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Pompa ciepła powietrze/woda

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Proszę przeczytać tę instrukcję montażu w całości przed rozpoczęciem czynności 
montażowych.
Prace montażowe muszą być wykonywane zgodnie z krajowymi normami 
dotyczącymi okablowania, wyłącznie przez upoważniony personel.
Po uważnym przeczytaniu proszę zachować niniejszą instrukcję montażu do 
użytku w przyszłości.

INSTRUKCJA MONTAŻU

POMPA CIEPŁA 
POWIETRZE/WODA
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Podręcznik opisuje proces instalacji i czynności konserwacyjne urządzenia. Prace instalacyjne i
konserwacyjne muszą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Przed instalacją wyrobu
należy dokładnie przeczytać cały podręcznik: w ten sposób użytkownik otrzyma informacje dotyczące
przeznaczenia, funkcjonalności i procesu obsługi urządzenia.

• W przypadku przekazania urządzenia użytkownikowi końcowemu należy również przekazać niniejszy
podręcznik.

• W przypadku przekazania do użytku wyrobu osobie trzeciej, należy również przekazać niniejszy podręcznik.

Definicje
• Osoba poinformowana to osoba, która przeczytała niniejszy podręcznik.

• Osoba wykwalifikowana to osoba posiadająca certyfikat, potwierdzający kwalifikacje specjalisty.

• Uprawniony technik jest przeszkolony i upoważniony przez producenta do wykonywania czynności
konserwacyjnych i serwisowania urządzenia.

• Użytkownik używa urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Instalator to osoba profesjonalnie przeszkolona do wykonywania instalacyjnych prac w zakresie sprzętu
i/lub instalacji elektrycznej oraz montażu urządzenia.

Niewłaściwe użycie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zniszczenia mienia lub obrażeń
użytkownika.  Aby zmniejszyć to ryzyko, podręcznik wskazuje ważne informacje używając do tego symboli.

Niniejsze symbole oznaczają różne niebezpieczeństwa dla użytkownika lub urządzenia.

Ważne informacje dotyczące wymagań producenta i urządzenia.

INFORMACJA

Ważne informacje

Symbole

Ważne informacje

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania śmierci lub
poważnego okaleczenia.

Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania zranienia lub
zniszczenia przedmiotów.

Tego nie wolno robić.

To trzeba koniecznie wykonać.
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• Przed instalacją przeczytać Podręcznik użytkownika i Podręcznik instalacji.
• Wszelkie przeróbki lub wymiana oryginalnych podzespołów urządzenia powoduje

unieważnienie gwarancji producenta na bezpieczne i sprawne działanie. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i nie uznaje roszczeń odszkodowawczych w
przypadkach niewłaściwego i nieprawidłowego użycia urządzenia. Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za obrażenia i szkody na samym urządzeniu lub innych
przedmiotach, wynikające z niewłaściwego i nieprawidłowego użycia urządzenia.

• Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z niniejszym podręcznikiem; w
przeciwnym razie producent nie uznaje gwarancji.

• Wysokie ciśnienie może spowodować wyciekanie wody z zaworu bezpieczeństwa.
Upewnić się, że w rurze odpływowej panuje ciśnienie atmosferyczne.

• Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku oraz dobrych praktyk
podczas podłączania urządzenia do źródła zasilania może prowadzić do poważnych
obrażeń lub śmierci.

• Podłączenie urządzenia do źródła zasilania może wykonać wyłącznie wykwalifikowany
instalator.

• Zabronione jest przenoszenie, przesuwanie, czyszczenie lub serwisowanie urządzenia
podczas jego pracy.

• Zabawa urządzeniem jest zabroniona. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia bez
nadzoru.

• Urządzenie może być obsługiwane niezależnie jedynie przez osoby poinformowane,
zaznajomione z bezpieczną obsługą urządzenia i rozumiejące potencjalne zagrożenia
związane z działaniem urządzenia. Dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej i umysłowej oraz z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą
obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby poinformowanej.

• Przed instalacją i wszelkimi dalszymi regulacjami urządzenia należy wziąć pod uwagę
instrukcję bezpiecznego użytkowania i konserwacji.

• Instalacja musi być wykonana zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych oraz instrukcjami producenta. Musi zostać przeprowadzona przez osobę
profesjonalnie wyszkoloną.

INFORMACJA

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Informacje ogólne
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• Należy upewnić się, że urządzenie nie stanowi dla nikogo zagrożenia.  Dzieci i osoby nie
poinformowane o prawidłowym użytkowaniu urządzenia nie mogą mieć do niego
dostępu.

• Urządzenia nie wolno myć środkami czyszczącymi zawierającymi piasek, sodę, kwasy
lub chlorki, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

• Urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany. Dlatego instalacja i serwisowanie
urządzenia dozwolone są wyłącznie dla osób upoważnionych do pracy z czynnikiem
chłodzącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Podczas wykonywania
prac na urządzeniu konieczne jest zapobieganie wyciekowi czynnika chłodniczego do
atmosfery.

• Konieczne jest uwzględnienie wszystkich danych technicznych i instrukcji zawartych w
tym podręczniku, a także wszystkich ostrzeżeń i uwag podczas planowania,
projektowania, instalacji i użytkowania urządzenia.

• Instalacje elektryczne należy kontrolować zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych niskiego napięcia w budynkach przez wykwalifikowanego instalatora.

• Podłączenie przewodu zasilającego powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka. Podczas tej procedury urządzenie nie może być włączone.

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego przewód musi zostać wymieniony.
Wymiana przewodu może być wykonana wyłącznie przez producenta i autoryzowanego
pracownika obsługi technicznej.

• Przed otwarciem urządzenia odłączyć wszystkie obwody elektryczne i upewnić się, że
urządzenie nie znajduje się pod napięciem.

• Nie należy używać uszkodzonego lub zaniżonego wyłącznika instalacyjnego.  Używać
urządzenia z odpowiednim obwodem.

• W przypadku prac elektrycznych należy skontaktować się z dealerem, sprzedawcą,
wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

• Jednostka musi być zawsze uziemiona.
• Pewnie zainstalować panel i pokrywę skrzynki sterującej.
• Zawsze instalować odpowiedni obwód i wyłącznik instalacyjny.
• Używać wyłącznika instalacyjnego lub bezpiecznika o właściwej mocy znamionowej.
• Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego.
• Nie wolno samodzielnie (przez klienta) instalować, zdejmować ani przeinstalowywać

urządzenia.
• W przypadku trybu przeciw zamarzaniu zawsze należy skontaktować się z dealerem lub

autoryzowanym centrum serwisowym.
• W przypadku prac montażowych zawsze należy skontaktować się z dealerem lub

autoryzowanym centrum serwisowym.
• Nie instalować wyrobu na wadliwym stanowisku instalacyjnym.
• Należy się upewnić, że miejsce instalacji nie pogorszy się z upływem czasu.
• Nie instalować systemu wodociągowego jako otwartej pętli.
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• Używać pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azotu) podczas przeprowadzania testu
szczelności lub przedmuchiwania systemu. Nie sprężać powietrza ani tlenu i nie używaj
łatwopalnych gazów.

• Po przeglądzie sprawdzić stan podłączenia złącza do produktu.
• Nie dotykać bezpośrednio wyciekającego czynnika chłodniczego.
• Dołożyć starań, aby przewód zasilający nie był ciągnięty lub uszkodzony podczas pracy.
• Nie kłaść niczego na przewodzie zasilania.
• Nie podłączać ani nie rozłączać przewodu zasilania podczas pracy urządzenia.
• Nie dotykać (obsługiwać) jednostki mokrymi dłońmi.
• Nie umieszczać grzałki lub innych urządzeń w pobliżu przewodu zasilającego.
• Chronić części elektryczne przed wilgocią.
• Nie przechować ani nie używać łatwopalnego gazu lub materiałów palnych w pobliżu

produktu.
• Nie używać jednostki przez długi czas w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach.
• W przypadku wycieku łatwopalnego gazu należy wyłączyć gaz i otworzyć okno,

wentylując pomieszczenie przed włączeniem urządzenia.
• Jeśli z urządzenia dobiegają dziwne odgłosy, zapachy lub dym, natychmiast wyłączyć

wyłącznik instalacyjny lub odłączyć przewód zasilający.
• W przypadku burzy lub huraganu wyłączyć urządzenie i zamknąć okno. Jeśli to możliwe,

zdjąć urządzenie z okna przed nadejściem huraganu.
• Podczas pracy jednostki nie otwierać kratki wlotowej. (Nie dotykać filtra

elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone).
• Nie dotykać żadnej części elektrycznej mokrymi dłońmi. Przed dotknięciem części

elektrycznej należy odłączyć zasilanie.
• Nie dotykać przewodu czynnika chłodniczego i przewodu wody ani żadnych

wewnętrznych części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po niej.
• W przypadku konieczności dotknięcia rury lub części wewnętrznych, należy nosić odzież

ochroną lub zaczekać na schłodzenie rury/części.
• Włączyć główne zasilanie na 6 godzin przed rozpoczęciem pracy wyrobu.
• Przez 10 minut po wyłączeniu urządzenia nie dotykać części elektrycznych.
• Grzałka wewnętrzna wyrobu może dalej działać podczas trybu zatrzymania.  Ma to na

celu ochronę urządzenia.
• Zachować ostrożność, ponieważ niektóre części skrzynki sterującej są gorące.
• Jeśli urządzenie jest mokre (zalane lub zanurzone), należy skontaktować się z punktem

serwisowym.
• Należy uważać, aby woda nie dostała się bezpośrednio do wnętrza jednostki.
• Jeśli urządzenie pracuje w pomieszczeniu razem z kuchenką, itp., należy je co jakiś

czas przewietrzać.
• Podczas czyszczenia lub konserwacji jednostki wyłączyć zasilanie główne.

Ważne informacje
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• Należy zadbać o to, aby nikt nie mógł stawać ani upaść na jednostkę.
• W przypadku prac montażowych zawsze należy skontaktować się z dealerem lub

autoryzowanym centrum serwisowym.
• Jeśli jednostka nie jest używana przez dłuższy czas, zdecydowanie zaleca się nie

wyłączać jej zasilania.

• Kładzenie jakichkolwiek przedmiotów na urządzeniu lub obok niego jest zabronione.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pomieszczeniu, z którego nie można go wyjąć.

Późniejsze murowanie lub ustawianie innych przeszkód obok urządzenia jest
zabronione.

• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, dostawca energii elektrycznej musi
dostarczać energię elektryczną o odpowiedniej jakości (SIST EN 50160). W normalnych
warunkach mieści się ona w granicach ±10 % napięcia znamionowego. Dane o stanie
sieci energetycznej należy uzyskać od dostawcy energii elektrycznej.

• Podłączenie urządzenia do sieci energetycznej musi być wykonane zgodnie ze
standardami. Urządzenie musi być podłączone do sieci energetycznej za pomocą
wyłącznika zasilania, instalowanego w instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wyłącznik zasilania musi oddzielić wszystkie styki zgodnie z przepisami
kategorii przepięciowej III.

• Zawsze sprawdzać, czy nie ma wycieku gazu (czynnika chłodniczego) po montażu lub
naprawie produktu.

• Zawsze utrzymywać jednostkę w poziomie, również podczas prac instalacyjnych.
• Produkt musi być podnoszony i transportowany przez przynajmniej dwie osoby.
• Nie używać jednostki do specjalnych celów, takich jak konserwowanie żywności, dzieł

sztuki itp.
• Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. 

Nie używać silnych detergentów, rozpuszczalników itp.
• Nie wchodzić na jednostkę ani nie kłaść niczego na nią. 
• Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy produktu na wysokości używać

solidnego stołka lub drabiny.
• Nie należy włączać wyłącznika instalacyjnego ani zasilania, jeżeli panel przedni, szafka,

pokrywa górna, pokrywa skrzynki sterowniczej jest zdjęta lub otwarta.
• Otwór drenażowy zaworu bezpieczeństwa musi być skierowany w dół. Upewnić się, że

otwór drenażowy nie zamarznie. Coroczna kontrola zaworu bezpieczeństwa jest
konieczna, aby zapewnić jego prawidłowe działanie; podczas jej wykonywania należy
usunąć osady wapienne i upewnić się, że zawór bezpieczeństwa nie jest zablokowany.

• W celu uniknięcia zagrożenia wynikającego z nieumyślnego resetowania termicznego
wyłącznika, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie
przełączające (np. timer) lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i
wyłączany przez urządzenie.

UWAGA
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Ważne informacje

Producent gwarantuje, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i standardami
europejskimi. Urządzenie oznaczone jest znakiem CE i ma całą niezbędną dokumentację.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w podręczniku bez wcześniejszego
powiadomienia.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z:

• Niezgodności z instrukcją obsługi urządzenia.

• Nieprawidłowej i/lub nieodpowiedniej konserwacji urządzenia.

• Niezgodności z instrukcją instalacji urządzenia.

Instalator jest odpowiedzialny za instalację urządzenia zgodnie z następującymi wymaganiami:

• Przed instalacją powinien dokładnie przestudiować instrukcje użytkowania i instalacji dołączone do
urządzenia.

• Zainstalować urządzenie zgodnie z instrukcjami i obowiązującymi krajowymi przepisami, politykami
i normami.

Aby zapewnić bezproblemową i efektywną obsługę urządzenia, użytkownik musi postępować
zgodnie z następującymi instrukcjami:

• Przed użyciem powinien dokładnie przestudiować instrukcje użytkowania i instalacji dołączone do
urządzenia.

• Dopilnować, aby wykwalifikowany i autoryzowany instalator przeprowadził instalację urządzenia.

• Zapewnić regularne coroczne inspekcje i konserwację urządzenia przez uprawnionego pracownika
obsługi technicznej.

• Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednim, suchym miejscu w pobliżu urządzenia.

Obowiązki użytkownika

Obowiązki instalatora podczas przeprowadzania instalacji

Obowiązki producenta
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Część dotycząca instalacji

Część dotycząca instalacji
Dziękujemy za wybranie pompy ciepła                          powietrze-woda produkcji LG Electronics.  
Przed rozpoczęciem instalacji należy się upewnić, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

OPAKOWANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Część Ilustracja Ilość

Jednostka wewnętrzna 1

Podręcznik instalacyjny

www.lg.com

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring 
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it 
thoroughly.

INSTALLATION MANUAL

AIR
CONDITIONER 1

Podręcznik użytkownika

www.lg.com

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.

 

OWNER’S MANUAL

AIR
CONDITIONER 1

OPAKOWANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Część Ilustracja Ilość

Jednostka zewnętrzna 
(Wydajność grzewcza wyrobu:

9 kW)
1

Jednostka zewnętrzna 
(Wydajność grzewcza wyrobu:

12 kW, 14 kW, 16 kW)
1

Opakowanie z akcesoriami

Część Ilustracja Ilość

Konwerter Modbus 
(PP485B00K)

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1
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Informacje ogólne

Dzięki zaawansowanej technologii inwerterowej                            nadaje się do zastosowań, takich jak ogrzewanie
podłogowe, chłodzenie podłogowe i wytwarzanie ciepłej wody. Poprzez połączenie z różnymi akcesoriami
użytkownik może dostosować zakres zastosowań urządzenia.

W tym rozdziale przedstawione są informacje ogólne o                            , umożliwiające poznanie procedury
instalacji. Przed rozpoczęciem instalacji przeczytać uważnie ten rozdział, aby poznać pomocne informacje oraz
porady dotyczące metod instalacji.

Nazewnictwo numerów modeli
Nazwa modelu fabryczka

A H N W 1 6 6 0 6 B 0

Numer seryjny

Funkcja
B: Zbiornik CWU zintegrowany ze 
    zbiornikiem buforowym
D: Zintegrowany zbiornik CWU 
Wydajność grzałki (kW)
06: 6 kW

Wartość znamionowa grzałki
6: 1 faza 220–240 V AC 50 Hz

Wydajność grzewcza (kW) 
16: 16 kW

Typ modelu 
W: Odwracalna pompa ciepła 
H: Pompa ciepła 
Klasyfikacja 
N: Jednostka wewnętrzna 

Pompa ciepła powietrze-woda do R410A

A H U W 0 9 6 A 3

Numer seryjny

Funkcja
A: Pompa ciepła do ogrzewania ogólnego

Wartość znamionowa prądu
6: 1 faza 220–240 V AC 50 Hz      8: 3 fazy 380–415 V AC 50 Hz

Wydajność grzewcza (kW)
09: 9 kW  12: 12 kW
14: 14 kW  16: 16 kW

Typ modelu
W: Odwracalna pompa ciepła

Klasyfikacja
U: Jednostka zewnętrzna

Pompa ciepła powietrze-woda do R410A

3. seria

Informacje dotyczące modelu

Informacje ogólne
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Nazwa modelu nabywcy

Nazwa modelu i informacje powiązane

*1: testowane w warunkach Eurovent do ogrzewania 
(temperatura wody 30 °C → 35 °C przy zewnętrznych temperaturach otoczenia 7 °C/6 °C)

*2: testowane w warunkach Eurovent do chłodzenia 
(temperatura wody 23 °C → 18 °C przy zewnętrznych temperaturach otoczenia 35 °C/24 °C)

*3: Wszystkie urządzenia zostały przetestowane pod ciśnieniem atmosferycznym.

Nazwa modelu Wbudowana grzałka
elektryczna (kW)

Wydajność
Źródło zasilania

Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna Ogrzewanie (kW)*1 Chłodzenie (kW)*2

AHUW146A2

AHNW16606B0
1Φ 4(2+2)

3Φ 6(2+2+2)

14.0 11.0

220-240 V ~ 50 Hz

AHUW096A3 9.0 9.0

AHUW126A3 12.0 10.4

AHUW146A3 14.0 11.0

AHUW166A3 16.0 12.0

AHUW128A3 12.0 10.4

380-415 V ~ 50 HzAHUW148A3 14.0 11.0

AHUW168A3 16.0 12.0

Numer seryjny

Platforma (kod ramy)
3: rama U3
4: rama U4
Klasyfikacja
U: jednostka zewnętrzna typu split

Wartość znamionowa prądu
1 : 1Ø, 220-240 V AC 50 Hz
3 : 3Ø, 380-415 V AC 50 Hz

Wydajność grzewcza (kW)
Ex ) 9 kW : ‘09’
Klasyfikacja
U: Jednostka zewnętrzna
H: pompa ciepła powietrze-woda

Numer seryjny

Platforma (kod ramy)
B : Zintegrowany zbiornik CWU

Klasyfikacja
N: jednostka wewnętrzna typu split
T : Zintegrowany zbiornik CWU

Moc grzałki (kW)
6: grzałka 6 kW

Wartość znamionowa grzałki
1 : 1Ø, 220-240 V, 50 Hz
Wydajność grzewcza (kW)
Ex ) 16 kW : ‘16’

N: Jednostka wewnętrzna
Klasyfikacja

H: pompa ciepła powietrze-woda

H U 09 1 U 4 3

H N 16 1 6 T N B 0
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Informacje ogólne

Jednostka wewnętrzna

Podzespoły i wymiary

1 Ogrzewanie/chłodzenie, wejście A Zbiornik buforowy
2 Ogrzewanie/chłodzenie, wyjście B Pompa cyrkulacyjna
3 Ciepła woda sanitarna C Elektryczna grzałka przepływowa
4 CWU – cyrkulacja D Sterownik TT3000
5 Zimna woda sanitarna – dostarczanie E Skraplacz
6 Przewód gazowy 5/8" – czynnik chłodniczy F Zawór 3-drożny
7 Przewód cieczowy 3/8" – czynnik chłodniczy G Zbiornik CWU
8 Mg Anoda magnezowa

2 
04

5

1 
97

8

(jednostka: mm)
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Informacje ogólne

Jednostka zewnętrzna (zewnętrzna)

Wspornik

4-otwory na śruby kotwiące

49
0

Opis

NIE Nazwa
1
2
3

Zawór serwisowy, strona cieczy
Zawór serwisowy, strona gazu
Kratka wylotowa powietrza

Wydajność
grzewcza wyrobu: 
12 kW,14 kW,16 kW

(jednostka: mm)
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Informacje ogólne

4-otwory na śruby kotwiące

Opis

NIE Nazwa
1
2
3

Zawór serwisowy, strona cieczy
Zawór serwisowy, strona gazu
Kratka wylotowa powietrza

Wydajność grzewcza 
wyrobu: 9 kW

(jednostka: mm)



Podręcznik instalacyjny 15

Instalacja jednostki zewnętrznej
P
O
LS
K
I

Jednostka zewnętrzna                          jest instalowana na zewnątrz w celu wymiany ciepła z
otaczającym powietrzem. Z tego powodu ważne jest, aby prawidłowo zabezpieczyć jednostkę
zewnętrzną przed trudnymi warunkami środowiskowymi oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W tym rozdziale przedstawiono instrukcje instalacji jednostki zewnętrznej, wykonania przejść do
połączenia z jednostką wewnętrzną oraz środki ostrożności podczas wykonywania instalacji nad
morzem.

• Jeżeli, w celu ochrony przed promieniami słonecznymi lub deszczem, nad urządzeniem
zbudowano zadaszenie, to należy upewnić się, że odprowadzanie ciepła z wymiennika ciepła nie
zostało ograniczone.

• Należy się upewnić, że zachowane zostaną wskazane strzałkami na rysunku odległości po bokach,
z przodu i z tyłu urządzenia.

• Nie umieszczać żadnych zwierząt ani roślin w strumieniu ciepłego powietrza.
• Przy instalacji należy wziąć pod uwagę masę jednostki zewnętrznej oraz wybrać miejsce, gdzie

drgania i hałas będą najmniejsze.
• Wybrać miejsce, gdzie ciepłe powietrze i hałas z jednostki zewnętrznej nie będą przeszkadzały

sąsiadom.

Warunki dla miejsca instalacji jednostki zewnętrznej

300

Ogrodzenie lub 
przeszkody

700

300

600

Zadaszenie

Minimalna przestrzeń serwisowa (jednostka: mm)

Instalacja jednostki zewnętrznej
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Instalacja jednostki zewnętrznej

• Jeśli do połączenia rur pomiędzy jednostką
zewnętrzną i jednostką zewnętrzną
wymagane jest wykonanie otworu w ścianie,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
- Wywiercić otwór na rury używając wiertła

koronowego Ø 70 mm.
- Rura powinna mieć niewielkie nachylenie w

kierunku strony zewnętrznej, aby
zapobiegać wnikaniu deszczu do wnętrza.

Ściana

5~
7 

m
m

Wewnątrz Na zewnątrz

Wiercenie otworu w ścianie

Aby możliwe było sterowanie ogrzewaniem zgodnie z temperaturą zewnętrzną, należy zainstalować
zewnętrzny czujnik temperatury.

Należy umieścić czujnik z zacienionym miejscu.
Nie należy umieszczać czujnika powyżej okna lub drzwi. Nie może znajdować się w pobliżu źródeł
ciepła.
W celu pomiaru temperatury zewnętrznej stosowany jest czujnik typu PT 1000.

T Czujnik temperatury, temperatura zewnętrzna.

Czujnik zewnętrzny musi być połączony i szczelny w celu zapobiegania wnikania wody.

UWAGA

Konfiguracja i łączenie czujnika zewnętrznego

 

 
Czujnik temperatury, temperatura zewnętrzna.

 
Bezpośrednie łączenie przewodów.

UWAGA
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Instalacja jednostki zewnętrznej
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Wiatr sezonowy i uwagi w okresie zimowym
• W strefach klimatycznych o niskich lub bardzo niskich temperaturach wymagane są odpowiednie środki ostrożności, aby

zapewnić wydajne działanie produktu.
• W razie sezonowych wiatrów lub śniegu zimą należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające.
• Zamontować przewód zasysający i odprowadzający w taki sposób, aby nie dopuścić do dostania się do niego śniegu lub deszczu.
• Zainstalowana jednostka zewnętrzna nie może mieć bezpośredniego kontaktu ze śniegiem. System może nie działać prawidłowo,

jeżeli do otworu zasysania powietrza dostanie się i zamarznie śnieg. W przypadku instalacji na zaśnieżonym terenie należy
zamocować osłonę systemu.

• Zainstalować jednostkę zewnętrzną na podwyższeniu montażowym wyższym o 500 mm od średniej opadów śniegu (średnia
roczna opadów śniegu), jeśli jest ona instalowana w miejscu o dużym opadzie śniegu.

• W celu umożliwienia wydajnej pracy urządzenia zawsze należy usuwać gromadzący się śnieg z górnej części jednostki
zewnętrznej, jeżeli jego warstwa przekracza 100 mm.

1. Wysokość ramy H musi być ponad 2 razy większa od wysokości opadów śniegu, a jej szerokość nie powinna przekraczać
szerokości produktu. (Jeśli szerokość ramy jest szersza od szerokości wyrobu, może to powodować gromadzenie się śniegu).

2.  Nie instalować otworu ssącego i otworu wylotowego jednostki zewnętrznej w kierunku wiatru sezonowego.

Instalacja nad morzem

1. Nie należy instalować pompy ciepła powietrze-woda w miejscach, gdzie wytwarzane są powodujące korozję gazy kwaśne lub
alkaliczne.

2. Nie montować produktu w obszarze bezpośrednio narażonym na morskie powietrze. Może to powodować korozję produktu.
Korozja, szczególnie ożebrowania skraplacza i parownika, może być przyczyną nieprawidłowego działania lub zmniejszenia
wydajności.

3. Jeśli jednostka zewnętrzna jest zainstalowana w pobliżu morza, należy unikać bezpośredniego narażenia jej na wpływ
wiatrów morskich. W przeciwnym razie należy zastosować dodatkową antykorozyjną ochronę wymiennika ciepła.

UWAGA

Wybór miejsca (jednostka zewnętrzna)
1) Jeśli jednostka zewnętrzna ma być zainstalowana w pobliżu wybrzeża morskiego, należy unikać bezpośredniego

narażenia jej na wpływ wiatrów morskich. Należy ją zainstalować ze strony przeciwnej do kierunku wiatru morskiego.

2) W przypadku instalacji jednostki zewnętrznej na wybrzeżu morskim należy ustawić wiatrochron chroniący ją przed
bezpośrednim wpływem wiatru morskiego.

3) Wybrać dobrze drenowane miejsce.

Wiatr morski Wiatr morski

• Wiatrochron powinien być mocny, np. betonowy, aby mógł
chronić przed wiatrem od morza.

• Wysokość i szerokość wiatrochronu powinna wynosić co
najmniej 150 % wymiaru jednostki zewnętrznej. 

• W celu ułatwienia przepływu powietrza pomiędzy jednostką
zewnętrzną i wiatrochronem należy zachować odległość co
najmniej 700 mm.

