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DZIĘKUJEMY
Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i starannego projektowania i został zaprojektowany przy użyciu materia-
łów pierwszej jakości i zastosowaniu zaawansowanych technologii.
Deklaracja lub świadectwo zgodności dodatkowo gwarantuje, że urządzenia spełniają wymogi europejskiej Dyrekty-
wy Maszynowej w odniesieniu do bezpieczeństwa.
Poziom jakościowy jest pod stałym nadzorem, w związku z tym nasze produkty są synonimem Bezpieczeństwa, 
Jakości i Niezawodności.
Podane dane mogą być przedmiotem modyfikacji, niezbędnych dla poprawy produktu, w jakimkolwiek momencie i 
bez konieczności powiadamiania o tym.
Ponownie dziękujemy

Należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją przed zainstalowaniem jej, wypróbowaniem lub uruchomie-
niem tej jednostki.
Dostarczyć tę instrukcję i całą dokumentację dodatkową operatorowi instalacji, który weźmie odpowie-
dzialność za jej przechowywanie w taki sposób, aby była zawsze dostępna w razie konieczności.

Obrazy i rysunki zamieszczone w tym dokumencie mają charakter przykładowy.
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1 WPROWADZENIE

1.1 Zgodność
Normy i dyrektywy odniesienia zawarte są w deklaracji zgodności umieszczonej w „teczce z dokumentami”.

1.2 Opis

1.2.1 Symbole
Poniżej przedstawiamy opis głównych symboli zamieszczony w tej instrukcji i na etykietach znajdujących się na 
jednostce.

Symbol niebezpieczeństwa; należy zwrócić szczególną uwagę.

Symbol niebezpieczeństwa; ruchome organy mechaniczne.

Symbol niebezpieczeństwa; elektryczne organy pod napięciem.

Symbol uwagi; ważne informacje.

Symbol nuty muzycznej; sugestie i porady.
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1.2.2 Etykiety
Cechy konstrukcyjne, dane techniczne oraz dostępne modele podane są w dzienniku technicznym.
Model, numer serii, cechy, wartość napięcia zasilającego itp. znajdują się na etykietach umieszczonych na jednost-
kach (rysunki, znajdujące się poniżej, stanowią tylko przykłady).

Producent stosuje politykę ciągłego rozwoju i w tej optyce zastrzega sobie prawo do dokonywania 
ewentualnych modyfikacji i usprawnień w dokumentacji oraz w jednostkach, bez uprzedzenia.

„Dziennik techniczny”, etykiety umieszczone bezpośrednio na jednostce oraz różnego rodzaju sche-
maty, do których będziemy nawiązywać w dalszych częściach dokumentu, należy uważać za integral-
ną część niniejszej instrukcji.

Zabrania się usuwania lub zmiany etykiet umieszczonych na jednostce.
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2 BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Ogólne ostrzeżenia
Przestrzeń około 2 metrów wokół jednostki została określona jako zewnętrzna strefa niebezpieczna.
Dostęp do takiej strefy powinien być udaremniony za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa w przypadku, 
w którym jednostka została umieszczona w miejscu, które nie jest chronione, i do którego dostęp ma wiele niewy-
kwalifikowanych osób.
Operator urządzeń jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawych.
Operatorem urządzenia jest osoba, która sprawuje efektywną kontrolę nad funkcjonowaniem technicznym urządze-
nia, ma do niego swobodny dostęp, co niesie ze sobą również możliwość nadzorowania jego komponentów i ich 
funkcjonowania, oraz możliwość zapewniania dostępu stronom trzecim.
Operator urządzenia posiada uprawnienia (w tym finansowe) do podejmowania decyzji w sprawie dokonywania mo-
dyfikacji technicznych, kontroli i napraw.
Operator urządzenia może udzielić instrukcji pracownikom lub zewnętrznym firmom, dotyczących wykonywania 
czynności konserwacji i napraw.
Dostęp do jednostki może mieć jedynie wykwalifikowany operator.
Instalacji, konserwacji lub napraw urządzenia powinien dokonywać personel oraz firmy posiadające certyfikat wyda-
ny przez organ certyfikujący, a wystawiany przez państwo członkowskie UE, który potwierdza spełnienie wymogów 
opisanych w rozporządzeniu WE nr 517/2014 Komisji.
Dostęp do niebezpiecznej strefy wewnętrznej można uzyskać zdejmując elementy ochronne i wchodząc do we-
wnątrz jednostki.
Z żadnego powodu, nie należy pozwalać niewykwalifikowanym pracownikom na dostęp do wnętrza urządzenia przed 
odłączeniem napięcia elektrycznego.
Użytkownik może wchodzić w interakcje z jednostką jedynie poprzez sterowanie oraz za pośrednictwem upoważ-
nionych podmiotów zewnętrznych.
Wszelki dostęp do jednostki dozwolony jest tylko dla personelu mającego odpowiednie uprawnienia, wiedzę i sto-
sującego się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Rozporządzenie 89/391/EWG Rady z 12 
czerwca 1989 r., dotyczące wdrożenia odpowiednich środków w celu promowania poprawy bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników podczas pracy.
Ponadto, znajomość i zrozumienie instrukcji są niezbędnym narzędziem dla redukcji ryzyka, bezpieczeństwa i zdro-
wia pracowników.
Operator, który uruchamia jednostkę, powinien posiadać zasób wiedzy odpowiedni do wykonywania różnych czyn-
ności podczas technicznego cyklu życiowego maszyny.
Operator musi zostać poinformowany o możliwości wystąpienia ewentualnych anomalii, zakłóceń funkcjonowania 
jednostki oraz warunków zagrożenia dla siebie lub dla innych osób, a w każdym przypadku musi stosować się do 
następujących zaleceń:

