KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT

INSTRUKCJA
Modele:

YKEQ / YCNQ251 GR
YKEQ / YCNQ331 GRE
YKEQ / YCNQ531 GR
YKEQ / YCNQ671 GR

Napis: Czynnik chłodniczy R410 A
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UWAGA:
Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przeglądów technicznych klimatyzatorów
w ciągu roku (w okresie wiosenno - letnim i jesienno - zimowym).

Instrukcja obsługi klimatyzatorów YKEQ-YCNQ 251~671 GR

WAŻNE OSTRZEŻENIE
Informacja, specyfikacje i parametr są przedmiotem zmian z powodu
modyfikacji lub usprawnień technicznych i mogą być zmienione bez
wcześniejszego ostrzeżenia. Dokładne specyfikacje są przedstawione na
tabliczce znamionowej.
Jak zamówić części zapasowe
W celu terminowego i prawidłowego zrealizowania Państwa zamówienia,
prosimy o dostarczenie następujących informacji:
1. Numer Modelu jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej
2. Numer w widoku szczególowym
3. Nazwa części
4. Zamówiona przez Państwa ilość

UWAGA:
Użytkownik nie może instalować lub naprawiać urządzenia własnoręcznie.
Próby samodzielnego naprawiania klimatyzatora lub naprawy przez
nieuprawniony personel powodują utratę gwarancji i nie zapewniają
właściwego działania klimatyzatora.
Przypisy:
1) Samodzielne dokonywanie zmian w sprzęcie powoduje utratę gwarancji.
2) Firma nie odpowiada za szkody osób lub mienia spowodowane przez
dystrybucję, transport, składowanie, jak również personel wyładowczy.
3) Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia na podstawie
defektów, które powstały przez niewłaściwy montaż przez użytkownika lub
niewykwalifikowany personel;
4) Firma nie odpowiada za szkody osób lub mienia spowodowane napięcie
niższym niż 220V i napięciem wyższym - 240V.
5) Firma nie odpowiada za uszkodzenia i niewłaściwą pracę urządzenia
jeżeli spowodował to użytkownik
6) Przewód uszkodzony może być zastąpiony tylko specjalny.
7) Nigdzy samochód autipradujem
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Bezpieczeństwo użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania
proszę przeczytać dokładnie i gruntownie
zaznajomić się z uwagami dotyczącymi
bezpieczeństwa pracy urządzenia.
Poniższe uwagi są bardzo ważnymi
środkami bezpieczeństwa i muszą być one
bezwzględnie przestrzegane.

UWAGA!
Nie wolno przyłączać się do kabla
zasilającego. Urządzenie musi być
podłączone bezpośrednio do zasilania.
Nie wolno używać rozgałęźników.

W przypadku niewłaściwego

UWAGA! użytkowania istnieje zagrożenie

śmiercią lub poważnym
kalectwem.
Zastosowanie niezgodne z przeOSTRZEŻENIE znaczeniem grozi poważnymi
konsekwencjami.

Niewłaściwe połączenie przewodów lub
uszkodzona izolacja elektryczna może być
przyczyną porażenia prądem.

Symbole występujące w instrukcji oznaczają:
Absoloutnie zabronione!
Konieczne właściwe wykonanie
Niezbędne jest uziemienie
Należy wyłączyć zasilanie

Wtyczka musi zostać oczyszczona
i solidnie umieszczona w gniazdku.

Nie stawać na jednostkach
zewnętrznej i wewnętrznej, ani
niczego na nich nie stawiać
Uwaga! Możliwość porażenia
elektrycznego
Nie wkładać palców ani innych
przedmiotów

Niewłaściwe podłączenie przewodów
może być przyczyną porażenia elektrycznego
lub pożaru.

Po zaznajomieniu się z instrukcją, umieścić ją
należy razem z innymi dokumentami w łatwo
dostępnym miejscu.

Izolacja kabla nie może być naruszona.
Nie należy stosować "dzikich" podłączeń.
Naruszenie izolacji elektrycznej,
obciążenie kabla, nagrzewanie go lub "dzikie"
przyłączenia mogą spowodować zwarcie
i wywołać pożar lub porażenie prądem.
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Bezpieczeństwo użytkowania
UWAGA!
Nie wtykać palców ani innych
przedmiotów do wlotu ani do wylotu
powietrza.
Duża prędkość obrotowa wentylatora
stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Nie umieszczać ani nie wyciągać
wtyczki z gniazdka, kiedy klimatyzator
jest włączony.
Iskrzenie może wywołać pożar.

Nie kierować nawiewu bezpośrednio na
ludzi.

Nie należy naprawiać ani serwisować
urządzenia we własnym zakresie.

Możliwe jest wystąpienie kłopotów
zdrowotnych.

Niewłaściwa serwisowanie urządzenia może
być przyczyną wystąpienia pożaru lub porażenia
elektrycznego. Spadające urządzenie może
spowodować obrażenia ciała lub wyciek wody.
W razie awarii należy odłączyć urządzenie
i skontaktować się z naszym serwisem.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości w działaniu (np.:
zapach spalenizny), urządzenie należy
natychmiast odłączyć od źródła zasilania.