Wiatr morski

Wiatrochron

Okresowo (częściej niż raz w roku) zmywać wodą zanieczyszczenia osadzające się w wymienniku ciepła.
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Instalacja jednostki wewnętrznej

Urządzenie instalowane jest zgodnie z wydajnością 

Informacje ogólne

1 Ogrzewanie/chłodzenie, wejście 3 CWU – wyjście

2 Ogrzewanie/chłodzenie, wyjście 4 CWU – cyrkulacja

C Połączenie elektryczne i komunikacyjne 5 CWU – wejście

E Połączenie z jednostką zewnętrzną 6 Przewód gazowy 5/8" – czynnik chłodniczy

D Połączenie z jednostką zewnętrzną 7 Przewód cieczowy 3/8" – czynnik chłodniczy

P6 Przewód zasilający P7
Kabel komunikacyjny – połączenie pomiędzy
jednostką zewnętrzną a wewnętrzną

Instalacja jednostki wewnętrznej
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• Obowiązkowe jest wzięcie pod uwagę minimalnej odległości od przeszkód w celu zapewnienia
swobodnego dostępu do urządzenia do celów konserwacji i obsługi.

• Urządzenie musi znajdować się w takim miejscu, aby było dostępne do urządzeń transportu
ręcznego w celu zapewnienia niezakłóconej dostawy części zamiennych i sprzętu do konserwacji
i serwisowania. 
Operator jest obciążany kosztami związanymi z wypożyczeniem specjalnego sprzętu do instalacji
urządzenia, serwisowania i konserwacji oddzielnie. Koszty te nie podlegają gwarancji.

• Podczas instalacji urządzenie w budynku upewnić się, że wbudowano odpływ wody na wypadek
wycieku. 

Minimalny odstęp od urządzenia

Urządzenie nie może być instalowane pod rurociągami, ponieważ istnieje możliwość tworzenia się
kondensatu. Wnikanie skroplin wody może powodować zakłócenia w pracy urządzenia.

Miejsce instalacji jednostki wewnętrznej musi być suche i w zakresie temperatur od +10 °C do
40 °C.

Wybór miejsca lokalizacji

INFORMACJA

INFORMACJA

UWAGA



20 Pompa ciepła powietrze/woda

Instalacja jednostki wewnętrznej

Minimalne odstępy urządzenia zewnętrznego od ścian zapewniają bezproblemową obsługę,
konserwację i serwisowanie.

Urządzenie powinno być zainstalowane prostopadle do podłoża.

(jednostka: mm)
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Zdejmowanie panelu przedniego
Zdejmowanie panelu przedniego

Połączenie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną odbywa się za pośrednictwem przewodów
czynnika chłodniczego i linii komunikacyjnej.

Rurociąg i przewody elektryczne należy zabezpieczyć izolacją cieplną i wodoszczelną w rurze
ochronnej.

Zapobiega to wilgotnieniu połączeń rurowych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych
lub deszczowych, a także intensywnego odprowadzania ciepła do otoczenia.

Podłączenie gazu i cieczy
Połączenie rurowe między urządzeniami zewnętrznym i wewnętrznym można wykonać poprzez
układanie rur na dwa sposoby:

• A wewnątrz dwóch oddzielnych żebrowanych rur ochronnych,

• B w jednej wspólnej żebrowanej rurze ochronnej.

UWAGA

Podłączanie do jednostki zewnętrznej

W pierwszej kolejności odkręcić 2 śruby
panelu (A). 

Otworzyć panel (A) do siebie i pociągnąć w
górę. Następnie powtórzyć procedurę do

każdego panelu (B, C).
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Przygotowanie przewodu czynnika chłodniczego
Przygotować rurę, wykonując poniższe czynności. Należy pamiętać, że uszkodzenie połączeń rury
spowoduje nieszczelność. Połączenia należy więc wykonać zgodnie z poniższymi przepisami. 

KROK 1: Cięcie rur
• Użyć przecinaka do rur, który nie wytwarza wiórów podczas cięcia.
• Zmierzyć odległość między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.
• Przyciąć rurę z zapasem w celu zapewnienia normalnego połączenia urządzenia wewnętrznego i

zewnętrznego.

KROK 2: Gratowanie
• Należy usunąć wszystkie graty z miejsc przecięcia rur.

• Podczas usuwania zadziorów koniec rury miedzianej należy trzymać skierowany do dołu, aby do jej
środka nie wpadały opiłki.

A B

P16
Wypełnić wodoodporną pianką
poliuretanową

P20 Żebrowana rura ochronna min. ɸ 75

P17
Rura ochronna do czujników zewnętrznych
lub przewodów komunikacyjnych

P21
Żebrowana rura ochronna kabla zasilającego
zależy od jego wymiaru

P18
Rura miedziana Cu – klasa jakości
czynnika chłodniczego

P22 Żebrowana rura ochronna min. ɸ 150

P19 Izolacja min. 13 mm

1 Rurka miedziana     2 Pochylone     3 Nierówno     4 Chropowatość
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KROK 3: Zakładanie nakrętki
• Odkręcić nakrętkę z jednostki zewnętrznej.
• Nałożyć nakrętkę na oczyszczoną rurkę.

KROK 4: Kielichowanie
• Kielichowanie rur wykonać przy użyciu narzędzi do kielichowania pokazanych poniżej:

• Mocno przymocować rurkę miedzianą do narzędzia w celu przeprowadzenia kielichowania. Wziąć
pod uwagę wymiary podane w poniższej tabeli.

1 Rurka miedziana     2 Rurka miedziana trzymana w dół     3 Rozwierak

1 Rurka miedziana     2 Nakrętka

1 Obejma    2 Rurka miedziana    3 Uchwyt zacisku    4 Stała    5 Jarzmo    6 Rączkae    7 Obejma

Średnica zewnętrzna ''A''
[mm] [inch] [mm]
9.52 3/8 1.5 ~ 1.7

15.88 5/8 1.6 ~ 1.8
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KROK 5: Test
• Porównać wykonane kielichowanie z rysunkiem poniżej
• Jeżeli kielichowanie uważamy za wadliwe, należy odciąć daną część i wykonać je ponownie.

Podłączanie rury czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej 
KROK 1: Określenie kierunku połączenia rurowego
• Połączenia rur czynnika chłodniczego znajdują się w górnej części jednostki. W celu uzyskania dodatkowych

informacji należy odnieść się do rysunku urządzenia.

KROK 2: Montaż
• Wyrównać względem środka rury, a następnie ręcznie dokręcić nakrętkę.
• Dokręć nakrętkę używając klucza dynamometrycznego, do usłyszenia kliknięcia. Zalecane momenty dokręcania:

Średnica zewnętrzna Moment dokręcania
[mm] [cale] [Nm]
9.52 3/8 34 – 42

15.88 5/8 65 – 81

1 Równa długość na całym obwodzie.
2 Gładka krawędź na obwodzie
3 Wewnętrzna krawędź i powierzchnia

bez zadrapań

4 Skrzywiona krawędź
5 Nierówna powierzchnia
6 Pęknięcia / chropowata

krawędź
7 Nierówna grubość

1 Klucz dynamometryczny    2 Klucz kontrujący
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Wymiarowanie pomp cyrkulacyjnych, zaworów, elementów zabezpieczających i rur musi być
wykonane przez inżyniera projektu zgodnie z wydajnością ogrzewania/chłodzenia urządzenia.

Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie przepłukać system rur i usunąć zanieczyszczenia
(cząstki stałe, oleje, smary itp.).

W razie potrzeby użyć odpowiednich detergentów.

Zawór zamykający z wydechem musi być zainstalowany niżej niż połączenia rurowe urządzenia.

System CWU
Połączenie hydrauliczne należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi
przepisami, dotyczącymi podłączania zbiorników buforowych CWU w celu uzyskania optymalnego
przepływu. Aby zapobiegać nieszczelnościom, poniżej urządzenia należy zainstalować odpływ
podłogowy. Poniższy rysunek przedstawia prawidłowe połączenie hydrauliczne urządzenia.

W razie dłuższej nieobecności w domu i niekorzystania z cieplej wody należy zamknąć zawór
dopływu zimnej wody.

Z powodu stosowania różnych materiałów podczas instalacji rury wszystkie połączenia w
urządzeniu (zimna i ciepła woda, obieg, przewodnik ciepła) muszą mieć izolację galwaniczną; w
przeciwnym razie może wystąpić korozja połączeń po wewnętrznej stronie zbiornika buforowego
CWU. Zalecamy umieszczenie izolatorów galwanicznych, wykonanych z czerwonego mosiądzu o
długości co najmniej dwukrotnej średnicy rury na połączeniach.

Zbiornik CWU jest przeznaczony do przechowywania wody pitnej, dlatego woda musi być zgodna
z obowiązującymi przepisami krajowymi, dotyczącymi wody pitnej; w przeciwnym razie może dojść
do uszkodzenia urządzenia i rozwiązania gwarancji.

Zimne przyłącze CWU urządzenia musi być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu
znamionowym 0.6 MPa (6 barów). 

W celu zapewnienia prawidłowego działania zbiornika wyrównawczego należy odpowiednio
ustawić ciśnienie robocze zbiornika. Ustawia się je w odniesieniu do ciśnienia panującego w
systemie CWU. Ustawienie należy sprawdzać co 12 miesięcy.

Zimne przyłącze CWU musi być wyposażone w zbiornik wyrównawczy odpowiedni do wody pitnej.
Wybór dokonywanych ustawień i instalacja muszą być zgodne z normą DIN 4807 T5.

Połączenie hydrauliczne

OSTRZEŻENIE

UWAGA

INFORMACJA

UWAGA

UWAGA
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1 Zawór kulowy

2 Zawór redukcyjny

3 Zawór zwrotny

4 Zawór bezpieczeństwa

5 Zbiornik wyrównawczy

6 Rura zasilająca

7 Pompa cyrkulacyjna

8 Zimna woda sanitarna

9 Zimna woda obiegowa

10 Ciepła woda sanitarna

Regulacja zaworu bezpieczeństwa [MPa (bar)] 0.6 (6.0)

Ciśnienie systemowe [MPa (bar)] 0.3 (3.0) 0.35 (3.5) 0.4 (4.0)

Objętość CWU [L] 200

Zbiornik wyrównawczy [L] 5 8 12

Ustawianie ciśnienia zbiornika wyrównawczego CWU
Zbiornik wyrównawczy CWU jest napełniony fabrycznie suchym azotem do ciśnienia wstępnego p0.
Ustawianie wartości zadanej ciśnienia przeprowadza się w odniesieniu do ustawień reduktora ciśnienia
zaopatrywania CWU budynku.

Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym należy ustawić zgodnie z następującym wzorem:

P0 [MPa] = Prv [MPa] -0.02 [MPa],

(P0 [bar]= Prv [bar] -0.2 [bar])

P0 – ciśnienie zbiornika wyrównawczego

Prv – ustawienie zaworu redukcyjnego
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Instalacja grzewcza
W celu zapewnienia bezproblemowej i bezpiecznej pracy urządzenia użytkownik powinien mieć
zasobnik ciepła o minimalnej objętości 40 l (zintegrowany w IDU). Zasobnik ciepła umożliwia
wyrównanie hydrauliczne, zapewniając swobodny przepływ i odszranianie. Większy zasobnik ciepła
zapewnia bardziej zrównoważoną temperaturę ogrzewania i większy komfort cieplny.

Podczas instalacji dodatkowego większego zasobnika ciepła konieczne jest zamknięcie zaworu
kulowego w jednostce wewnętrznej. Położenie zaworu zamykającego przedstawiono na
poniższym rysunku.

INFORMACJA

C
C : Zawór kulowy



Schemat orurowania instalacji grzewczej
Poniżej przedstawiono przykładowy schemat hydrauliczny instalacji grzewczej. Inne schematy
można znaleźć w Katalogu schematów obiegów hydraulicznych.

Schemat instalacji grzewczej w modułach Hydro ze zintegrowanym kotłem

Niniejsze elementy schematu są oznaczone w następujący sposób:

Legenda:
OC1 Oznaczenie elementu

MD1:Q7 Oznaczenie zacisku przyłączeniowego modułu wejścia/wyjścia – MD

Oznaczenie modułu wejścia/wyjścia

Instalacja jednostki wewnętrznej

28 Pompa ciepła powietrze/woda

MD1 MD2

! ! !
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OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA

Zawór zamykający Manometr

Pompa cyrkulacyjna Czujnik temperatury

Zawór zamykający z wydechem Termometr

Zawór spustowy z korkiem Odbiornik ciepła/chłodu

Filtr wodny Odpowietrznik automatyczny

Zbiornik wyrównawczy 3-drożny zawór przełączający z napędem EM

Zawór bezpieczeństwa M 3-drożny zawór mieszający z napędem EM

Zawór jednokierunkowy Rura zasilająca

Magnetyczny separator zanieczyszczeń Linia powrotna

Termostat bezpieczeństwa rur

ELEMENTY ZACISKI
PRZYŁĄCZENIOWE

OZNACZ
ENIE

CHARAKTERYSTYKA

1 Powrót ogrzewania
2 Rura zasilająca ogrzewania

PLC Jednostka przetwarzająca
PST Termostat bezpieczeństwa rur

Przestrzenny Złącze na PLC
Q1-Q12 Cyfrowe wyjścia regulacji ~230 V (moduł wejścia/wyjścia MD1 i MD2)
A1-A8 Wejście analogowe (moduł wejścia/wyjścia MD1 i MD2)
D1-D9 Wejście cyfrowe (moduł wejścia/wyjścia MD1 i MD2)

MD1 1. podstawowy moduł wejścia/wyjścia
T1 1. termostat cyklu ogrzewania
T2 2. termostat cyklu ogrzewania

OC1 Pompa cyrkulacyjna 1. obiegu grzewczego
OC2 Pompa cyrkulacyjna 2. obiegu grzewczego
MV2 Zawór mieszający 2. obiegu grzewczego

OGK-1 1. cykl ogrzewania
OGK-2 2. cykl ogrzewania
MD2 2. rozszerzający moduł wejścia/wyjścia
T3 3. termostat cyklu ogrzewania
T4 4. termostat cyklu ogrzewania

OC3 Pompa cyrkulacyjna 3. obiegu grzewczego
OC4 Pompa cyrkulacyjna 4. obiegu grzewczego
MV3 Zawór mieszający 3. obiegu grzewczego
MV4 Zawór mieszający 4. obiegu grzewczego

OGK-3 3. cykl ogrzewania
OGK-4 4. cykl ogrzewania

Przewód zasilający każdego cyklu grzewczego musi mieć termostat zabezpieczający rury, połączony
sekwencyjnie z pompą cyrkulacyjną w celu zabezpieczenia przed napływem medium o wysokiej
temperaturze.