Należy natychmiast zatrzymać jednostkę oddziałując na element awaryjny.

Nie należy przeprowadzać czynności wykraczających poza własne zadania i posiadaną wiedzę tech-
niczną.

Powiadomić natychmiast przełożonego i nie podejmować samemu inicjatywy.

Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek interwencji na jednostce, należy się upewnić, że zostało wyłą-
czone zasilanie elektryczne. Sprawdzić paragraf dotyczący interwencji konserwacyjnych.
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W jednostce, w której znajdują się skraplacze i/lub inwerter, niektóre elementy składowe mogą pozo-
stawać pod napięciem przez kilka minut nawet po otwarciu wyłącznika głównego.
Odczekać 10 minut przed dostępem do elektrycznych części jednostki.

Obwody zasilane są ze źródeł zewnętrznych (zrealizowanych przy pomocy pomarańczowego kabla), 
mogą być pod napięciem, również po odcięciu zasilania elektrycznego jednostki.

Należy pracować tylko na jednostkach z poziomem oświetlenia odpowiednim do wykonywanych inter-
wencji.

Ustawa określająca przepisy dotyczące stosowania substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej 
określa zakaz rozpraszania gazów chłodzących i zobowiązuje posiadaczy takich gazów do zbierania 
ich po zakończeniu stosowania i zwracania ich do sprzedawcy lub do upoważnionych do tego celu 
wysypisk.
Chłodziwo znajdujące się w obwodzie chłodzącym jest uznawane za substancję, która podlega 
specjalnym kontrolom w rozumieniu przepisów prawa i w związku z powyższym należy spełnić wyżej 
wymienione obowiązki.
Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi w czasie operacji konserwacyjnych w celu maksymalnego 
zredukowania wycieków chłodziwa.

2.1.1 Rozładunek zaworów bezpieczeństwa
Jeśli obecne w obwodzie chłodzenia, potrzeby instalacji i/lub normy krajowe przewidują, że spust zaworów bezpie-
czeństwa odprowadzany jest na zewnątrz.
Przemieszczenie należy wykonać z zastosowaniem przewodu, którego średnica będzie przynajmniej równa spusto-
wi zaworu i waga przewodu nie może obciążać zaworu.

Należy zawsze umieszczać spust w obszarach, w których strumień nie może wyrządzić szkód oso-
bom.

Niebezpieczeństwo poparzenia w kontakcie z gorącymi lub zimnymi częściami.
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2.2 Najważniejsze przepisy
Wszystkie jednostki zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia czwartek, 15 maja 2014, mającą na celu dostosowanie ustawodawstwa państw członkowskich 
w kwestii urządzeń działających pod ciśnieniem.
W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń, należy przestrze-
gać następujących przepisów:

 - ten produkt posiada zbiorniki ciśnieniowe, elementy pod napięciem elektrycznym, poruszające się części mecha-
niczne, powierzchnie o wysokiej i niskiej temperaturze, które w niektórych sytuacjach mogą stanowić zagrożenie: 
wszelkich napraw powinien dokonywać wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia, zgodnie 
z obowiązującymi normami. Przed dokonaniem jakiejkolwiek operacji, należy upewnić się, że odpowiedzialni 
pracownicy posiadają pełną wiedzę na temat dokumentacji dołączonej do jednostki;