Nie należy montować urządzenia
własnoręcznie.

Niewłaściwa praca urządzenia może
spowodować wystąpienie pożaru lub porażenia
elektrycznego. Spadające urządzenie może
spowodować obrażenia ciała lub wyciek wody.
W razie awarii należy odłączyć urządzenie
i skontaktować się z naszym serwisem.

W razie awarii należy odłączyć
urządzenie i skontaktować się z serwisem.
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Bezpieczeństwo użytkowania
OSTRZEŻENIE

Nie pociągać za przewód zasilający.

Nie myć klimatyzatora przy użyciu
wody.

Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić
za wtyczkę, nie za przewód zasilający.
Pociąganie za przewód może spowodować
jego uszkodzenie, przez co wywołać pożar.

Zalanie urządzenia grozi porażeniem
elektrycznym.

Przed przystąpieniem do czyszczenia
wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Nie umieszczać zwierząt ani roślin
w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie chłodnego powietrza.

Wentylator pracujący na szybkich
obrotach może spowodować uszkodzenia
ciała.

Nie dotykaj przełącznika mokrą dłonią.

Nie używać insektycydów ani
materiałów łatwopalnych.

Występuje możliwość porażenia
elektrycznego.

Możliwość wystąpienia pożaru oraz
zniekształcenia powierzchni urządzenia.
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Bezpieczeństwo użytkowania
OSTRZEŻENIE
Jeżeli klimatyzator używany jest razem
z innymi źródłami ciepła,należy wentylować
pomieszczenie co pewien czas.

Jeżeli urządzenia nie będą używane przez
dłuższy czas, odłącz je od źródła
zasilania.
Nagromadzony kurz może spowodować
pożar.

Pojawia się niedostatek tlenu.

Nie używać urządzenia
specjalistycznych zastosowań.

do

Nie wchodź na jednostkę zewnętrzną ani
nie kładź na niej żadnych przedmiotów.
Wspinanie się na urządzenie może
spowodować upadek i obrażenia.

Sprawdzaj stan stelaża montażowego.
Uszkodzeń i rdzy nie należy ignorować.

Nie należy umieszczać urządzeń
kuchennych (do smażenia, pieczenia) w
pobliżu klimatyzatora.

Upadająca jednostka może spowodować
Wydajność urządzeń może znacznie
obrażenia ciała.
spaść.
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Bezpieczeństwo użytkowania
UWAGA!

OSTRZEŻENIE

W czasie burzy wyłącz urządzenie
i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

Urządzenie nie powinno pracować zbyt
długo jeżeli drzwi lub okna są otwarte,
a wilgotność powietrza wysoka.

Część elektryczna może ulec
uszkodzeniu.
Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas
pracuje w trybie chłodzenia, a wilgotność
Linia zasilająca musi być uziemiona.
względna powietrza przekracza 80%, może
wystąpić wykraplanie wilgoci.
Uziemienie zainstalowane jest we
wtyczce przewodu zasilającego. Nie należy
zmieniać wtyczki.

W niektórych miejscach (np.. w pomieszczeniach o dużej zawartości wilgoci w
powietrzu) należy umieścić przerywacz.

Podczas zdejmowania frontowego
panelu nie należy stawać na niestabilnych meblach.

W przeciwnym wypadku
może wystąpić porażenie
prądem.

Upadek może być groźny dla zdrowia.

Nie należy montować urządzenia
w miejscu, w którym występuje ryzyko
wycieku palnego gazu.
Ulatniający się gaz może się nagromadzić
I eksplodować.

Podczas zdejmowania filtra nie dotykaj
metalowych części jednostki wewnętrznej.

Upewnij się, że przewody wodne
zostały podłączone prawidłowo.

Można narazić się na wypadek.

Uszkodzone lub niewłaściwie podłączone
przewody wodne mogą być przyczyną
wycieku i zniszczeń.
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DANE TECHNICZNE
Model
Typ
Typ sterowania
Wydajność chłodzenia
Wydajność ogrzewania
EER dla chłodzenia
COP dla ogrzewania
Wydajność osuszania

z pompą ciepła
bezprzewodowe

z pompą ciepła
bezprzewodowe

rotacyjna

rotacyjna

litrów/h

Poziom hałasu
podczas chłodzenia jednostka wewnętrzna
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej
Dane elektryczne
Zasilanie
Dopuszczalne napięcie
Prąd znamionowy

chłodzenie
ogrzewanie

Moc znamionowa

chłodzenie
ogrzewanie

Obieg chłodzący
Nałodowanie czynnikiem chłodniczym

Sprężarka

Parownik
Skraplacz
Urządzenie rozprężające
System rozmrażania
System wentylatorów
Przepływ powietrza jedn.wewn/max - chłodzenie
Typ wentylatora jedn.wewn.
chłodzenie
Prędkość obrotów
ogrzewanie
wentylatora jedn.wewn. osuszanie
“sleep”
Moc wentylatora jedn.wewn.