UWAGA
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Ładowanie instalacji grzewczej

Należy zapewnić dokładne odpowietrzanie systemu. W przeciwnym razie mogą wystąpić
zakłócenia w działaniu.

W instalacji grzewczej musi być zamontowany zbiornik wyrównawczy o odpowiednich wymiarach.
Zbiornik wyrównawczy musi być zwymiarowany zgodnie z normą EN 12828.
Aby zapewnić prawidłowe działanie zbiornika wyrównawczego, należy prawidłowo wyregulować
jego ciśnienie robocze.
Ustawienia należy sprawdzać raz na 12 miesięcy.
Należy wziąć pod uwagę maksymalne ciśnienie zbiornika wyrównawczego podczas napełniania
instalacji grzewczej.

A – Napełnianie instalacji.
B – Zbiornik wyrównawczy.
C – Zawór kulowy z wydechem.
D – Zawór napełniający powietrzem.
H – Wysokość instalacji grzewczej (od zbiornika wyrównawczego do najwyższej jednostki grzewczej

w budynku).
Psv – Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa.

Niewłaściwe ładowanie zbiornika wyrównawczego przy ciśnieniu p0 jest przyczyną
nieprawidłowego działania instalacji grzewczej.
Wymiary zbiornika wyrównawczego muszą być zgodne z normą EN 12828.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

INFORMACJA
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Ustawianie ciśnienia zbiornika wyrównawczego P0

• Przed napełnieniem systemu wodą sprawdzić i ustawić ciśnienie P0. Zbiornik wyrównawczy jest
fabrycznie ustawiony na ciśnienie określone na jego etykiecie danych. W celu zapewnienia poprawnej
pracy systemu ustawić ciśnienie Po zgodnie z poniższym równaniem. Napełnienie nie może przekraczać
maksymalnego ciśnienia roboczego, podanego na etykiecie danych zbiornika wyrównawczego.

• Obliczyć wartość ciśnienia P0 używając równania:

P_0 [MPa] = P_rv [MPa] -0.02 [MPa],

(P_0 [bar]= P_rv [bar] -0.2 [bar])

P0 – ciśnienie zbiornika wyrównawczego

Prv – ustawienie zaworu redukcyjnego

Jeżeli obliczenia wskazują ciśnienie niższe niż 0.1 MPa (1 bar), zadać ciśnienie zbiornika
wyrównawczego na 0.1 MPa (1 bar).
P0 [0.1 MPa (1 bar)] – ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
P0min [0.1 MPa (1 bar)] – minimalne dopuszczalne ciśnienie w instalacji grzewczej
P0max [0.1 MPa (1 bar)] – maksymalne dopuszczalne ciśnienie w instalacji grzewczej
H [m] – Wysokość instalacji grzewczej

• Ustawić ciśnienie zbiornika wyrównawczego, uwalniając lub dodając suchy azot.
• Zanotować nową wartość ciśnienia P0 na etykiecie danych.
• Ostrożnie otworzyć zawór zamykający zbiornika wyrównawczego, otworzyć odpowietrzniki i zamknąć odpływ.

Napełnianie instalacji grzewczej
• Za pomocą zaworu napełniającego napełnić instalację grzewczą wodą o odpowiedniej jakości (z

dodatkami antykorozyjnymi itp.) do wartości ciśnienia PF. 

PF [MPa] = P0 [MPa] + 0.03 [MPa]

(PF [bar] = P0 [bar] + 0.3 [bar])

Napełnianie systemu do ciśnienia końcowego
• Ciśnienie końcowe systemu określa się, ogrzewając system do maksymalnej temperatury ogrzewania

(odgazowanie termiczne). 

• Wyłączyć pompy cyrkulacyjne, otworzyć odpowietrzniki i odpowietrzyć system.

• Napełnić instalację do ciśnienia końcowego, wynoszącego 0.05 MPa (0.5 bara) poniżej ciśnienia
odpowietrzania zaworu bezpieczeństwa.

PE [MPa] ≤ Psv [MPa] - 0.05 [MPa]

(PE [bar] ≤ Psv [bar] - 0.5 [bar])

PE – ciśnienie końcowe systemu

PSV – ciśnienie zaworu bezpieczeństwa

UWAGA
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Przygotowanie instalacji grzewczej
Przygotować system zgodnie z zalecanymi schematami hydraulicznymi, określonymi przez
producenta urządzenia. Jest to jedyny sposób zapewnienia niezawodnej i efektywnej pracy
urządzenia. Po podłączeniu urządzenia do instalacji grzewczej konieczne jest sprawdzenie
prawidłowego działania wszystkich pomp cyrkulacyjnych i zaworów silnika elektrycznego.

Urządzenie musi być podłączone do instalacji grzewczej za pomocą gumowego kompensatora lub
rur elastycznych. Rury elastyczne nie mogą być napięte w pozycji końcowej. Może to spowodować
zwiększenie poziomu hałasu wydawanego przez urządzenie oraz pogorszyć ochronę przed
wibracjami. W skrajnych przypadkach może to również doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Jakość wody grzewczej
Jakość wody stosowanej w instalacji grzewczej jest bardzo istotna. Woda z sieci wodociągowej jest
zwykle odpowiednia do zastosowania w instalacji grzewczej. W nowych instalacjach
zanieczyszczenia są konsekwencją spawania, lutowania, brudnych rur (oleju, smaru) itp.  
W przypadku, gdy zanieczyszczenia zaczną gromadzić się w urządzeniu, może to pogorszyć
przepływ i wymianę ciepła, a w ekstremalnych przypadkach również zamarznięcie wody w rurach i w
konsekwencji zniszczenie urządzenia.

• Aby chronić urządzenie przed dostawaniem się do środka zanieczyszczeń i gromadzeniem się
ich w wymienniku ciepła, należy zainstalować filtr siatkowy na linii powrotnej, na wlocie
urządzenia.

• Obowiązkowe jest galwaniczne rozłączenie poszczególnych podzespołów instalacji grzewczej
(np. kotła, zbiornika itp.).
W przypadku stosowania szarych rur stalowych w instalacji grzewczej konieczne jest ich
wcześniejsze odtłuszczenie (wnętrze rury) przed podłączeniem do pompy ciepła.

Woda w instalacji grzewczej musi być zgodna z wymaganiami normy VDI 2035 i nie może
zawierać mikroorganizmów. Instalację grzewczą należy napełnić miękką wodą, do której dodano
środki antykorozyjne i antybakteryjne zapobiegające korozji. Przed napełnieniem instalacji
grzewczej należy ją oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.
Instalacja grzewcza musi być dokładnie odpowietrzona. Należy zapobiegać przedostawaniu się
powietrza, w tym powietrza dyfuzyjnego do urządzenia.
• Jeśli produkt jest instalowany w istniejącej hydraulicznej pętli wodnej, ważne jest czyszczenie

przewodów hydraulicznych w celu usunięcia szlamu i kamienia.
• Instalacja sit szlamu w pętli wodnej jest bardzo ważna, zapobiegając pogorszeniu wydajności.
• Instalator powinien przeprowadzić obróbkę chemiczną zapobiegającą rdzewieniu instalacji.
• Zdecydowanie zaleca się zamontowanie dodatkowego filtra w obiegu wody grzewczej. Zaleca się

stosowanie filtra magnetycznego lub cyklonowego, który może usuwać małe cząsteczki, zwłaszcza w
celu usunięcia metalowych cząstek z rur grzewczych.
Niewielkie cząstki mogą uszkodzić jednostkę główną i NIE zostaną usunięte przez standardowy filtr w
obiegu pompy ciepła.

OSTRZEŻENIE

UWAGA
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Aby zapobiec uszkodzeniu podzespołów układu hydraulicznego, zalecana jest dodatkowa
instalacja układu odpowietrzania typu Micro-Bubble.
Mikropęcherzyki obecne w układzie ostatecznie tworzą większe pęcherzyki, które z czasem mogą
powodować korozję układu, nieprawidłową pracę i zakłócenie działania.

Maksymalną dozwoloną zawartość poszczególnych substancji w wodzie grzewczej i ich wpływ na
wymiennik ciepła przedstawiono w poniższej tabeli. Nie wolno używać wody grzewczej, zawierającej
jakąkolwiek substancję o stężeniach powodujących korozję w instalacji grzewczej (wpływ „-”). Nie
wolno również używać wody grzewczej, zawierającej dwie lub więcej substancji o stężeniach
mogących powodować korozję w instalacji grzewczej (wpływ „0”).

Tabela: Wpływ różnych agresywnych substancji w wodzie grzewczej na stabilność przepływomierzy
ze płyty ze spawanej miedzi nierdzewnej. (+ = brak wpływu, 0 = niebezpieczeństwo korozji, - =
korozja – stosowanie niedozwolone).

Instalacja grzewcza musi być napełniona wodą o twardości od 5°dH do 10°dH. gwarancja nie
obejmuje nieprawidłowej pracy urządzenia, spowodowaną twardością wody.

INFORMACJA

UWAGA

TYP OBECNEJ SUBSTANCJI JEDNOSTKA STĘŻENIE WPŁYW NA PRZEWODNIK CIEPŁA

Osad organiczny mg/l 0

Amoniak NH3 mg/l
< 2 +

1–20 0
> 20 -

Chlorek mg/l
< 300 +
> 300 0

Dopuszczalna twardość wody °dH 5–10

Przewodnictwo elektryczne µS / cm
< 10 0

10–500 +
> 500 -

Żelazo (Fe) wytrącone mg/l
< 0.2 +
> 0.2 0

Wolny kwas węglowy mg/l
< 5 +

5–20 0
> 20 -

Mangan (Mn) wytrącony mg/l
< 0.1 +
> 0.1 0

Azotany (NO3) wytrącone mg/l
< 100 +
> 100 0

Wartość pH mg/l
< 7.5 0
7.5–9 +
> 9 0

Tlen mg/l
< 2 +
> 2 0

Siarkowodór (H2S) mg/l
< 0.05 +
> 0.05 -

HCO3- / SO4
2- mg/l

> 1 +
< 1 0

Wodorowęglan mg/l
< 70 0

70–300 +
> 300 0

Glin (Al) wytrącony mg/l
< 0.2 +
> 0.2 0

Siarczany mg/l
< 70 +

70v300 0
> 300 -

Siarczyn (SO3) mg/l < 1 +

Chlor (gaz) (Cl2) mg/l
< 1 +
1–5 0
> 5 -



Instalacja jednostki wewnętrznej

34 Pompa ciepła powietrze/woda

Podłączyć jednostkę wewnętrzną do sieci zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym rozdziale.

• W celu zapewnienia prawidłowego i wydajnego działania urządzenia końcowe połączenie
elektryczne może być wykonane wyłącznie przez osobę upoważnioną przez producenta.
SUROWO ZABRONIONE JEST MANIPULOWANIE PRZY PODŁĄCZENIU ELEKTRYCZNYM
URZĄDZENIA PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE. 

• Urządzenie musi być podłączone do sieci zasilającej, mającej wbudowane urządzenie różnicowo-
prądowe RCD, typ przełącznika A.

• Zwrócić uwagę na charakterystykę wejść i wyjść. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.

• Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej musi być wykonane zgodnie ze standardami
podłączania urządzeń do sieci elektrycznej. Urządzenie musi być podłączone do sieci
elektrycznej za pomocą wyłącznika zasilania, zamontowanego w instalacji elektrycznej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

• Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej przewodem o odpowiedniej średnicy
(szczegółowe informacje są dostępne w rozdziale 7). Elektryk określa średnicę przewodu zgodnie
z wybraną metodą instalacji, odległością urządzenia od głównej szafki elektrycznej i mocą
urządzenia.

• Łączny pobór mocy elektrycznej urządzeń bezpośrednio podłączonych do sterowanika nie może
przekraczać 500 W
W przeciwnym razie należy zapewnić osobne zasilanie urządzeń zewnętrznych i podłączyć do
sterownika tylko elementy sterujące.

• Nie prowadzić kabla komunikacyjnego (zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi i przepisami)
razem z przewodami zasilającymi.

Połączenie elektryczne

UWAGA

OSTRZEŻENIE



Instalacja jednostki wewnętrznej

Podręcznik instalacyjny 35

P
O
LS
K
I

Opis elektrycznej tablicy zasilania

1 Moduł wejścia/wyjścia MD1 7 Komunikacja z jednostką zewnętrzną (PI485)

2 Zasilanie ~230 V / 12 V 8
Zaciski przyłączeniowe korektora
przestrzennego KT-1(2)

3
Przycisk RESET (Zabezpieczenie termiczne
grzałki elektrycznej).

9
Miejsce uziemienia platerowanego
(plecionego) kabla komunikacyjnego

4
Zaciski przyłączeniowe urządzeń
zewnętrznych

10
Komunikacja z jednostką zewnętrzną i
wewnętrzną jednostką rozszerzającą
TT3003.

5 Zaciski przyłączeniowe linii elektrycznej 11 Zaciski przyłączeniowe przewodu zerowego
6 Moduł WEB (opcjonalny) 12 Stycznik elektryczny
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Wyświetlacz – moduł procesowy

Wyświetlacz schematyczny systemu sterowania – TT3000

Podłączyć wewnętrzną jednostkę sterującą TT3000 do zewnętrznego urządzenia, używając kabla
platerowanego. którego oplot musi być uziemiony w przewidzianym do tego miejscu.
( – uziemienie funkcjonalne).