 - zawsze posiadać kopię dokumentacji w pobliżu jednostki;
 - działania opisane w niniejszej instrukcji należy zintegrować z procedurami przedstawionymi w instrukcjach ob-

sługi innych systemów i urządzeń należących do jednostki. Instrukcje obsługi zawierają wszelkie informacje 
niezbędne do bezpiecznego korzystania z urządzeń, a także informują o możliwościach ich działania;

 - należy stosować odpowiednie środki ochronne (rękawiczki, kask, okulary ochronne, obuwie ochronne itp.) pod-
czas wykonywania wszelkich czynności konserwacyjnych lub sterujących na jednostce;

 - nie należy mieć na sobie luźnych, nieprzylegających ubrań, krawatów, łańcuszków, zegarków itp., które mogłyby 
zostać wkręcone do części jednostki, znajdujących się w ruchu.

 - stosować urządzenia i środki bezpieczeństwa tylko wtedy, kiedy znajdują się w doskonałym stanie;
 - sprężarki oraz przewody gazu tłoczonego gazu mają wysoką temperaturę. Dlatego też, wykonując czynności w 

ich pobliżu, należy zwracać uwagę na to, aby nie dotykać żadnego elementu jednostki bez odpowiednich zabez-
pieczeń;

 - nie należy przeprowadzać działań w otoczeniu zaworów bezpieczeństwa;
 - jeżeli grupy usytuowane są w miejscach niechronionych i łatwo dostępnych dla niewykwalifikowanego personelu, 

konieczne jest instalowanie odpowiednich środków ochronnych;
 - Użytkownik urządzenia zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi zainstalowania i użytko-

wania systemów omówionych w niniejszym podręczniku;
 - mogą występować potencjalne, niewidoczne zagrożenia. Dlatego też na jednostce umieszczone są ostrzeżenia 

i ważne informacje.
 - zabrania się usuwania ostrzeżeń.

Stanowczo zabrania się:
 - usunąć lub uczynić nieskutecznymi zabezpieczenia przewidziane w zakresie ochrony osób;
 - manipulować i/lub zmieniać, nawet częściowo, urządzeń bezpieczeństwa zainstalowanych na jednostce.

W przypadku uruchomienia sygnalizacji alarmowej oraz będącej jej skutkiem interwencji sił bezpieczeństwa, użyt-
kownik powinien poprosić o natychmiastową interwencję wykwalifikowanych techników, którzy posiadają uprawnie-
nia do dokonywania czynności konserwacyjnych.

Ewentualny wypadek może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć.

Urządzenia bezpieczeństwa należy kontrolować według wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub mieniu, 
które to szkody wynikają z ponownego zastosowania poszczególnych części jednostki do funkcji lub sytuacji monta-
żowych innych niż przewidziane przez producenta. Zabrania się manipulacji / wymieniania jednej lub większej liczby 
części jednostki bez zezwolenia.
Korzystanie z akcesoriów, narzędzi lub materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez Producenta zwalnia 
Producenta z odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Operacje odłączania i demontażu jednostki należy powierzać tylko personelowi odpowiednio wykwalifikowanemu i 
wyposażonego.

Jednostki nie wchodzą w zakres aplikacji Dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
z dnia środa, 26 lutego 2014 r., w sprawie ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich w za-
kresie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w potencjalnie wybuchowej 
atmosferze.
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2.3 Hałaśliwość
Uruchomienie jednostki, wraz z włączeniem jej elementów, emituje dźwięk o różnej intensywności, zgodnie ze stop-
niem działania.
Odpowiedni wybór miejsca i właściwa instalacja pozwalają uniknąć sytuacji, w której jednostka wywoływałaby uciąż-
liwy dźwięk z powodu rezonansu, odbicia fali i wibracji.

2.4 Ryzyka szczątkowe
Dla jednostki stosuje się odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia ochrony osób, mienia i zwierząt przed 
zagrożeniami, których wyeliminowanie lub ograniczenie w wystarczającym stopniu nie w sposób racjonalny możliwe 
na etapie projektowania.
Dla normalnego funkcjonowania jednostki, nie jest przewidziana obecność operatora. Przejście jednostki ze stanu 
"OFF" na "ON" i na odwrót, może zostać wykonane zdalnie lub przy pomocy wyświetlacza, bez konieczności wcho-
dzenia do niebezpiecznej strefy.
Ograniczenie dostępu jest częścią prawidłowej instalacji, mającej na celu wyeliminowanie ryzyka resztkowego pod-
czas normalnego funkcjonowania.