Rurki z lamelami
?
Rurki z lamelami ?
Rurki kapilarne
Mikrokomputer kieruje obiegiem zwrotnym

obr/min
obr/min
obr/min
obr/min

Przepływ powietrza jedn.zewn.
Typ wentylatora jedn.zewn.
Prędkość obrotów wentylatora jedn.zewn. obr/min
Moc wentylatora jedn.zewn.
Połączenia
Łączenie rur z czynnikiem
gaz
cale
Połączenia rurowe
ciecz
cale
Połączenia przewodów Rozmiar x ilość rdzeni
Odprowadzenie skroplin

Wymiary opakowania
Waga brutto

Osiowy

Osiowy

Łączenie kielichowe

Pozostałe
Maksymalna wielkość pomieszczenia
jedn/wewn
Wymiary netto
jedn/zewn
Waga netto

Promieniowy

Promieniowy

jedn/wewn
jedn/zewn
jedn/wewn
jedn/zewn
jedn/wewn
jedn/zewn

Wydajność pakowa
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DANE TECHNICZNE
Model
Typ
Typ sterowania
Wydajność chłodzenia
Wydajność ogrzewania
EER dla chłodzenia
COP dla ogrzewania
Wydajność osuszania

z pompą ciepła
bezprzewodowe

z pompą ciepła
bezprzewodowe

rotacyjna

rotacyjna

litrów/h

Poziom hałasu
podczas chłodzenia jednostka wewnętrzna
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej
Dane elektryczne
Zasilanie
Dopuszczalne napięcie
Prąd znamionowy

chłodzenie
ogrzewanie

Moc znamionowa

chłodzenie
ogrzewanie

Obieg chłodzący
Nałodowanie czynnikiem chłodniczym

Sprężarka

Parownik
Skraplacz
Urządzenie rozprężające
System rozmrażania
System wentylatorów
Przepływ powietrza jedn.wewn/max - chłodzenie
Typ wentylatora jedn.wewn.
chłodzenie
Prędkość obrotów
ogrzewanie
wentylatora
osuszanie
jedn.wewn.
“sleep”
Moc wentylatora jedn.wewn.
Przepływ powietrza jedn.zewn.
Typ wentylatora jedn.zewn.
Prędkość obrotów wentylatora jedn.zewn.
Moc wentylatora jedn.zewn.
Połączenia

?
Rurki z lamelami
Rurki z lamelami
?
Rurki kapilarne
Mikrokomputer kieruje obiegiem zwrotnym

Promieniowy
obr/min
obr/min
obr/min
obr/min

Osiowy
obr/min

Łączenie kielichowe

Łączenie rur z czynnikiem
gaz
cale
Połączenia rurowe
ciecz
cale
Połączenia przewodów Rozmiar x ilość rdzeni
Odprowadzenie skroplin
Pozostałe
Maksymalna wielkość pomieszczenia
jedn/wewn
Wymiary netto
jedn/zewn
jedn/wewn
jedn/zewn
Wymiary opakowania jedn/wewn
jedn/zewn
Waga netto

Waga brutto

jedn/wewn
jedn/zewn

Wydajność pakowa
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WYMIARY

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Jednostka wewnętrzna

Wlot powietrza

Wlot powietrza

Wylot powietrza

Jednostka zewnętrzna

Jednostka: mm
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OPIS DZIAŁANIA

Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania przesyła sygnał do jednostki wewnętrzne.

Przycisk ON/OFF
Po naciśnięciu włącza lub wyłącza
urządzenia

Przycisk TIMER
Włącza funkcję TIMERa

W górę (zbyt zimno)
Zwiększa ustawioną temperaturę pomieszczenia
i czas

W dół (zbyt ciepło)
Zmniejsza ustawioną temperaturę pomieszczenia
i czas

Przycisk SLEEP
Służy do zaprogramowania lub anulowania
funkcji TIMERa

Przycisk sterowania żaluzjami
Służy do ustawienia kierunku nawiewu

Sterowanie prędkością wentylatora
Służy do ustawienia prędkości pracy wentylatora
jednostki wewnętrznej: automatyczna, szybka,
średnia, wolna

Tryb pracy
Służy do wyboru trybu pracy: Feel, chłodzenie,
osuszanie, wentylacja, ogrzewania
(tylko z pompą ciepła)
Uwaga: Opis poszczególnych funkcji i trybów pracy znajduje się w dalszej części instrukcji.