1

2

34

5

6

1 Moduł procesowy PLC 4
MW – połączenie z modułem WEB
(fabrycznie).

2
TE2 – połączenie z modułem
wejścia/wyjścia (fabrycznie).

5
RQ2 – połączenie do resetowania alarmu
(fabrycznie).

3
TEX – komunikacja z ODI – moduł bramki
PI485.

6
RQ1 – podłączenie sygnału do zgłoszenia
alarmu (opcjonalnie).

UWAGA

Instalacja jednostki wewnętrznej
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Instalacja jednostki wewnętrznej

Prawidłowe funkcjonowanie wymaga połączenia zacisku X5 na jednostce wewnętrznej i zacisków
przyłączeniowych Bus_A [+] / Bus_B [-] / GND / 10 V na module bramki PI485 (konwerter Modbus)
na urządzeniu zewnętrznym.

OZNACZENIE
ELEMENTÓW

ZACISKI
PRZYŁĄCZENIOWE CHARAKTERYSTYKA

B Jednostka wewnętrzna TT30000
3 Podstawowy moduł wejścia/wyjścia MD1

TE1 Komunikacja z modułem wej./wyj. MD2
TE2 Komunikacja z elektroniką sterującą modułu ekranu PLC

JMP Konfiguracja mostków (bez)
X7 Zacisk przyłączeniowy do komunikacji z modułem rozszerzeń MD2

A +, B- Komunikacja
GND, 12 V Źródło zasilania

X6 Zacisk połączeniowy do korektorów przestrzennych (opcjonalnie)
A +, B- Komunikacja

GND, 12 V Źródło zasilania
X5 Zacisk połączeniowy do komunikacji z modułem zewnętrznym bramki PI485 w jednostce zewnętrznej

BUS-A, BUS-B Komunikacja
GND, 10 V Źródło zasilania

5 Moduł WEB
TW MODBUS Komunikacja z PLC
TX MODUBUS Nieużywany

Ethernet Połączenie internetowe (Ethernet)
PLC Moduł procesowy

WM Komunikacja z modułem WEB
TEX Komunikacja z jednostką zewnętrzną – bramka PI485
TS Komunikacja z korektorem przestrzennym

TE2 Komunikacja z podstawowym modułem V/I MD1
D Rozszerzająca jednostka przyścienna TT3003
3b Rozszerzający moduł wejścia/wyjścia MD2

TE1 Komunikacja z podstawowym modułem V/I MD1
TE2 Nieużywany

JMP Konfiguracja mostków (w pierwszej pozycji)
X7 Zacisk przyłączeniowy do komunikacji z modułem wej./wyj. MD1

A +, B- Komunikacja
GND, 12 V Źródło zasilania

C Bramka PI485 w jednostce zewnętrznej
PI485 Bramka PI485 modułu zewnętrznego

BUS–A , BUS–B Komunikacja z elektroniką sterującą modułu procesowego PLC
GND Źródło zasilania

+ 10 V Źródło zasilania
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X5
BUS-A

BUS-B

GND

10V

Instalacja jednostki wewnętrznej
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Instalacja jednostki wewnętrznej

Podłączanie wewnętrznego urządzenia sterującego – TT3000

Podłączenie urządzenia do źródła zasilania może wykonać wyłącznie wykwalifikowany instalator.

W ramach podłączania wewnętrznego urządzenia sterującego do zacisków przyłączeniowych X1…
X7 należy podłączyć następujące przewody:
• Przewód zasilający,
• Kabel komunikacyjny do urządzenia zewnętrznego,
• Czujnik temperatury zewnętrznej
Legenda połączeń kablowych z zaciskami:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OZNAC
ZENIE

ZACISKI
PRZYŁĄCZENIOWE

WYMIARY
PRZEWODU OPIS

X1 L1, L2, L3, N, Przewód zasilający

X2

A5, GND 2 x 0.75 mm2 Czujnik temperatury, temperatura zewnętrzna

Q12, N 2 x 0.75 mm2 Pomocnicze źródło zewnętrzne

N, Q11, 3 x 0.75 mm2 Zawór chłodzenia

X3

Q7, N, 3 x 0.75 mm2 Pompa cyrkulacyjna 1. obiegu grzewczego (opcjonalnie)

Q8, N, 3 x 0.75 mm2 Pompa cyrkulacyjna 2. obiegu grzewczego (opcjonalnie)

N, Q9+, Q10- 3 x 0.75 mm2 Zawór mieszający 2. obiegu grzewczego (opcjonalnie)

A7, GND 2 x 0.75 mm2 Czujnik temperatury 2. obiegu grzewczego (opcjonalnie)

X4

D8, GND 2 x 0.75 mm2 Przełącznik do ogrzewania/chłodzenia (opcjonalnie)

D7, GND 2 x 0.75 mm2 Termostat 2. cyklu mieszającego (opcjonalnie)

D6, GND 2 x 0.75 mm2 Termostat 1. cyklu mieszającego (opcjonalnie)

D5, GND 2 x 0.75 mm2 Zdalne włączanie/wyłączanie (opcjonalnie)

X5
BUS–A, BUS – B,
GND, 10 V

Przewód H05VV-F
4 x 0.75 mm2

Komunikacja zewnętrznego urządzenia sterującego w
urządzeniu WPLV

X7 A+, B-, 12 V, GND 4 x 0.75 mm2 Komunikacja z modułem rozszerzeń TT3003

5 Moduł WEB

TW MODBUS UTP Komunikacja z PLC

TX MODBUS / Nieużywany

Ethernet UTP Połączenie internetowe
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TW TX

Ethernet

5

BUS-B
BUS-A

GND
10V

Instalacja jednostki wewnętrznej
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Upewnić się, że wszystkie przewody są doprowadzane przez dławiki kablowe w górnej części
jednostki. W ten sposób gwarantowana jest szczelność urządzenia.

W celu zapewnienia wodoszczelność prowadzenia kabli należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:

1. Zrobić niewielki otwór w cienkiej gumowej membranie do każdego przewodu.

2. Przepchnąć przewód, upewniając się, że membrana nie jest uszkodzona i ciasno otacza przewód.

3. Odciągnąć przewód na około 5 mm, uzyskując szczelność.

Upewnić się, że przez każdy otwór dławika kablowego przepuszczany jest tylko jeden przewód,
zapewniając prawidłowe uszczelnienie.

Dławiki kablowe 
dla łącznie 18 
kabli.

UWAGA

UWAGA
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Podłączenie przewodu zasilającego

Podłączenie urządzenia do źródła zasilania może wykonać wyłącznie wykwalifikowany instalator.

• Przewody zasilające i komunikacyjne należy umieścić w urządzeniu i szafce elektrycznej,
używając oddzielnych, odpowiednich do tego kanałów i dławików, instalowanych przed zaciskiem
kablowym. W ten sposób użytkownik zyskuje pewność, że przewód jest odciążony, a szafa
elektryczna jest chroniona przed wnikaniem wody.

• Niewłaściwe zwymiarowanie kabla zasilającego lub zbyt słabe złączki bezpiecznikowe
urządzenia może prowadzić do przeciążenia elementów bezpieczeństwa sieci energetycznej
budynku, co może doprowadzić do przegrzania instalacji elektrycznej. Postępować zgodnie z
wymogami wymienionymi w niniejszym podręczniku.

• Elastyczne przewody wielożyłowe należy podłączyć do listew zaciskowych jednostki
wewnętrznej, używając karbowanych końcówek tulejowych.

Przewody jednodrutowe nie wymagają karbowanych końcówek tulejowych.

• Urządzenie wyposażone jest w grzałkę elektryczną 3 x 2 kW. Zasilanie jest podłączone zgodnie z
wymogami użytkownika:

a) ~230 V / 50 Hz na zaciskach L1, N oraz PE,

Złącza przewodu zasilającego 

Zacisk PE (     ) (przewód żółto-zielony), zacisk N (przewód niebieski), zaciski L1 (przewód czarny,
szary lub brązowy).

UWAGA

1 Końcówka tulejowa     2 Elastyczny kabel wielożyłowy     3 Przewód jednodrutowy

OSTRZEŻENIE

~ 230 V / 50 Hz
W celu podłączenia grzałki 2 kW należy
połączyć złącza w części A do zacisków L1, N
oraz PE (     ). Bezpiecznik wejściowy: 16 A.

W celu podłączenia grzałki 4 kW należy
połączyć złącza w części B do zacisków L1, N
oraz PE (     ). Konieczne jest również
podłączenie mostka od L1 do L2 
Bezpiecznik wejściowy: 20 A.

Instalacja jednostki wewnętrznej
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Instalacja jednostki wewnętrznej

W przypadku połączenia 1~230 V 50 Hz nie wolno podłączać drugiego mostka pomiędzy
zaciskami L2 do L3 lub L1 do L3 w celu uzyskania wydajności grzewczej 3x2 kW. Niezastosowanie
się do tego zalecenia może prowadzić do przegrzania urządzenia i niebezpieczeństwa pożaru.

b) 3N ~ 400 V / 50 Hz na zaciskach L1, L2, L3, N oraz PE ( ).
Złącza przewodu zasilającego 

Podłączenie przewodu komunikacyjnego 
Przewód komunikacyjny służy do komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną.
Wymiary przewodu komunikacyjnego podano w specyfikacji technicznej.

Ważne jest prawidłowe podłączenie przewodu do bloku przyłączeniowego X5.

Przewód komunikacyjny łączy urządzenie zewnętrzne z blokiem przyłączeniowym X5 urządzenia
wewnętrznego. Należy koniecznie podłączyć złącza BUS-A, BUS-B, GND oraz 10 V.  

Złącze komunikacyjne to złącze o niskim napięciu. Należy użyć przewodu komunikacyjnego
H05VV-F 4 x 0.75 mm2 (IEC 60227-53) lub odpowiednika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Złącza L1, L2, L3 (3 x przewód czarny, szary lub brązowy)

Złącze N (przewód niebieski)

Złącze PE (     ) (przewód żółto-zielony) 
Bezpiecznik wejściowy: 3 x 16 A

X1

L3

N

L2
L1

N
L1

/
/

UWAGA

X5

BUS-B
BUS-A

GND
10 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Instalacja jednostki wewnętrznej

Schemat połączeń elektrycznych
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ELEMENT BLOK PRZYŁĄCZENIOWY  OPIS
X1 L1, L2, L3, N, PE Przewód zasilający

X2
A5, GND Czujnik temperatury zewnętrznej
Q11, N Zawór chłodzenia
Q12, N, PE Pomocnicze źródło zewnętrzne

X3

Q7, N, PE Pompa cyrkulacyjna 1. obiegu grzewczego (opcjonalnie)
Q8, N, PE Pompa cyrkulacyjna 2. obiegu grzewczego (opcjonalnie)
N, Q9+, Q10- Zawór mieszający 2. obiegu grzewczego (opcjonalnie)
A7, GND Czujnik temperatury 2. obiegu grzewczego (opcjonalnie)

X4

D8, GND Przełącznik ogrzewania/chłodzenia i/lub sygnał PV (opcjonalny)
D7, GND Termostat 2. cyklu ogrzewania (opcjonalny)
D6, GND Termostat 1. cyklu ogrzewania (opcjonalny)
D5, GND Zdalne włączanie/wyłączanie (opcjonalnie)

X5 BUS–A, BUS – B, GND, 10 V Komunikacja z ODU
X6 A+, B-, 12 V, GND Korektor przestrzenny komunikacji (opcjonalny)
X7 A+, B-, 12 V, GND Komunikacja z modułem rozszerzającym TT3003
1 Elektryczna grzałka przepływowa
2 Zawór trójdrożny do przełączania pomiędzy ogrzewaniem a CWU
3 Podstawowy moduł wejścia/wyjścia MD1
4 D4 Wyłącznik przepływowy
5 Moduł sieciowy (OPCJONALNY)

TW Modbus Komunikacja z PLC
TX Modbus Nieużywany
Ethernet Połączenie internetowe

6 A6 Czujnik temperatury rury zasilającej
7 Q3 Główna pompa cyrkulacyjna
8 A1 Czujnik temperatury obwodu powrotnego
9 Moduł procesowy – PLC

WM Komunikacja z modułem sieciowym
TEX Komunikacja MODBUS z ODU
TS Komunikacja z korektorem przestrzennym
TE2 Komunikacja z podstawowym modułem MD1
RQ1 Styk beznapięciowy ALARM
RQ2 Styk beznapięciowy RESET

10 Zasilanie ~230 V / 12 V
L Fazowy 230 V, 50 Hz
N Neutralny 230 V, 50 Hz

Uziemienie
V- GND
V+ 12 V dc

11 A3 Czujnik temperatury rury czynnika chłodniczego – wlot skraplacza.
12 A4 Czujnik temperatury rury czynnika chłodniczego – wylot skraplacza.
13 Klawiatura membranowa
14 A2 Czujnik temperatury zbiornika wody sanitarnej
C Stycznik grzałki elektrycznej
TV Zabezpieczenie termiczne grzałki elektrycznej
RC Filtr RC
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Wydatek pompy
AHNW16606B0
Model pompy: Yonos PARA RS 25/7.0 PWM1 Ku

Wybranie natężenia przepływu wody poza zakresem krzywych może spowodować uszkodzenie lub
nieprawidłowe działanie urządzenia.

Sterowanie zewnętrzne za pośrednictwem modulacji szerokości impulsów (PWM 1)

OSTRZEŻENIE

Instalacja jednostki wewnętrznej



Podręcznik instalacyjny 47

P
O
LS
K
I

Połączenia rurowe i przewody elektryczne jednostki zewnętrznej

W niniejszym rozdziale opisano procedury dotyczące połączeń rurowych obwodu czynnika chłodniczego
oraz przewodów elektrycznych jednostki zewnętrznej. Większość procedur jest podobna do procedur
związanych z klimatyzatorem LG.