Usunięcie ograniczeń, umożliwi dostęp do zimnych i gorących części oraz do ostrych krawędzi.

Otwarcie puszek elektrycznych i rozdzielnicy elektrycznej daje dostęp do części pod napięciem.

Zabrania się:
 - usunąć lub uczynić nieskutecznymi zabezpieczenia przewidziane w zakresie ochrony osób;
 - manipulować i/lub zmieniać, nawet częściowo, urządzeń bezpieczeństwa zainstalowanych na jednostce.

Podczas funkcjonowania pompy ciepła, podczas cykli odmrażania, rozpuszczający się szron na bateriach, skrapla 
się na posadzkę.
Jeśli woda nie jest odpowiednio drenowana, w przypadku ujemnej temperatury otoczenia, tworzą się niebezpieczne 
płyty lodu.
Odgrodzić dostęp do strefy, w celu uniknięcia wypadków.
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2.5 Informacje bezpieczeństwa dotyczące chłodziwa
Produkt ten zawiera gazy fluorowe przyczyniające się do efektu cieplarnianego, podane w protokole z Kyoto. Zabra-
nia się uwalniania tych gazów do atmosfery.
Typ chłodziwa: R410A.
Wartość GWP: 2088.
GWP potencjalnie przyczynia się do efektu cieplarnianego.
Ilość chłodziwa wskazana jest na etykiecie jednostki. Konieczne są inspekcje okresowe w celu sprawdzenia ewen-
tualnych wycieków chłodziwa, zgodnie z normami lokalnymi i europejskimi.

2.5.1 Niebezpieczeństwa i konsekwencje dla zdrowia
W razie przypadkowego uwolnienia, nagłe ulatnianie płynu może spowodować odmrożenie.
W przypadku kontaktu z chłodziwem:

 - rozmrozić wodą odpowiednie części;
 - ściągnąć ostrożnie odzież;
 - przepłukać dużą ilością wody.

Zanieczyszczona odzież i obuwie muszą zostać wyprane przed ich ponownym użyciem.
Wysokie stężenie pary mogą spowodować migreny, zawroty głowy, senność i nudności oraz mogą doprowadzić do 
utraty przytomności i arytmii serca.
W przypadku wdychania, wynieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Mogą okazać się konieczne sztuczne 
oddychanie i/lub tlen. Wezwać niezwłocznie lekarza
W przypadku kontaktu z okiem, należy natychmiast wyjąc soczewki kontaktowe. Przepłukać natychmiast dużą ilością 
wody, również pod powiekami, przez przynajmniej 15 minut.

Karta charakterystyki, wypełniona przez producenta chłodziwa, dostępna jest u producenta jednostki.
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3 OTRZYMANIE PRODUKTU I MAGAZYNOWANIE

3.1 Odbiór
Po dostawie należy sprawdzić integralność, biorąc pd uwagę, że jednostka opuściła fabrykę w idealnym stanie.
Ewentualne uszkodzenia muszą zostać natychmiast zgłoszone przewoźnikowi i zanotowane w liście przewozowym, 
przed jego podpisaniem.
Właściwe biuro handlowe lub producent będą musieli zostać poinformowani jak najszybciej o rozmiarach uszkodzeń.
Klient musi sporządzić raport pisemny i fotograficzny, dotyczący każdego ewentualnego uszkodzenia.
Utylizacja materiałów opakowania odbywa się na odpowiedzialność adresata i musi być wykonana zgodnie z prze-
pisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

3.2 Transport
Spedycja jednostki z magazynu odbywa się przy pomocy odpowiednich środków, z prawidłową blokadą w celu 
uniknięcia jakiejkolwiek możliwości ruchu podczas transportu drogowego, który mógłby uszkodzić jednostkę lub 
spowodować wypadek.
W przypadku, gdy przewidziane jest przeniesienie na inne środki transportu w celu kontynuacji podróży, konieczne 
jest zastosowanie wszystkich środków niezbędnych dla zagwarantowania prawidłowych warunków bezpieczeństwa, 
w zakresie zarówno używanych środków, jak i kotwienia, w celu uniknięcia uszkodzeń.
Jeśli przewiduje się transport jednostki po drogach złej jakości, należy poinformować o tym wcześniej producenta, by 
zastosował on odpowiednie zabezpieczenia, w celu uniknięcia uszkodzenia jednostki.
Jeśli przewiduje się transport w kontenerze, należy upewnić się, że jednostka jest odpowiednio zamocowana.