Pilot zdalnego sterownia
Pilot zdalnego sterownia nie jest przez producenta przystosowany do klimatyzatorów tylko z opcją chłodzenia jak
i z pompą ciepła.
Za każdym razem po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterownia , grot strzałki będzie migotać wskazując „Ogrzewanie”
lub „Chłodzenie” na ekranie LCD pilota zdalnego sterownia.
Użytkownik może nastawić typ pilota zdalnego sterownia w zależności od typu klimatyzatora, jaki Państwo zakupili,
w następujący sposób:
!Naciśnij dowolny przycisk kiedy grot strzałki migota wskazując „Chłodzenie”, Tylko Chłodzenie jest ustawione.
!Naciśnij dowolny przycisk kiedy grot strzałki migota wskazując „Ogrzewanie”, Chłodzenie/Ogrzewanie jest ustawione.
Jeżeli nie przeciśniesz żadnego przycisku w ciągu 10 sekund, pilot zdalnego sterownia jest automatycznie ustawiony na
pracę z pompą grzewczą(Chłodzenie/Ogrzewanie).
Uwaga:
Jeżeli klimatyzator, który Państwo zakupili, posiada tylko opcję Chłodzenie, a Państwo ustawili pilot zdalnego sterownia na
pompę ciepła, nie ma to znaczenia. Ale jeżeli klimatyzator, który Państwo zakupili, posiada opcję pompy ciepła, a
Państwo ustawili pilot zdalnego sterownia tylko na Chłodzenie, wtedy nie możecie Państwo ustawić pracy Ogrzewania za
pomocą pilota zdalnego sterownia. W takim przypadku należy wyjąć baterie i po chwili włożyć je ponownie, odczekać ok.
10 sekund. Pilot automatycznie zostanie ustawiony na Chłodzenie/Ogrzewanie.
10
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Cztery typy pilotów zdalnego sterowania:

Uwaga: Wszystkie z powyższych pilotów posiadają takie same funkcje
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Elektroniczny sterownik
1.

Kontrola Bezpieczeństwa
(1) Opóźnienie czasowe Kontroli Bezpieczeństwa
● 3 minutowe opóźnienie załączenia sprężarki - Sprężarka posiada ustawione 3 minutowe opóźnienie w
celu wyrównani ciśnienia w obiegu chłodniczym w celu ochrony sprężarki.
● 2 minutowe opóźnienie dla zaworu czterodrożnego - Zawór czterodrożny posiada ustawione opóźnienie
na 2 minut, kiedy jest WYŁĄCZONA(OFF) praca w trybie OGRZEWANIA lub przełączono do innego trybu
pracy.
(2) Kontrola zapobiegania zmrożenia czujnika temperatury rury jednostki wewnętrznej
Kiedy czujnik temperatury rury wewnętrznej odczytuje 0oC lub mniej przez 5 minut, rozpoczyna się
procedura zapobiegania zmrożenia czujnika temperatury rury wewnętrznej. Sprężarka i wentylator jednostki
zewnętrznej zatrzymują się i wentylator jednostki wewnętrznej rozpoczyna pracę na wysokiej prędkości
przez 3 minuty. Po tym czasie, jeżeli czujnik temperatury rury wewnętrznej odczytuje mniej niż 5oC
procedura jest przedłużona aż czujnik temperatury odczyta 5oC lub więcej.
(3) Kontrola bezpieczeństwa przed wysoką temperaturą
Podczas pracy w trybie OGRZEWANIA, silnik wentylatora i sprężarka jednostki zewnętrznej są sterowane
przez czujnik temperatury rury wewnętrznej, w celu zapobieżenia przegrzaniu sprężarki.
Wentylator jednostki zewnętrznej WYŁĄCZONY(OFF): jeżeli temperatura rury wewnętrznej jest 50oC
Wentylator jednostki zewnętrznej WŁĄCZONY(ON): jeżeli temperatura rury wewnętrznej jest 48oC
o
Sprężarka WYŁĄCZONA(OFF): jeżeli temperatura rury wewnętrznej jest 62 C
o
Sprężarka WŁĄCZONA(ON): jeżeli temperatura rury wewnętrznej jest 48 C

2. Tryb Pracy “CZUJĘ”
(1) Kiedy wybrany jest tryb „Czuję”, praca i początkowo ustawiona temperatura są określone przez
początkową temperaturę pomieszczenia na początku pracy, z wyjątkiem sytuacji wyłączenia
klimatyzatora i uruchomienia go ponownie.
Kiedy tryb jest zmieniony na tryb „ Czuję” z innego trybu, tryb „ Czuję” nie pracuje aż sprężarka się nie zatrzyma
na czas min. 3 minut.

Tryb
CHŁODZENIE
OSUSZANIE
OGRZEWANIE dla urządzeń
z pompą ciepła
WENTYLACJE dla urządzeń
bez pompy ciepła

Początkowa temperatura
pomieszczenia

Początkowa temperatura
zaprogramowana

26 lub więcej
20 do 25

Mniej niż 20

● W trybie „ Czuję”, kiedy sterownik odbiera zmianę w górę lub w dół ustawiona temperatura może być
o
o
zmieniona o 1 C wyżej lub niżej. Najwyższą zmiana możecie Państwo nastawić o 2 C wyżej lub niżej.
1. Tryb Pracy „Chłodzenie”
(1) Kiedy wybrany jest tryb pracy CHŁODZENIE bez ustawienia temperatury, system ustawi stałą
o
temperaturę na 26 C automatycznie z prędkością wentylatora AUTO.
(2) Podczas wybierania trybu pracy CHŁODZENIE, system będzie pracował według ustawienia
otrzymanego z pilota zdalnego sterownia, a praca jest następująca:
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Temp.pomiesczenia
Temp.ustawiona
Temp.ustawiona
Czas