Przed podłączeniem rur czynnika chłodniczego należy sprawdzić ograniczenia długości i wysokości prowadzenia
tych rur. Po sprawdzeniu wszystkich ograniczeń i przed rozpoczęciem prac należy wykonać określone czynności
przygotowawcze. Następnie można rozpocząć podłączanie rury do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

Połączenia rurowe czynnika chłodniczego

Ograniczenia długości i wysokości prowadzenia rur

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

A

B

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

A

B

Jeśli jednostka zewnętrzna 
jest zamontowana wyżej 
niż jednostka wewnętrzna 
nie trzeba instalować 
odwadniacza.

1. Standardowa długość rury to 7.5 m. Jeśli długość rury przekracza 7.5 m, wymagana jest dodatkowa ilość
czynnika chłodniczego, zgodnie z tabelą. 
• Przykład: W przypadku zainstalowania modelu 16 kW w odległości 50 m, należy dodać 1 700 g czynnika

chłodniczego zgodnie z poniższym wzorem: (50-7.5) x 40 g = 1 700 g 
2. Pojemność znamionowa produktu zależy od długości standardowej, a maksymalna dopuszczalna długość

zależy od niezawodności działania produktu.
3. Nieprawidłowa ilość czynnika chłodniczego może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

UWAGA

Uwaga:
Należy wypełnić etykietę zamocowaną do jednostki zewnętrznej i dotyczącą ilości fluorowanych gazów
cieplarnianych (ta uwaga dotycząca etykiety może nie mieć zastosowania w zależności od typu produktu
lub rynku sprzedaży).
① Miejsce produkcji (patrz etykieta z nazwą modelu)
② Miejsce instalacji (jeśli to możliwe, w pobliżu punktu serwisowego celem napełniania lub usuwania

czynnika chłodniczego)
③ Całkowita ilość czynnika chłodniczego (① + ②)

Rozmiar rury (mm : inch)
(średnica : Ø)

Długość A (m)
Wysokość 

prowadzenia B (m)
*Dodatkowy

czynnik
chłodniczy

(g/m)
Czynnik w

postaci gazowej
Czynnik w

postaci ciekłej
Standard Maks. Standard Maks.

15.88 (5/8") 9.52 (3/8") 7.5 50 0 30 40

Połączenia rurowe i przewody elektryczne jednostki zewnętrznej
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Krok 1. Przycięcie rur i przewodu.
• Użyć dołączonego zestawu rur lub rur zakupionych

lokalnie.
• Zmierzyć odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a

jednostką zewnętrzną.
• Przyciąć rury w taki sposób, aby były nieznacznie

dłuższe niż zmierzona odległość.

Krok 2. Gratowanie.
• Usunąć wszystkie ostre pozostałości materiału z

przeciętej rury.
• Skierować koniec rury do dołu, aby ostre pozostałości

materiału nie wpadały do środka.

Krok 3. Założenie nakrętek do złączek kielichowych.
• Odkręcić nakrętki do złączek kielichowych z jednostki

wewnętrznej i jednostki zewnętrznej.
• Założyć nakrętki do złączek kielichowych na rurę

oczyszczoną z ostrych pozostałości materiału.
• Po wykonaniu połączenia kielichowego nie będzie

można założyć nakrętek na rurę.

Krok 4. Wykonanie połączenia kielichowego.
• Mocno chwycić miedzianą rurę w zacisku (lub matrycy)

zgodnie z wymiarem wskazanym w powyższej tabeli.

• Wykonać połączenie kielichowe za pomocą
odpowiedniego narzędzia do rur czynnika chłodniczego
R-410A, zgodnie z poniższą tabelą.

Krok 5. Sprawdzanie
• Porównać połączenie kielichowe z rysunkiem po prawej

stronie.

• Jeśli połączenie kielichowe wydaje się być
nieprawidłowe, należy je odciąć i wykonać połączenie

ponownie.

Przygotowanie połączeń rurowych
Przygotowanie połączeń rurowych w pięciu etapach. Główną przyczyną wycieków czynnika chłodniczego jest
nieprawidłowe wykonanie połączeń kielichowych rur. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

Miedziana 
rura 90° Ukośnie   Nierówno  Chropowatość

Rura

Rozwiertak

Skierowana 
do dołu

Nakrętka do
 złączek kielichowych

Miedziana rura

Pochylone

Środek błyszczący bez zadrapań

Gładka powierzchnia naokoło

Równa długość 
po obu stronach

Uszkodzona 
powierzchnia

Pęknięcia Nierówna 
grubość

= Nieprawidłowe połączenie kołnierzowe =

"A"

<Typ z nakrętką motylkow> <Typ ze sprzęgiem>

Zacisk

Rurka miedziana

Średnica rury
cale (mm)

A cale (mm)

Typ z nakrętką motylkową Typ ze sprzęgiem

Ø 1/4 (Ø 6.35) 0.04~0.05 (1.1~1.3)

0~0.02
(0~0.5)

Ø 3/8 (Ø 9.52) 0.06~0.07 (1.5~1.7)

Ø 1/2 (Ø 12.7) 0.06~0.07 (1.6~1.8)

Ø 5/8 (Ø 15.88) 0.06~0.07 (1.6~1.8)

Ø 3/4 (Ø 19.05) 0.07~0.08 (1.9~2.1)
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Podłączenie rury do jednostki wewnętrznej
Podłączenie rury do jednostki wewnętrznej w dwóch etapach. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Podłączenie rury do jednostki zewnętrznej 
Podłączenie rury do jednostki zewnętrznej w pięciu etapach, w tym z konfiguracją płyty PCB. 

Krok 1. Określić kierunek prowadzenia rur.
• Rury można połączyć w czterech kierunkach

• Dostępne kierunki pokazano na rysunku poniżej.

• Nie można wykonać połączenia rurowego skierowanego do dołu.

Krok 1. Wstępne dokręcenie.
• Wyrównać środek obu rur i dokręcić nakrętkę

do złączek kielichowych ręką.

Krok 2. Dokręcenie.
• Dokręcić nakrętkę do złączek kielichowych

kluczem.

• Momenty dokręcania podano poniżej.

Klucz
dynamometryczny

Połączenia rurowe
 jednostki wewnętrznej

Klucz płaski (stały)

Rura łącząca

Nakrętka do 
złączek kielichowych

Połączenia rurowe 
jednostki wewnętrznej

Nakrętka 
do złączek kielichowych

Rura

           mm                       cale                      kgf·m
          6.35                       1/4                    1.8 ~ 2.5
          9.52                       3/8                    3.4 ~ 4.2
          12.7                       1/2                    5.5 ~ 6.6
         15.88                      5/8                    6.6 ~ 8.2
         19.05                      3/4                   9.9 ~ 12.1

Średnica zewnętrzna Moment dokręcania

Do przodu
Na boki

Do tyłu

Do przodu Na boki

Do tyłu
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Krok 2. Dokręcanie
• Wyrównać środek obu rur i dokręcić nakrętkę

do złączek kielichowych ręką.
• Dokręcić nakrętkę do złączek kielichowych

kluczem, aż do usłyszenia dźwięku klikania
• Momenty dokręcania podano poniżej.

Krok 3. Zapobieganie przedostawaniu
się zanieczyszczeń

• Zatkać otwory przelotowe przy rurze za
pomocą masy uszczelniającej lub materiału
izolacyjnego (zakupionego lokalnie), aby
zasłonić całe otwory, jak pokazano na rysunku
po prawej stronie.

• Jeśli do wnętrza jednostki zewnętrznej dostaną
się owady lub małe zwierzęta, mogą
spowodować zwarcie w obwodzie skrzynki
elektrycznej. 

• Na końcu zabezpieczyć rury poprzez owinięcie
części przyłączeniowej jednostki wewnętrznej
materiałem izolacyjnym i zabezpieczenie jej
dwoma rodzajami taśmy winylowej. Użycie
izolacji termicznej jest bardzo ważne.

           mm                       cale                      kgf·m
          6.35                       1/4                    1.8 ~ 2.5
          9.52                       3/8                    3.4 ~ 4.2
          12.7                       1/2                    5.5 ~ 6.6
         15.88                      5/8                    6.6 ~ 8.2
         19.05                      3/4                   9.9 ~ 12.1

Średnica zewnętrzna Moment dokręcania

Jednostka zewnętrzna

Stałe

Klucz dynamometryczny

Masa uszczelniająca lub materiał izolacyjny 
(zakupione lokalnie)

Wąż odpływowy 
(w razie konieczności)

Przewód łączący

Rura łącząca

Połączenie rurowe 
po stronie czynnika w 
postaci gazowej

Połączenie rurowe po 
stronie czynnika w 
postaci ciekłej
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Przewód zasilający podłączony do jednostki zewnętrznej powinien 
być zgodny z normą IEC 60245 lub HD 22.4 S4 (zestaw przewodów 
zgodnych z przepisami krajowymi zostanie dołączony do urządzenia.

Przewód połączeniowy podłączony do jednostki zewnętrznej powinien 
być zgodny z normą IEC 60245 lub HD 22.4 S4 (zestaw przewodów 
zgodnych z przepisami krajowymi zostanie dołączony do urządzenia).

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania należy go zastąpić specjalnym przewodem lub podzespołem dostępnym u producenta lub w punkcie serwisowym.

PRZEKRÓJ NOMINALNY

20 mm

GN/YL

NORMALNY
NOMINALNY
WKŁADKA 0.75 mm2

Jeżeli przewód połączeniowy między jednostką wewnętrzną 
a jednostką zewnętrzną jest dłuższy niż 40 m, podłączyć 
przewody komunikacyjny i zasilania oddzielnie.

GN/YL

1-fazowy (Ø)

20 mm

3-fazowy (Ø)

20 mm

GN/YL

Środki ostrożności przy instalacji okablowania
Do wykonania połączeń z blokiem przyłączeniowym należy użyć końcówek oczkowych.

Jeśli końcówki te są niedostępne, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
• Nie podłączać przewodów o różnej grubości do bloku przyłączeniowego. (Luźne przewody

zasilające w mogą powodować nieprawidłowy wzrost temperatury).
• Podłączając przewody o tej samej grubości, należy postępować zgodnie z poniższym rysunkiem.

Upewnić się, że śruby złącza są dobrze dokręcone.
OSTRZEŻENIE

Końcówka oczkowa
Przewód zasilający

Model Faza (Ø) Powierzchnia (mm2)

AHNW16606B0 

1

4

AHUW146A2 

6

AHUW096A3 

AHUW126A3 

AHUW146A3 

AHUW166A3

AHNW16606B0 

3 2,5
AHUW128A3 

AHUW148A3 

AHUW168A3 

Do jednostki zewnętrznej należy podłączyć dwa rodzaje przewodów: jeden to przewód zasilający, a drugi to przewód
łączący. Przewód zasilający służy do zasilania jednostki zewnętrznej energią elektryczną z zewnątrz. Przewód ten jest
zazwyczaj podłączony pomiędzy zewnętrznym źródłem zasilania (np. skrzynką rozdzielczą w domu użytkownika) a
jednostką zewnętrzną. Przewód łączący służy natomiast do połączenia jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej w
celu doprowadzenia zasilania do jednostki wewnętrznej oraz ustanowienia komunikacji pomiędzy obiema jednostkami. 

Procedura podłączenia przewodów do jednostki zewnętrznej w pięciu etapach. Przed podłączeniem przewodów należy
sprawdzić, czy ich specyfikacja techniczna jest prawidłowa i BARDZO uważnie przeczytaj poniższe instrukcje oraz
ostrzeżenia.

Przewody elektryczne

UWAGA
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• Europejskie/międzynarodowe normy techniczne wyznaczające dopuszczalne poziomy zmian, wahań
oraz migotania napięcia w publicznych niskonapięciowych sieciach elektrycznych dla urządzeń o
natężeniu znamionowym mniejszym niż 75 A.

• Europejskie/międzynarodowe normy techniczne wyznaczające dopuszczalne poziomy harmonicznych
prądów powodowanych działaniem urządzeń podłączonych do publicznych niskonapięciowych sieci
elektrycznych z fazowym prądem zasilającym mniejszym niż 16 A i większym niż 75 A.

Specyfikacja techniczna wyłącznika instalacyjnego
Przewody elektryczne należy połączyć zgodnie ze
schematem połączeń elektrycznych.
• Wszystkie przewody muszą być zgodne z

lokalnymi wymogami prawnymi.
• Należy wybrać źródło prądu, które może

dostarczyć napięcie wymagane przez klimatyzator.
• Zastosować odpowiedni wyłącznik instalacyjny

(ELCB) między źródłem prądu a urządzeniem.
Należy zamontować urządzenie odłączające
odpowiednio rozłączające wszystkie linie
zaopatrzenia.

• Model wyłącznika instalacyjnego zalecany przez
uprawnione osoby

Model Minimalna wartość Ssc

AHUW146A2 

3 142

AHUW096A3 

AHUW126A3 

AHUW146A3 

AHUW166A3

Model Minimalna wartość Ssc

AHUW128A3 

2 348AHUW148A3 

AHUW168A3 

Uwaga dotycząca jakości zasilania z publicznej sieci elektrycznej
Urządzenie jest zgodne z:
- EN/IEC 61000-3-12 (1), jeżeli moc zwarciowa Ssc jest większa lub równa minimalnej wartości Ssc w

punkcie połączenia źródła użytkownika i systemem publicznym. Obowiązkiem montera lub użytkownika
urządzenia jest zapewnienie poprzez konsultację z operatorem sieci, jeżeli to konieczne, aby
urządzenie było podłączone wyłącznie do źródła o: mocy Ssc wynoszącej co najmniej minimalną
wartość Ssc.