3.3 Przenoszenie
Przed każdą operacją przenoszenia jednostki, należy sprawdzić nośność środków transportu jest odpowiednia do 
ciężaru jednostki.
Przenoszenie musi zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, odpowiednio wyposażony.

Podczas wszystkich operacji przenoszenia należy upewnić się, że jednostka została odpowiednio 
zabezpieczona, w celu uniknięcia jej wywrócenia lub przypadkowego upadku.

Czynności dźwigowe powinny być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony personel, stosując 
odpowiednie środki ostrożności; niewłaściwe przeprowadzenie tych czynności może spowodować 
zagrożenie dla osób i dla rzeczy.

Czynności związane z przemieszczeniem należy wykonywać wolno i unikając nagłych manewrów i 
uderzeń.

Pod żadnym pozorem nie należy przebywać i/lub przechodzić pod jednostką lub w jej pobliżu, kiedy 
jest podniesiona. Należy stosować wyłącznie systemy dźwigowe zaprojektowane i nadające się do 
podnoszenia jednostki.

W trakcie rozładunku i ustawiania jednostki, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wykonywać nagłych i gwał-
townych manewrów, unikając stosowania elementów jednostki jako zaczepów.
Sprawdzić, czy maszyna i liny dźwigowe mają odpowiednie wymiary i odpowiednią nośność i stosować się skrupu-
latnie do instrukcji. Stosować wyłącznie urządzenia wydajne w optymalnym stanie.
Wszelkie operacje na jednostce, włączając w to usuwanie opakowania lub podłączenia powinny być prowadzone na 
jednostce umieszczonej na podłożu.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podnoszenia załączonymi do jednostki.
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Pod jednostką znajduje się paleta, która pozwala na rozładunek i przeniesienie jednostki, również przy pomocy od-
powiedniego wózka podnośnikowego.
Ewentualne zastosowanie elementów antywibracyjnych pod podstawą jednostki powinno być wykonywane z podnie-
sioną jednostką o ponad 200 mm od podłoża i nie pozostając pod jednostką.
Przed wyciągnięciem palety, należy odkręcić śruby, które mocują ją do jednostki.
Śruby są widoczne przez otwory w bazie, w celu ich odkręcenia należy użyć klucza 10.

Rys. 1 Specjalna pozycja śrub mocujących paletę

Po ściągnięciu z palety jednostkę należy podnieść stosując wyłącznie właściwe pasy i przewody stanowiące część 
wyposażenia, umieszczone w oczkach opisanych tabliczkami (żółte tabliczki).
W przypadku mniejszych rozmiarów "UATYQ20A***Y1, UATYQ25A***Y1 i UATYQ30A***Y1", pasy mogą zostać 
przeprowadzone bezpośrednio przez oczka.
W przypadku mniejszych rozmiarów "1.2, 3.2 i 4.2”, pasy mogą zostać przeprowadzone bezpośrednio przez oczka.

Rys. 2 Podnoszenie przy użyciu zawiesi

W celu uniknięcia uszkodzenia zawiesi, użyć na krawędziach oczek odpowiednich osłon.

W celu uniknięcia kontaktu pasów z jednostką należy zastosować odpowiednie osłony na górnych 
krawędziach.
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Dla innych rozmiarów, jednostka musi zostać podniesiona wyłącznie przy użyciu zawiesi i rur do podnoszenia, do-
starczonych na wyposażeniu.

Rys. 3 Specjalne zaczepienie pasa o rurę do podnoszenia

W celu uniknięcia kontaktu pasów z jednostką należy zastosować odpowiednie osłony na górnych 
krawędziach.