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Wentylator wewnętrzny Ustawiona prędkość Ustawiona prędkość Ustawiona prędkość

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Ustawiona prędkość Ustawiona prędkość

Sprężarka
Wentylator zewnętrzny

1. Tryb pracy „ OSUSZANIE”
(1) System dla pracy OSUSZANIE wykorzystuje obieg chłodniczy.
o
o
(2) Kiedy system pracuje w trybie OSUSZANIE, najpierw pracuje w trybie chłodzenie na 16 C lub 18 C
przez 3 minuty.
Następnie, system pracujący w trybie chłodzenie z niską prędkością wentylatora, odnosi się wtedy do
o
temperatury pomieszczenia odczytanej przez czujnik temperatury zmniejszonej o 2 C jako temperatura
ustawiona. Podczas tego etapu, ustawianie prędkości wentylatora nie może być zmieniana, ale skrzydło
żaluzji może być sterowane.
2. Tryb Pracy „ OGRZEWANIE”(Dostępny tylko z pompą ciepła)
(1) Kiedy wybrany jest tryb OGRZEWANIE bez ustawienia temperatury, system ustawi temperaturę
automatycznie na 23oC z prędkością wentylatora AUTO.
(2) Podczas wybierania trybu pracy OGRZEWANIE, system będzie pracował według ustawień z pilota
zdalnego sterowania, a praca jest następująca:
Temp.ustawiona
Temp.ustawiona
Temp.pomiesczenia
Czas

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Ponad 2 min

Sprężarka
Wentylator zewnętrzny

(1) W trybie OGRZEWANIE, prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest sterowana przez system
kontroli zapobiegania podmuchom zimnego powietrza.
(2) System kontroli zapobiegania podmuchom zimnego powietrza.
● Funkcja ta zapobiega podmuchom zimnego powietrza kiedy rozpoczyna się praca ogrzewania lub
podczas odmrażania.
● Prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej będzie sterowana, jak poniżej.
o
● Kąt skrzydła żaluzji jest ustawiony pod katem C (100 ).

Ustawiona
prędkość wentylatora

Ustawiona
prędkość wentylatora

Wolna prędkość
wentylatora

Spadek temperatury

Wzrost temperatury

Wolna prędkość
wentylatora

Wentylator
zatrzymany
Wentylator
zatrzymany

● Podczas pracy ogrzewania, jeżeli sprężarka się zatrzyma wtedy dostosuje się prędkość wentylatora
jednostki wewnętrznej, po 30 sekundach nastąpi zatrzymania wentylatora.
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(5) Odszranianie
Odszranianie zewnętrznego wymiennika ciepła jest sterowane przez mikroprocesor z detekcją przez czujnik
temperatury rury wewnętrznej.
Typ kontroli odszraniania jest według JC na PCB jeśli jest podłączony.
● Kiedy JC jest podłączony na PBC
Kiedy jeden z warunków z A do C jest spełniony, praca odszraniania rozpoczyna się.
A - IPT temperatura rury wewnętrznej

dopuszczalne przesunięcie

W warunku A, muszą być spełnione warunki a), b) i c) do rozpoczęcia pracy ododszraniania.
a) IPT1 zadawalający IPT1=IPTMAX IPT 8
b) t5 ≥ 50 minut (łączny czas pracy sprężarki ≥ 50 minut, t5 jest dopuszczalne przesunięcie i również mniej
niż t1).
o
c) IPT< 40 C i utrzymuje się przez 2 minuty.
Według warunku A wprowadź pracę odmrażania, pierwszy czas pracy odmrażania jest 8 minut. Po jednym
cyklu pracy odmrażania, oceń i ustaw czas pracy odmrażania.
B. Po przekroczeniu łącznego czasu pracy sprężarki 120 minut i temperatury IPT mniejszej niż 35oC przez
2 minuty. Kiedy czas pracy odmrażania w tych warunkach przekracza 8 minut, zostanie ono przerwane.
C. Po ciągłej pracy sprężarki przez 20 minut i IPT mniejszym niż 23oC lub czas od ostatniego odszraniania
jest 50 minut lub większa przerwa. Kiedy czas pracy odmrażania w tych warunkach przekracza 10 minut,
zostanie on przerwany.
● Kiedy JC nie jest podłączony na PCB
Kiedy warunki z a) lub b) są spełnione, rozpoczyna się praca ododszraniania.
a) Podczas pracy ogrzewanie, łączny czas pracy sprężarki przekracza 50 minut i temperatura, którą
odczytuje czujnik temperatury rury zewnętrznej jest niższa niż -8oC .
b) Podczas pracy ogrzewanie, łączny czas pracy sprężarki przekracza 50 minut, jeśli temperatura, którą
o
odczytuje czujnik temperatury rury wewnętrznej jest niższa niż 40 C nieprzerwanie przez 2 minuty.
Uwaga: Jeżeli nie ma czujnika temperatury rury zewnętrznej należy użyć warunku b) do odszraniania,
w przeciwnym wypadku warunku a).
● Warunki zakończenia odszraniania
Kiedy warunek c) lub d) jest spełniony, praca odszraniania zakończy się.
o
c) Zewnętrzny czujnik odszraniania odczytuje 20 C lub więcej.
d) Czas odmrażania przekracza 10 minut.
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● Wykres czasu odmrażania

Wentylator
zewnętrzny

Zawór
zwrotny

Opóźnienie
sprężarki
Czas odszraniania max.12 min.

