

1780

3800

9140

2340

026+026+036+036

1930

1930

2610

2610

9090

2320

026+026+036+050

1680

1680

2270

3510

9140

2340

026+036+036+036

1800

2430

2430

2430

9090

2330

036+036+036+036

2280

2280

2280

2280

9050

2350
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4x1 POŁĄCZENIA · OGRZEWANIE

Saunier Duval zastrzega sobie prawo wprowadzania modyﬁkacji bez uprzedzania.

België:
BULEX
Chaussée de Mons 1425 Bergensesteenweg
Bruxelles 1070 Brussel
Belgique – België
T: +003225551313
F: +003325551314
www.bulex.cominfo@bulex.com
Slovensko:
Protherm s.r.o.
Pljus t a 45
909 01 Skalica
Slovak republic
Tel.:00421346966101
Fax:00421346966111
www.protherm.sk
Polska:
Saunier Duval
Al. Krakowska 106
02-256 Warszawa
Fax: +48 22 323 01 13
www.saunierduval.pl
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