Obowiązek stosowania balastu, wyregulowanego na szerokość jednostki, w celu zagwarantowania stabilności pod-
noszenia

Rys. 4 Podnoszenie przy użyciu dźwigu

3.4 Magazynowanie
Nie ma specjalnych wymogów w razie konieczności chwilowego magazynowania jednostki przed zainstalowaniem.
Opisywane jednostki są przeznaczone do instalacji na zewnątrz, w związku z czym mogą działać w normalnych 
warunkach atmosferycznych.
Jednostka powinna być ustawiona na płaskiej powierzchni odpowiedniej do utrzymania ciężaru, aby uniknąć od-
kształceń w strukturze a w konsekwencji ewentualnych pęknięć.
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4 OPIS PRODUKTU

4.1 Przewidziane zastosowanie
Jednostki te przeznaczone są do chłodzenia i ogrzewania powietrza, przeważnie dla klimatyzacji.
Są to autonomiczne klimatyzatory wysoko wydajne, dla zastosowania zarówno latem, jak i zimą, które powalają na 
uzyskanie pełnego uzdatniania termicznego i higrometrycznego powietrza. Mogą być stosowane w aplikacjach ko-
mercyjnych i przemysłowych, gdzie oprócz zmiennego obciążenia i pojawiania się warunków ukrytych, istnieje też 
konieczność zagwarantowania optymalnych warunków dla osób przebywających w danym środowisku.
Stosowanie ich jest zalecane w granicach określonych w dzienniku technicznym.

4.2 Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem
Zabrania się użytkowania jednostki:

 - w przestrzeni potencjalnie zagrożonej wybuchem;
 - w warunkach zagrażających pożarem;
 - w środowiskach o nadmiernym zapyleniu;
 - w środowisku niekompatybilnym z zadeklarowanym stopniem ochrony IP;
 - przez nieprzeszkolonych pracowników;
 - w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 - przy nieprawidłowej instalacji;
 - z wadami zasilania;
 - w przypadku całkowitego lub częściowego nieprzestrzegania instrukcji;
 - w przypadku braku przeprowadzania czynności konserwacyjnych i/lub w przypadku stosowania nieoryginalnych 

części zamiennych.
 - z nieskutecznymi narządami bezpieczeństwa.
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4.3 Urządzenia sterowania i bezpieczeństwa
Jednostka jest sterowana całkowicie elektronicznie, przy zastosowaniu mikroprocesora, który przy pomocy różnych 
zainstalowanych czujników temperatury i ciśnienia, utrzymuje działanie urządzenia w granicach bezpieczeństwa.
Wszystkie parametry dotyczące sterowania jednostką zostały opisane w „Instrukcji obsługi”, która stanowi integralną 
część dokumentacji jednostki.
W tej samej instrukcji szeroko opisane zostały mechanizmy logiczne, na podstawie których odbywa się sterowanie 
urządzeniem podczas różnych faz funkcjonowania.
Urządzenia sterowania i bezpieczeństwa opisane są w „Dzienniku technicznym”.

4.4 Zasady działania
Funkcjonowanie podstawowe tych jednostek wykorzystuje cykl odwrócony z kompresją pary, dla zmiany warunków 
temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Prostsza konfiguracja dotyczy w całości recyrkulacji powietrza
Cykl chłodzenia pozwala na przeniesienie ciepła z płynu o mniejszej temperaturze na płyn o większej temperaturze. 
Jednostki dachowe wyposażone są w jeden lub kilka obiegów chłodzenia; w trybie chłodzenia powietrze zostaje 
chłodzone, i ewentualnie osuszane, pryz pomocy baterii lamelowej (parownik); ciepło zostaje odprowadzane na ze-
wnątrz przez kolejną baterię lamelową (skraplacz).
Dodatkowo wersje z pompą ciepła pozwalają na odwrócenie między nimi roli parownika i skraplacza, tworząc w ten 
sposób funkcję ogrzewania.
Poza filtrowaniem powietrza dostępne są też inne funkcje, które zmieniają się w zależności od konfiguracji i wybra-
nych akcesoriów: częściowe uzdatnianie powietrza, odzyskiwanie termodynamiczne, ogrzewanie dodatkowe przy 
pomocy grzałek elektrycznych, free cooling/free heating.

4.5 Struktura
Struktura wykonana jest, w zależności od rozmiarów, z ocynkowanej blachy, pomalowanej farbą proszkową epok-
sydowo - poliestrową w temperaturze 180°C, co zapewnia wysoką wytrzymałość na działanie czynników atmosfe-
rycznych lub też z profili wytłoczonych ze stopu aluminium z dodatkiem nylonu wzmocnionego szklanym włóknem.
Podstawa i obudowa zrealizowane są z blachy ocynkowanej o dużej grubości, pokrytej z zewnątrz powłoką epoksy-
dową
Panele są typu sandwich o grubości 25mm, składają się z obudowy z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm po-
malowanej po stronie zewnętrznej i wypełnione są wewnątrz pianką poliuretanową dla zagwarantowania izolacji ter-
micznej i akustycznej jednostki. W alternatywie panele są izolowane materacem izolacyjnym z zamkniętymi komór-
kami lub panelami z wełny mineralnej, dla sekcji „generatora ciepła”. Powierzchnia paneli w kontakcie z uzdatnianym 
powietrzem wykonana jest z blachy ocynkowanej dla ułatwienia czynności czyszczenia i odkażania.
Stałe panele zamocowane są do struktury przy pomocy śrub w tulejkach nylonowych, wyposażonych w zatyczkę.
Ściągane panele przymocowane są do struktury przy pomocy łączników mimośrodkowych lub wkładek nylonowych 
i wyposażone są w uchwyty ułatwiające ich ściąganie.