Na zewnątrz

Główne źródło 
zasilania

Skrzynka zaciskowa

ELCB

Główne źródło 
zasilania

Skrzynka 
zaciskowa

ELCB

Wewnątrz

Model Faza (Ø) ELCB

AHNW16606B0 

1

20 A

AHUW146A2 40 A

AHUW096A3 30 A

AHUW126A3

40 AAHUW146A3

AHUW166A3

AHNW16606B0 

3

16 A

AHUW128A3

20 AAHUW148A3

AHUW168A3
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Podłączanie przewodów należy rozpocząć po sprawdzeniu i potwierdzeniu poniższych warunków.
1. Podłączyć dedykowane źródło zasilania do pompy ciepła powietrze-woda. Związane z tym informacje znajdują się na

schemacie elektrycznym (zamocowanym wewnątrz skrzynki sterującej jednostki wewnętrznej).
2. Zamontować wyłącznik instalacyjny pomiędzy źródłem zasilania a jednostką zewnętrzną.
3. Chociaż to bardzo rzadki przypadek, czasami śruby służące do mocowania przewodów wewnętrznych mogą poluzować się

na skutek drgań podczas transportu urządzenia. Należy sprawdzić te śruby i upewnić się, że wszystkie są prawidłowo
dokręcone. W przeciwnym razie może dojść do zapalenia przewodu.

4. Należy sprawdzić specyfikacje techniczne źródła zasilania, takie jak faza, napięcie, częstotliwość itd.
5. Należy sprawdzić, czy moc elektryczna jest wystarczająca.
6. Należy upewnić się, że napięcie rozruchowe ma wartość wynoszącą ponad 90 % napięcia znamionowego podanego na

tabliczce znamionowej.
7. Należy sprawdzić, czy grubość przewodów jest zgodna ze specyfikacją źródła zasilania. (Należy zwrócić szczególną uwagę

na stosunek długości do grubości przewodu).
8. W wilgotnych lub mokrych miejscach należy zamontować wyłącznik instalacyjny (ELB).
9. Sytuacje podane poniżej mogą być przyczyną nieprawidłowego napięcia zasilania, np. nagłych skoków lub spadków napięcia.

• Przełączanie wyłącznika magnetycznego (częste włączanie i wyłączanie)
• Uszkodzenie fizyczne elementów stykających się z wyłącznikiem magnetycznym
• Przepalenie bezpiecznika
• Usterka elementów zapobiegających przeciążeniu lub powiązanych algorytmów sterujących.
• Nieudany rozruch sprężarki

10. Podłączyć przewód masowy do punktu masowego jednostki zewnętrznej, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA

Podłączając przewód zasilający, należy sprawdzić, 
czy gumowe tuleje są prawidłowo zamocowane w 
otworach po wymontowaniu okładziny izolacyjnej.

Złącze układu sterowania 
(do podłączenia 
przewodu łączącego)

Złącze głównego zasilania 
(do podłączenia 
przewodu zasilającego)

Zacisk do przewodów

Zacisk do przewodów

Okładzina izolacyjna

Panel boczny

Procedura podłączania przewodu zasilającego i przewodu łączącego
Krok 1. : Wykręcić śruby i zdemontować panel boczny jednostki zewnętrznej.
Krok 2. : Podłączyć przewód zasilający do złącza głównego zasilania, a przewód łączący do złącza układu

sterowania. 
Szczegółowe informacje przedstawiono na rysunku poniżej. W przypadku przewodu uziemienia jego
średnica powinna być większa niż 1.6 mm2 w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Przewód uziemienia jest podłączony do bloku przyłączeniowego w miejscu oznaczonym symbolem       . 

Krok 3. : Należy użyć zacisków do przewodów, aby unieruchomić przewód zasilający i przewód łączący.
Krok 4. : Założyć panel boczny jednostki zewnętrznej i dokręcić śruby.



Połączenia rurowe i przewody elektryczne jednostki zewnętrznej

54 Pompa ciepła powietrze/woda

Podłączanie przewodu komunikacyjnego do jednostki zewnętrznej

< Schemat podłączenia przewodu zasilającego i przewodu komunikacyjnego >

Przewód komunikacyjny służy do komunikacji
pomiędzy zewnętrzną bramką PI485
(konwerterem Modbus) a wewnętrznym
modułem wejściowym/wyjściowym.
Bramka PI485 (konwerter Modbus) jest
dostarczana jako akcesorium.
Po zamontowaniu bramki PI485 (konwertera
Modbus) do skrzynki sterującej (jednostki
zewnętrznej) 
należy podłączyć przewody. 
(① CN-OUT, ② CN-PWR )

Po podłączeniu przewodu z oplotem pomiędzy
jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną
należy użyć czterech przewodów podłączonych
do zacisków przyłączeniowych Bus_A [+] /
Bus_B [-] / GND / 10 V w module bramki PI485
(konwerterze Modbus).
Bramka PI485 (konwerter Modbus) są
umieszczone na jednostce zewnętrznej w
miejscu pokazanym na rysunku poniżej.

CN-PWR CN-OUT

X5

BUS-B
BUS-A

GND
10 V

Przewód komunikacyjny

❈ Instalacja w lokalizacji PI485 (konwerter Modbus)

Źródło zasilania 
jednostki wewnętrznej

N L

wyłącznik

Przewód zasilający

10V (4)

GND (3)

BUS-A (1)

BUS-B (2)
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< Schemat podłączenia przewodu zasilającego i przewodu komunikacyjnego >

wyłącznik

Bezpiecznik

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3

NL
Źródło zasilania 

jednostki 
zewnętrznej

wyłącznik

Bezpiecznik

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3

Przewód 
zasilający

Przewód 
zasilający

NL
Źródło zasilania 

jednostki 
zewnętrznej

wyłącznik

Bezpiecznik

R S T N 1(L) 2(N) 3

Przewód 
zasilający

S T NR
Źródło zasilania 

jednostki 
zewnętrznej

Model : AHUW096A3

Model : AHUW146A2, AHUW126A3, AHUW146A3, AHUW166A3

Model : AHUW128A3, AHUW148A3, AHUW168A3

Nie podłączać przewodu w bloku przyłączeniowym w miejscu,
gdzie widnieje etykieta „To Indoor Unit” (do jednostki zewnętrznej)

UWAGA

Nie podłączać przewodu w bloku przyłączeniowym w miejscu,
gdzie widnieje etykieta „To Indoor Unit” (do jednostki zewnętrznej)

UWAGA

Nie podłączać przewodu w bloku przyłączeniowym w miejscu,
gdzie widnieje etykieta „To Indoor Unit” (do jednostki zewnętrznej)

UWAGA
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Po podłączeniu rur i przewodów elektrycznych należy odpowiednio zabezpieczyć rury i wykonać kontrole. Należy
zwrócić szczególną uwagę na kontrolę szczelności, ponieważ nieszczelność obwodu czynnika chłodniczego
wpływa bezpośrednio na spadek wydajności urządzenia. Ponadto bardzo trudno znaleźć miejsce nieszczelności
po zakończeniu wszystkich procedur instalacyjnych.

Zabezpieczanie rury
Zabezpieczyć rurę, owijając przewód łączący i rurę
czynnika chłodniczego (pomiędzy jednostką
wewnętrzną a zewnętrzną) termicznym materiałem
izolacyjnym oraz dwoma rodzajami taśmy winylowej.

1. Owinąć rurę czynnika chłodniczego, przewód
zasilający oraz przewód łączący od dołu do góry
taśmą.

2. Przymocować owiniętą rurę wzdłuż ściany
zewnętrznej. Wykonać odwadniacz, aby woda nie
przedostawała się do pomieszczenia oraz na części
elektryczne.

3. Zamocować owiniętą rurę do ściany za pomocą
uchwytu lub podobnego elementu.

Wąż odpływowy
 (nieużywany) Taśma winylowa 

(wąska)

Rura

Owinąć taśmą 
winylową (szeroką)

Procedura owijania taśmą
1. Owinąć rury, przewód zasilający oraz przewód łączący od dołu do góry taśmą. Owinięcie rury

taśmą od góry do dołu może spowodować przedostawanie się wilgoci do rur lub przewodów.

2. Zamocować owiniętą rurę do ściany zewnętrznej za pomocą uchwytu lub podobnego elementu. 

3. Aby woda nie przedostawania się na części elektryczne, wymagany jest element zabezpieczający
przed zalaniem.

• Aby woda nie przedostawania się na części elektryczne, 
  wymagany jest element zabezpieczający przed zalaniem.

Owijka
Wąż odpływowy 
(nieużywany)

Rury czynnika 
chłodniczego

Przewód
 łączący

Przewód
 zasilający

PlasticPlastic
bandband

Seal a small Seal a small 
opening around opening around 
the pipings with the pipings with 
gum type sealer.gum type sealer.

Uszczelnić niewielkie 
otwory wokół rur za 
pomocą środka 
uszczelniającego z gumą.

Element 
zabezpieczający 
przed zalaniem 

Seal a small opening 
around the pipings 
with gum type sealer.

Opaski z 
tworzywa 
sztucznego

Element 
zabezpieczający 

przed zalaniem

Plastic
band

Seal a small 
opening around 
the pipings with 
gum type sealer.

Element 
zabezpieczający 
przed zalaniem 

Element 
zabezpieczający 
przed zalaniem 

Seal a small opening Seal a small opening 
around the pipings around the pipings 
with gum type sealer.with gum type sealer.

Uszczelnić niewielkie otwory 
wokół rur za pomocą środka 
uszczelniającego z gumą.

Element 
zabezpieczający 

przed zalaniem

Element 
zabezpieczający 

przed zalaniem 

Czynności końcowe
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Powietrze i wilgoć pozostające w układzie czynnika chłodniczego wywołują opisane poniżej skutki uboczne.
1. Wzrost ciśnienia w układzie.
2. Wzrost natężenia roboczego prądu.
3. Spadek wydajności chłodzenia (lub ogrzewania).
4. Wilgoć w obwodzie czynnika chłodniczego może zamarzać i blokować rurki kapilarne.
5. Woda może powodować korozję elementów w układzie czynnika chłodniczego.
Z tego powodu należy sprawdzić jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną oraz rurę łączącą w celu wykrycia
nieszczelności. Należy je również opróżnić podciśnieniowo w celu usunięcia nieskondensowanych gazów i
wilgoci z układu.

Przygotowanie do pracy
• Sprawdzić, czy wszystkie rury (po stronie czynnika w postaci gazowej i ciekłej) pomiędzy jednostkami

wewnętrzną a zewnętrzną są prawidłowo podłączone oraz czy wykonano próby działania przewodów
elektrycznych. Zdjąć osłony zaworów serwisowych po stronie czynnika w postaci gazowej i ciekłej w
jednostce zewnętrznej. Upewnić się, że na tym etapie zawory serwisowe czynnika chłodniczego w postaci
ciekłej i gazowej w jednostce zewnętrznej są zamknięte.

Wykrywanie nieszczelności
• Podłączyć zawór kolektora (z manometrem) i butlę gazową

z suchym azotem w postaci gazowej do tego gniazda
serwisowego za pomocą przewodów zasilających.

Wykrywanie nieszczelności należy wykonać za
pomocą zaworu kolektora. 
Jeśli jest on niedostępny, należy w tym celu użyć
zaworu odcinającego. Pokrętło „Hi” zaworu kolektora
musi być zawsze w położeniu zamkniętym.
• Wprowadzić do układu suchy azot w postaci gazowej o

ciśnieniu nieprzekraczającym 3.0 MPa i zamknąć zawór
butli gazowej, gdy manometr wskaże wartość 3.0 MPa.
Następnie sprawdzić szczelność za pomocą mydła w
płynie.

Aby azot nie dostał się do układu czynnika
chłodniczego w stanie ciekłym, górna część butli
gazowej musi znajdować się wyżej niż jej dolna część
podczas doprowadzania ciśnienia do układu.
Zazwyczaj butla gazowa jest używana w położeniu
stojącym (pionowym).
1. Przeprowadzić wykrywanie nieszczelności wszystkich

połączeń rurowych (jednostki wewnętrznej i
zewnętrznej) oraz zaworów serwisowych czynnika
chłodniczego w postaci gazowej i ciekłej.
Pęcherzyki sygnalizują nieszczelność. Wytrzeć mydło
w płynie czystą ściereczką.

2. Gdy układ jest szczelny, zmniejszyć ciśnienie azotu,
luzując złącze węża odpływowego przy butli gazowej z
azotem. Gdy ciśnienie w układzie osiągnie standardową
wartość, odłącz wąż od butli gazowej.

UWAGA

UWAGA

Sprawdzenie szczelności i wyciąganie próżni

Wąż zasilający

Jednostka 
zewnętrzna

Zawór kolektora

Lo Hi

Manometr

Butla gazowa z azotem 
(w pozycji stojącej)

Jednostka wewnętrzna
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Opróżnianie podciśnieniowe
1. Podłączyć końcówkę węża zasilającego opisanego

w poprzednich etapach do pompy próżniowej, aby
opróżnić rury i jednostkę wewnętrzną.
Sprawdzić, czy pokrętło „Lo / Hi” zaworu kolektora
jest w położeniu otwartym. Następnie włączyć
pompę próżniową.
Czas działania pompy podczas opróżniania zależy
od długości rur i wydatku pompy. W poniższej tabeli
przedstawiono czas wymagany do opróżnienia.

2. Po osiągnięciu żądanej wartości podciśnienia
obrócić pokrętło „Lo / Hi” zaworu kolektora do
położenia zamknięcia i wyłączyć pompę próżniową.