6. Tryb pracy „WENTYLACJA”
Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej zawsze włącza się na ustawionej prędkości i skrzydło żaluzji
włącza się w ustawionym położeniu.
7. Sterowanie zaworem czterodrożnym
OGRZEWANIE
WŁĄCZONE (ON)
CHŁODZENIE/SUSZENIE
WYŁĄCZONE (OFF)
Zawór czterodrożny obraca się przez 5 sekund w prawo przed rozpoczęciem pracy sprężarki jak
przedstawia poniższy wykres:
Sprężarka
Zawór
czterodrożny
Wentylator
zewnętrzny

8. Tryb „UŚPIENIE” (SLEEP)
Kiedy wciśnięty jest przycisk „UŚPIENIE”(SLEEP), wybrany jest tryb UŚPIENIA w następujący sposób:
● Kiedy prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest ustawiona na niską, dioda zasilania i dioda
uśpienia są włączone, temperatura wyłączona po 5 minutach.
● Podczas wyboru pracy CHŁODZENIE/OSUSZANIE z trybem UŚPIENIE, ustawiona temperatura ulegnie
o
o
podwyższeniu o 1 C godzinę później i o 2 C 2 godziny później.
o
● Podczas wyboru pracy OGRZEWANIE z trybem UŚPIENIE, ustawiona temperatura obniży się o 1 C
o
godzinę później i o 2 C 2 godziny później.
● Po tym jak system pracuje przez 8 godzin w trybie UŚPIENIE, zatrzyma się automatycznie.
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10. Automatyczne sterownie prędkością wentylatora
(1) Kiedy wybrana jest automatyczna prędkość wentylatora, prędkość silnika wentylatora jednostki
wewnętrznej jest automatycznie kontrolowana przez temperaturę pomieszczenia i temperaturę ustawioną.
(2) W trybie CHŁODZENIE, silnik wentylatora wewnętrznego pracuje, jak poniżej:
Prędkość wentylatora
Duża
Średnia
Mała
Temperatura pokoju minus temperatura ustawiona:

(3)

W trybie OGRZEWANIE, silnik wentylatora wewnętrznego pracuje, jak poniżej:
Prędkość wentylatora
Duża
Średnia
Mała
Temperatura pokoju minus temperatura ustawiona:

11. Automatyczne sterownie pracą łopatki/żaluzji
(1) Napęd silnika łopatki/żaluzji
Jednostka jest wyposażona w silnik krokowy dla łopatki. Kierunek ruchu obrotowego, prędkość i kąt silnika
jest sterowny przez sygnał pulsacyjny przekazywany z wewnętrznego mikroprocesora.
(2) Ustawienie
Łopatka/żaluzja jest przyciskana jednokrotnie do blokady dolnej w celu potwierdzenia pozycji standardowej,
a później ustawiana pod żądanym kątem. Ustawienie jest następujące:
!Kiedy przycisk ON/OFF jest przyciśnięty.
!Kiedy sterownie łopatką jest zmienione z AUTOMATYCZNEGO (AUTO) na RĘCZNE (MANUAL).
!Kiedy zakończył się RUCH WAHADŁOWY (SWING).
!Kiedy rozpoczyna się przebieg testujący (test pracy).
!Kiedy włączone jest źródło zasilania.
(3) Praca łopatki/żaluzji zmienia się automatycznie, jak poniżej, poprzez przyciśnięcie przycisku
STEROWNIE ŁOPATKĄ (VANE CONTROL).
(4) Tryb AUTOMATYCZNY
W trybie automatycznym łopatki, mikroprocesor automatycznie określa kąt i działanie aby zapewnić
optymalne rozprowadzenie temperatury w pomieszczeniu.
(5) Tryb WAHADŁOWY(FALOWANIE)
Kiedy włącza się przycisk RUCHU WAHADŁOWEGO (SWING) łopatka faluje.
12. Działanie TIMER-a
(1) W celu włączenia klimatyzatora o wymaganym czasie, kieruj się procedurą wyszczególnioną poniżej
(pilot zdalnego sterownia i klimatyzator są wyłączone):
!Przyciśnij przycisk Timer.
!Wybierz wymagany tryb pracy poprzez wciśniecie przycisku Tryb (Mode).
( możliwe jedynie kiedy wybrany jest
!Wybierz wymaganą temperaturę poprzez wciśnięcie przycisków
tryb chłodzenie lub ogrzewanie).
!Wybierz prędkość wentylatora (niska, średnia lub wysoka) lub tryb automatyczny (możliwe jedynie kiedy
wybrany jest tryb czuję, chłodzenie lub ogrzewanie) poprzez włączenie przycisku Wentylatora.
!Wentylator zawsze pracuje w trybie Automatycznym, kiedy wybrany jest tryb osuszanie.
!Wybierz falowanie lub brak falowania poprzez włączenie przycisku Ruch Wahadłowy.
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!Naciśnij przycisk Timer ('h' miga)
w celu wybrania czasu w jakim klimatyzator musi być aktywny (pomiędzy 0 a 10
!Użyj przycisku

godzin może być ustawiony co pół godziny, pomiędzy 10 i 24 godzinny może być ustawiony co godzinę.