4.6 Dane techniczne
Klimatyzator powietrza z bezpośrednim rozprężeniem z hermetycznymi sprężarkami, bateria parownika z wentylato-
rami promieniowymi i bateria skraplacza z wentylatorami osiowymi.
Jednostka zrealizowana jest w dwóch sekcjach, połączonych ze sobą lecz różniących się pod względem funkcjo-
nalnym. Jedna sekcja przeznaczona jest do wypuszczania do atmosfery pochłoniętej z pomieszczenia i uzdatnionej 
energii. Druga sekcja przeznaczona jest do uzdatniania powietrza i klimatyzacji pomieszczenia.
W konfiguracjach, w których przewidziana jest wymiana powietrza, można zarządzać odzyskiem ciepła, free cooling/
free heating.
Dla ogrzewania może być obecny zespół grzałek elektrycznych.
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4.7 Obwód powietrzno-hydrauliczny

4.7.1 Wentylator powietrza wewnętrznego
W zależności od konfiguracji, w jednostkach mogą znajdować się tylko wentylatory przesyłowe lub także wentylatory 
powrotne.
Wentylatory są promieniowe z odwróconymi łopatkami z silnikiem wirnikowym, bezpośrednio połączonym z wirni-
kiem.
Wentylatory promieniowe są "EC" z silnikiem komutowane elektronicznie "brushless". Wentylator zasilany jest na-
pięciem z sieci prądu przemienego, regulacja prędkości odbywa się przy pomocy sygnału sterowania 0-10V DC, 
pochodzącego z mikroprocesora zamontowanego na jednostce. Można w ten sposób ustawić przepływ powietrza, 
przy pomocy parametru na wyświetlaczu.
Silniki są wyposażone w sygnalizację alarmową, która zawiera ochronę termiczną, przetężenie, niskie napięcie, brak 
jednej lub kilku faz, zablokowany wirnik.

Wentylatory są wyposażone w styczniki i są stale pod napięciem zaraz po tym jak główny wyłącznik 
sekcyjny jednostki zostanie zamknięty.

4.7.2 Czujnik przepływu dla wentylatorów
Jednostki z wentylatorami "EC" wyposażone są w przetwornik ciśnienia różnicowego, która wykrywa różnicę ciśnie-
nia między częścią wewnętrzną i zewnętrzną (w górze) dyszy zasysającej. Przepływ powietrza jest proporcjonalna, 
dla każdej pary wentylatora/dyszy, do pierwiastka różnicy ciśnienia, zgodnie ze wzorem:

Tam, gdzie:
 - Q = Całkowity przepływ powietrza [m3/h]
 - n = liczba wentylatorów obecnych w jednostce
 - k = stała zależna od dyszy wentylatora
 - ΔP = Różnica ciśnienia na dyszy [Pa]

Stała "K", charakterystyczna dla używanych dyszy, wynosi:
 - Wentylator o średnicy 450: k = 217
 - Wentylator o średnicy 500: k = 281
 - Wentylator o średnicy 560: k = 350

Wartości ciśnienia różnicowego i przepływu powietrza mogą zostać wyświetlone bezpośrednio na wyświetlaczu mi-
kroprocesora, który wykonuje regulację automatyczną przepływu powietrza.