Zakończenie pracy
1. Za pomocą klucza do zaworów serwisowych

obrócić trzpień zaworu po stronie czynnika
chłodniczego w postaci ciekłej w lewo, do położenia
całkowitego otwarcia.

2. Obrócić trzpień zaworu po stronie czynnika
chłodniczego w postaci gazowej w lewo, do
położenia całkowitego otwarcia.

3. Poluzować wąż zasilający podłączony do gniazda
serwisowego po stronie czynnika chłodniczego w
postaci gazowej, aby zmniejszyć ciśnienie, a
następnie odłączyć wąż.

4. Założyć nakrętkę do złączek kielichowych i jej
osłonę na gniazdo serwisowe po stronie czynnika
chłodniczego w postaci gazowej, a następnie
mocno dokręcić nakrętkę kluczem nastawnym. Ten
proces jest bardzo ważny, aby zapewnić szczelność
układu.

5. Wymienić korki zaworów serwisowych obwodów
czynnika chłodniczego w postaci ciekłej i gazowej,
prawidłowo je dokręcając.
Usuwanie powietrza za pomocą pompy próżniowej
zostało zakończone. 
Teraz można uruchomić testowo klimatyzator.

Jednostka 
zewnętrzna

Lo Hi

Zawór kolektora

Pompa próżniowa

Otworzyć Otworzyć

Manometr

Jednostka 
wewnętrzna

Wymagany czas do opróżnienia w przypadku
zastosowania pompy próżniowej o wydatku 114 l/godz

      Co najmniej 30 min.             Co najmniej 60 min.
0.5 tora lub mniej

Jeśli długość rur jest
mniejsza niż 10 m

Jeśli długość rur jest
większa niż 10 m
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Ustawianie systemu
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Aby umożliwić komunikację między jednostkami IDU i ODU, instalator musi ustawić przełącznik DIP.

W przypadku niewłaściwej konfiguracji system może działać nieprawidłowo.

Przed przystąpieniem do ustawiania przełącznika DIP wyłączyć zasilanie elektryczne. 
• Przy każdym ustawianiu przełącznika DIP należy wyłączyć zasilanie elektryczne, aby nie doszło

do porażenia prądem.

• Zmiana ustawienia przełącznika DIP podczas pracy nie zostanie zastosowana.
Przed przystąpieniem do ustawiania przełącznika DIP należy wyłączyć zasilanie. Po ustawieniu
włączyć zasilanie.

<Informacje ogólne>

<Wartość ustawienia przełącznika DIP>

Ustawianie przełącznika DIP

UWAGA

Wybrano położenie ON

Wybrano położenie OFF

Przełącznik nr 1 ustawiony w położeniu ON

6

Przełącznik nr 5 ustawiony w położeniu ON

6

Ustawianie systemu

Model : AHUW096A3, AHUW126A3
AHUW146A3, AHUW166A3
AHUW128A3, AHUW148A3
AHUW168A3

Model : AHUW146A2
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Punkty kontrolne, konserwacja i rozwiązywanie problemów

Przed uruchomieniem urządzenia należy wykonać wstępne punkty kontrolne opisane w tym rozdziale.
Zawiera on również uwagi dotyczące konserwacji i metod rozwiązywania problemów.

Przed przystąpieniem do zmiany okablowania lub konserwacji produktu należy wyłączyć
zasilanie.

Lista kontrolna przed uruchomieniem

UWAGA

Punkty kontrolne, konserwacja i rozwiązywanie problemów

NIE Kategoria Część Punkt kontrolny

1

Energia elektryczna

Okablowanie

• Wszystkie przełączniki podłączone do różnych zacisków muszą mieć
odpowiednie okablowanie zgodnie z regionalnymi lub krajowymi przepisami.

• Okablowanie może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba.
• Przewody i części elektryczne dostarczane lokalnie muszą być zgodne z

przepisami europejskimi oraz krajowymi.
• Przewody należy podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym

dostarczonym z produktem.

2 Uziemienie
• Należy podłączyć przewód uziemiający. Przewodu nie można podłączać do

rur gazowych ani wody miejskiej, metalowych elementów budynku,
ochronnika przepięciowego itd.

3 Źródło zasilania • Użyć dedykowanego przewodu zasilania.

4
Okablowanie bloku 
przyłączeniowego

• Połączenia w bloku przyłączeniowej (w skrzynce sterowniczej jednostki
wewnętrznej) muszą być szczelne.

5

Woda

Ciśnienie doprowadzanej
wody

• Po doprowadzeniu wody manometr (w przedniej części jednostki
wewnętrznej) powinien wskazywać wartość 2.0~2.5 bar. Wartość nie może
przekraczać 3.0 bar.

6 Usuwanie powietrza

• Podczas doprowadzania wody powietrze powinno zostać usunięte przez
otwór odpowietrzający. 

• Jeśli woda nie wytryskuje po naciśnięciu końcówki (w górnej części otworu),
oznacza to, że nie usunięto jeszcze całego powietrza. Po prawidłowym
usunięciu powietrza woda powinna wytrysnąć silnym strumieniem.

• Podczas sprawdzania odpowietrzenia zachować ostrożność. Rozbryzg
wody może zmoczyć ubranie.

7 Zawór odcinający
• Dwa zawory odcinające (na końcach przewodów wlotowego i wylotowego

wody jednostki wewnętrznej) muszą być otwarte.

8 Zawór obejściowy
• Aby zapewnić odpowiedni przepływ wody, należy zamontować i

wyregulować zawór obejściowy. Jeśli natężenie przepływu wody jest niskie,
może wystąpić błąd wyłącznika przepływowego.

9

Instalacja produktu

Sprawdzenie części • Elementy jednostki wewnętrznej nie mogą być uszkodzone.

10
Wyciek czynnika 

chłodniczego

• Wyciek czynnika chłodniczego pogarsza wydajność. W razie wykrycia
nieszczelność skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem
klimatyzacji LG. 

11 Odwadnianie
• Podczas chłodzenia na dno jednostki wewnętrznej mogą ściekać skropliny.

W związku z tym należy przygotować odwodnienie (przykładowo zbiornik na
skropliny), aby uniknąć spadku poziomu wody.
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Urządzenie należy sprawdzać wzrokowo raz w roku. Należy sprawdzić instalacje elektryczną i
osprzętu urządzenia. W przypadku wykrycia nieprawidłowości skontaktować się z autoryzowanym
serwisantem.

Prace serwisowe i konserwacyjne przy urządzeniu może wykonywać tylko osoba autoryzowana
przez producenta. W przypadku usterki najpierw skontaktować się z instalatorem, który montował
urządzenie.

Czyszczenie filtra wody

Filtry wody w obwodzie powrotnym do urządzenia zaleca się czyścić co najmniej raz w roku.

Niedrożny filtr wody i filtr magnetyczny może powodować nieregularne lub nieprawidłowe działanie
urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o nieprawidłowym przepływie („Uwaga,
przepływ!”).

Monitorowanie ciśnienie w instalacji grzewczej

• Okresowo, raz w roku, sprawdzać ciśnienie wody w instalacji grzewczej.

• W razie spadku ciśnienie (tj. nieszczelności instalacji) i w efekcie niedostatecznego przepływu
wody na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie o nieprawidłowym przepływie („Uwaga,
przepływ!”).

Czyszczenie wymienników ciepła
Czyszczenie instalacji grzewczej (sekcja wody)
Osady smaru i substancji uszczelniający w przewodach mogą zanieczyścić skraplacz urządzenia na
tyle, że wymagane jest czyszczenie. W takim przypadku autoryzowany pracownik powinien oczyścić
instalację roztworem (zawierającego do 5 % kwasu fosforowego) w temperaturze pokojowej. Należy
całkowicie odłączyć skraplacz od instalacji grzewczej i przepłukać rozcieńczonym kwasem
fosforowym w kierunku przeciwnym do standardowego przepływu.

Po oczyszczeniu skraplacz należy dokładnie przepłukać środkiem neutralizującym detergenty
kwasowe, aby zapobiec zanieczyszczeniu instalacji grzewczej.

Detergentów kwasowych należy używać ostrożnie, stosując się do instrukcji producenta i
przepisów w zakresie ochrony środowiska. Czyszczenie może wykonywać tylko wykwalifikowana
osoba.

W razie wątpliwości dotyczących używania detergentów skontaktować się z producentem
detergentu.

Konserwacja

UWAGA

INFORMACJA

UWAGA

INFORMACJA

OSTRZEŻENIE
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Przerwy w działaniu
W razie usterki podczas działania urządzenia na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się
komunikat „Uwaga, usterka”.

Znaleźć opis usterki w podręczniku. W celu usunięcia błędu skontaktować się z instalatorem, który
montował urządzenie.

Wyzerować zabezpieczenie termiczne grzałki elektrycznej.
Zabezpieczenie termiczne grzałki elektrycznej stanowi dodatkową ochronę urządzenia w
następujących sytuacjach:

• Stycznik elektryczny włączający elektryczną grzałkę przepływową może być stale zwarty.

• Podczas oddawania do eksploatacji w układzie jest powietrze; powoduje to ogrzewanie bez
wytwarzania ciepła.

Najłatwiejszym sposobem ustalenia, czy zabezpieczenie termiczne grzałki elektryczne jest
wyłączone, jest włączenie źródła pomocniczego jednostki sterującej. Przyłożyć rękę, aby ustalić, czy
czuć różnicę między obwodami zasilającym i powrotnym. Jeśli obwód zasilający jest cieplejszy,
grzałka elektryczna działa. Sposób włączania źródła pomocniczego opisano w podręczniku. 

Gdy grzałka elektryczna nie działa z jednego z wymienionych powyżej powodów, po rozwiązaniu
problemu należy wyzerować zabezpieczenie.

Najpierw należy zdjąć przedni dolny panel.

Wyzerować termostat zabezpieczający, naciskając czerwony przycisk aż do usłyszenia kliknięcia.

Urządzenie mogą zerować tylko instalatorzy, autoryzowani wykonawcy w zakresie oddania do
eksploatacji lub autoryzowany pracownik obsługi technicznej przy wyłączonym zasilaniu.

Przed przystąpieniem do konserwacji wyłączyć zasilanie.

INFORMACJA

Termostat zabezpieczający

UWAGA
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Podczas pracy testowej zimową urządzenie koncentruje się na działaniu ogrzewania.
Przed uruchomieniem testowym w trybie chłodzenia, aby uwzględnić zamarzanie płytowego
wymiennika ciepła, test należy przeprowadzić po zwiększeniu temperatury wody do 30 °C w
trybie ogrzewania.

UWAGA

1 Sprawdzić, czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego, a także czy przewód zasilający
lub transmisyjny jest prawidłowo podłączony.

2

Sprawdzić za pomocą miernika rezystancji izolacji 500 V, czy rezystancja między
blokiem przyłączeniowym zasilania a masą wynosi co najmniej 2.0 MΩ. Jeśli wartość
wynosi poniżej 2.0 MΩ, nie wolno uruchamiać urządzenia.

UWAGA: Nie wolno sprawdzać rezystancji w megaomach na płytce sterowania.
W przeciwnym razie płytka sterowania może ulec uszkodzeniu.

Bezpośrednio po zamontowaniu urządzenia lub pozostawieniu go
wyłączonego przez długi czas rezystancja izolacji między płytką
przyłączeniową zasilania a masą może spaść do ok. 2.0 MΩ z powodu
zebrania się czynnika chłodniczego w wewnętrznej sprężarce.

Jeśli rezystancja izolacji wynosi poniżej 2.0 MΩ, włączyć zasilanie główne.

n Obliczyć stężenie czynnika chłodniczego

Stężenie czynnika chłodniczego = Całkowita objętość uzupełnionego czynnika chłodniczego (kg)
Objętość najmniejszego pomieszczenia z zainstalowaną jednostką

wewnętrzną (m3)

Stężenie graniczne: 0.44kg/m3 (R410A)

Stężenie graniczne określa wartość graniczną stężenia freonu, przy której można podjąć
natychmiastowe działania bez uszczerbku na zdrowiu w razie wycieku czynnika chłodniczego do
atmosfery. Stężenie graniczne należy określać w kg/m3 (masa freonu na jednostkę objętości
powietrza) w celu ułatwienia obliczenia.

Stężenie graniczne

Po profesjonalnej instalacji autoryzowany podwykonawca musi oddać urządzenie do eksploatacji. 

Tylko osoba autoryzowana przez producenta może zajmować się oddaniem do eksploatacji!
Oddanie do eksploatacji przez nieautoryzowaną osobę powoduje unieważnienie gwarancji.

Urządzenie należy obsługiwać zgodnie z aktualnymi instrukcjami.

Kontrola przed uruchomieniem testowym 

UWAGA

Uruchomienie testowe
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Punkty kontrolne, konserwacja i rozwiązywanie problemów

Emisja hałasu w powietrzu
Ciśnienie akustyczne tego produktu wynosi poniżej 70 dB.
• Poziom hałasu może się różnić w zależności od miejsca.

Podane wartości to poziom emisji i niekoniecznie odpowiadają bezpiecznym poziomom roboczym. Poziomy
emisji i narażenia są współzależne, dlatego nie można na ich podstawie bezwzględnie określić, czy są
wymagane dalsze środki ostrożności. Czynnik wpływający na rzeczywisty poziom narażenia pracowników
obejmuje charakterystykę pomieszczenia oraz inne źródła hałasu, tzn. liczbę urządzeń i innych procesów
odbywających się w pobliżu, a także czas, przez jaki operator jest narażony na hałas. Ponadto dopuszczalny
poziom narażenie może się różnić w poszczególnych krajach. Na podstawie tej informacji użytkownik może
jednak lepiej ocenić niebezpieczeństwo i ryzyko.
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