!Naciśnij przycisk Timer ('h' przestaje migać) i ustawiony czas pojawia się na wyświetlaczu.
!Ponownie naciśnij przycisk Timer w celu usunięcia wybranej danej z pamięci.

Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie jest przyciśnięty podczas programowania funkcji Timer-a, wtedy pilot
zdalnego sterowania wyłączy automatycznie po 10 sekundach.
(2) W celu wyłączenia klimatyzatora w żądanym czasie, kieruj się procedurą wyszczególnioną poniżej (pilot
zdalnego sterownia i klimatyzator są wyłączone):
!Naciśnij przycisk Timer
w celu wybrania czasu.
!Użyj przycisk
13. Działanie AWARYJNE
Jeżeli w pewnym momencie włączony jest włącznik Działania AWARYJNEGO (EMERGENCY), tryb
CHŁODZENIE jest wybrany i jeśli w ciągu 3 sekund włącznik Działania AWARYJNEGO (EMERGENCY) jest
ponownie wciśnięty, tryb zostaje wybrany. Później ponownie przyciśnięty, jednostka jest wyłączona.
Kiedy pilot zdalnego sterownia zaginął, został uszkodzony lub wyczerpały się baterie, naciśnij włącznik
Działania AWARYJNEGO (EMERGENCY) na przedzie jednostki wewnętrznej. Jednostka rozpocznie pracę.
Pierwsze 30minut pracy będzie testem działania. To działanie jest dla obsługi technicznej. Wentylator
wewnętrzny uruchamia się na najwyższej prędkości i system jest w ciągłym działaniu. Termostat jest
WŁĄCZONY (ON) i timer jest sprowadzony do stanu normalnego.
Po 30 minutach testu działania system zmienia się na tryb AUTOMATYCZNY CHŁODZENIE/OGRZEWANIE
(AUTO COOLING/HEATING), i wentylator wewnętrzny zacznie pracę z prędkością automatyczną. Praca
jednostki jest kontynuowana, włącznik Działania AWARYJNEGO (EMERGENCY) jest przyciśnięty lub
przycisk na pilocie zdalnego sterownia jest przyciśnięty, rozpocznie się normalna praca.
UWAGA: Nie przyciskaj włącznik Działania AWARYJNEGO (EMERGENCY) podczas normalnej pracy.
14. Funkcja AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA (Opcja)
1. Kiedy jednostka wewnętrzna jest sterowana za pomocą pilota zdalnego sterownia, tryb pracy, ustawiona
temperatura i prędkość wentylatora są wprowadzone do pamięci za pomocą wewnętrznego regulatora
elektrycznego PCB. Funkcja AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA zostanie uruchomiona,
kiedy brak jest zasilania. Wtedy jednostka automatycznie uruchomi się ponownie.
2. Jak ustawić funkcję AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA
!Przyciśnij kolejno włącznik działania awaryjnego i źródła zasilania do PCB, przytrzymaj 10 sekund aż
brzęczyk będzie piszczeć trzy razy. Ustawione jest AUTOMATYCZNE PONOWNE URUCHOMIENIE.
!Powtórz czynności, aż brzęczyk będzie piszczeć cztery razy i AUTOMATYCZNE PONOWNE
URUCHOMIENIE jest anulowane.
15. Awaria Wyświetlacza i Obsługa
a) Awaria Wyświetlacza
Kiedy urządzenie sterujące jest uszkodzone, brzęczyk będzie wydawać długi dźwięk trzykrotnie, i wyświetli
awarię za pomocą diody awaryjnej.
b) Kod usterki
Jeżeli posiada wyświetlacz cyfrowy, która wyświetla kod usterki, lub wyświetlacz dla diody działania.

Typ błędu

Miganie diody

Usterka czujnika temperatury pomieszczenia

Raz/cyklicznie

Usterka czujnika temperatury na rurze wewnętrznej

2 razy/cyklicznie

Usterka wentylatora jednostki wewnętrznej

6 razy/cyklicznie

Wyświetlacz cyfrowy

c) Obsługa Awarii
!Kiedy czujnik temperatury pomieszczenia lub czujnik temperatury instalacji wewnętrznej jest uszkodzony,
system wyłączy się, sprężarka będzie WYŁĄCZONA (OFF), i wentylator zewnętrzny i wewnętrzny będą
WYŁĄCZONE (OFF). System nie otrzymuje sygnału od pilota zdalnego sterowania z wyjątkiem sygnału jego
wyłączenia. Kiedy usterka znika, sterownik może pracować w trybie normalnym. Przed tym naciśnij „
WŁĄCZ/WYŁĄCZ” (ON/OFF), żeby włączyć system, i będzie on pracował w trybie CHŁODZENIE
(COOLING) i OGRZEWANIE (HEATING) przez 30 minut, a następnie wyłączy się. Podczas tego, wyświetla
usterkę. Należy ponownie włączyć zasilanie, żeby nim sterować. Podczas awarii możesz sterować trybem
pracy WENTYLATOR (FAN).
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!Kiedy zadziała zabezpieczenie zewnętrzne podczas CHŁODZENIA (COOLING) lub OSUSZANIA (DRY),

jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, wewnętrzny wentylator pracuje z ustawioną prędkością:
a w OGRZEWANIU (HEATING), jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, wentylator jednostki wewnętrznej
pracuje w cyklu ochrony przed podmuchami zimnego powietrza.System nie otrzymuje sygnału od pilota
zdalnego sterownia z wyjątkiem sygnału jego wyłączenia. Podczas kontroli systemu napięcie wynosi 220V i
kontrola opóźnienia jest zakończona, pracuje ponownie normalnie.

!Kiedy silnik wentylatora jednostki wewnętrznej jest uszkodzony, sprężarka zostaje zatrzymana, wentylator
jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej zostaje zatrzymany i wyświetlana jest usterka. System nie
otrzymuje sygnału od pilota zdalnego sterownia z wyjątkiem sygnału jego wyłączenia.

d) Wyświetlacz Sterownika
Na tablicy wyświetlacza dioda od lewej to dioda MOCY (POWER) (Czerwona), dioda UŚPIENIA (SLEEP)
(ŻÓŁTA), dioda TIMER-a (ŻÓŁTA), dioda DZIAŁANIA (RUN) (Zielona).
G) Kiedy dostarczona jest energia, brzęczyk wydaje długi dźwięk przez 0,3 sekund na cykl.
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:
Żółto/zielony
Niebieski
Żółty
Czerwony
Brązowy

Transformator

Żółto/zielony
Niebieski
Żółty
Czerwony
Brązowy

Niebieski
Żółto/zielony
Wyświetlacz PCB

Czujnik temp.
pomieszczenia
Zasilanie
Czujnik temp.
rury
Parownik
Bezpiecznik
Silnik wentylatora
Silnik łopatek
Jednostka wewnętrzna

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
Sprężarka

Niebieski

Niebieski

Zawór czterodrożny

Czerwony

Kondensator
sprężarki

Bezpiecznik
Brązowy(biały)

Biały

Czerwony

Czarny

Niebieski

Żółty
Niebieski

Żółto/zielony

Pomarańczowy

Niebieski
Niebieski

Żółto/zielony

Kondensator
wentylatora

Niebieski

Żółto/zielony

Jednostka wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Silnik
wentylatora
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Jednostka
zewnętrzna

Brązowy
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Biały

Brązowy

Czerwony

Czerwony

Przekaźnik

Do jednostki zewnętrznej

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

Żółty

Żółty

Niebieski

Niebieski

Transformator

Silnik wentylatora

Żółto/zielony

Żółto/zielony
Żółto/zielony
Niebieski
Brązowy

Niebieski

Silnik łopatek

Brązowy
Czujnik temp.
pomieszczenia

Wyświetlacz PCB

Do O.P.T.

Czujnik temp.
rury

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
Sprężarka
Cewka zaworu

Niebieski

Niebieski
Brązowy(biały)

Biały

Czerwony

Czarny

Czerwony
Bezpiecznik
zewn./wewn.

Niebieski
Kondensator
sprężarki

Niebieski
Niebieski

Żółto/zielony

Żółto/zielony

Łącze

Kondensator
wentylatora

Niebieski

Żółto/zielony
Łącze

Jednostka wewnętrzna

Niebieski

Silnik
wentylatora

Jednostka
zewnętrzna
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Pomarańczowy

Żółty

Pomarańczowy

Niebieski

Żółto/zielony
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:
SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Transformator

Silnik wentylatora

Brązowy

Brązowy

Żółto/zielony

Żółto/zielony

Silnik falowy
Do O.P.T.
Pilot zdalnego
sterowania

Odbiornik
i wyświetlacz

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
Żółto/zielony

Niebieski
Brązowy

Czerwony
Niebieski
Niebieski
Brązowy

Żółto/zielony
Brązowy
Niebieski

Niebieski
Kondensator
sprężarki

Biały

Cewka zaworu
Żółto/zielony

Niebieski
Brązowy

Silnik
wentylatora

Przekaźnik

Łącze
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Silnik
sprężarki

Niebieski

Niebieski

Żółty

Kondensator
wentylatora

Czerwony

Czerwony

Biały

Żółto/zielony

Biały

Czerwony

Żółto/zielony

Niebieski

Niebieski

Główna płyta kontrolera

Żółty

Brązowy

Żółty

Żółty

Do jednostki wewnętrznej

Niebieski

Czerwony

Czerwony

Do zasilania

Żółty

Do jednostki zewnętrznej

Czerwony

Biały

Biały

Przekaźnik

Biały