4.7.3 Czujnik przepływu powietrza
To urządzenie uniemożliwia działanie jednostki w przypadku braku natężenia przepływu powietrza. Sterowanie wy-
konywane jest przez presostat różnicowy, który mierzy różnice ciśnienia pomiędzy elementami przed i za baterią 
parownika i filtra powietrza. Pojawienie się alarmu na mikroprocesorze jest opóźnione w stosunku do interwencji 
czujnika.
W celu sprawdzenia funkcjonowania, otworzyć wyłączniki automatyczne sprężarek, ściągnąć z karty mikroprocesora 
zacisk z sygnałem sterowania dla wentylatora EC (zapoznać się ze schematem elektrycznym dla jego identyfikacji), 
następnie włączyć jednostkę. W ciągu kilkudziesięciu sekund powinien się pojawić alarm na mikroprocesorze.
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4.7.4 Czujnik zanieczyszczonych filtrów
Kontrola poziomu zatkania filtra powietrza odbywa się z wykorzystaniem presostatu różnicowego, który wykonuje 
pomiar spadku ciśnienia pomiędzy urządzeniami przed filtrem i po nim.
Urządzenia sterowania zasygnalizują, z pomocą alarmu na wyświetlaczu, konieczność wymienienia lub wyczyszcze-
nia filtra. Maszyna będzie mimo wszystko pracować nadal.
Wartość interwencji ustawiona jest fabrycznie i może zostać zmodyfikowana na zainstalowanej jednostce, przy po-
mocy śrubokrętu, na pokrętle wyposażonym w skalę.

Zabrudzenie filtra może spowodować zmniejszenie przepływu i w konsekwencji wydajność maszyny; 
zaleca się przywrócenie funkcjonowania filtra w jak najkrótszym czasie, od momentu pojawienia się 
sygnalizacji.

4.7.5 Filtry powietrza G4
jednostki wyposażone są w filtry „G4” na przesyle powietrza. Wymiana filtrów wykonywana jest poprzez otwarcie 
panelu jednostki, na którym znajduje się wskazanie dostępu do filtrów.
Czyszczenie lub wymiana jest bardzo ważna dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania jednostki i prawidłowe-
go przepływu powietrza.
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4.7.6 Programowana kontrola
Dla niektórych konfiguracji i funkcji przewidziane jest użycie programowanej kontroli
Na rysunku pokazane jest główne okno.

Rys. 5 Wyświetlacz programowanej kontroli

Z głównego okna, po wciśnięciu klawisza "Prg" przechodzi się do okna "Q0" odgałęzienia "Menu".

4.7.6.1 Załączenie/wyłączenie jednostki
W celu włączenia i wyłączenia jednostki, w oknie „Q0” części „Menu” należy przewinąć klawiszami ze strzałką, różne 
pozycje, do momentu pokazania się podkreślonego wyboru „On/Off” jednostki.
Po potwierdzeniu klawiszem "enter", wchodzi się do okna "R0", w którym podany jest stan funkcjonowania jednostki 
z instrukcjami zmiany.
Możliwość włączenia jednostki z klawiatury zależy od zamknięcia/aktywacji wszystkich innych pozwoleń dla urucho-
mienia.
Wyłączenie jednostki może być zawsze wykonane z klawiatury.

4.7.6.2 Zmiana z chłodzenia na ogrzewanie i na odwrót
Zmiana funkcjonowania może odbyć się w jeden z trzech opisanych sposobów, w zależności od programowania 
zamówionego przez klienta:

 - automatycznie, przy zmianie temperatury kontrolowanego otoczenia
 - ręcznie, przy pomocy klawiatury lub przy pomocy zdalnego sterowania;
 - przy pomocy wejścia cyfrowego.

Kiedy przewidziana jest zmiana klawiatury, w oknie „Q0” części „Menu” należy przewinąć klawiszami ze strzałką, 
różne pozycje, do momentu pokazania się podkreślonego wyboru „Lato/Zima”.
Po potwierdzeniu klawiszem "enter", wchodzi się do okna "R0", w którym podany jest stan funkcjonowania jednostki 
z instrukcjami zmiany.

4.7.6.3 Wizualizacja i modyfikacja nastawy funkcjonowania
W oknie „Q0” części „menu” należy przewinąć klawiszami ze strzałką, różne pozycje, do momentu pokazania się 
podkreślonego napisu „Nastawa”. W zbiorze „Nastawa” znajdują się okna, w których można zmienić różne nastawy, 
w zakresie przewidzianych fabrycznie limitów.
Po potwierdzeniu klawiszem "enter" wchodzi się do okna "S0", w którym podane jest ustawienie temperatury w trybie 
chłodzenia; kursor ustawia się w górnym, lewym rogu. Przy pomocy klawisza "enter", wchodzi się na pole zmiany 
wartości, która może zostać wykonana przy pomocy klawiszy "strzałek". Ponowne wciśnięcie klawisza "enter" po-
twierdza wprowadzoną wartość i ustawia kursor w górnym lewym rogu.
Kiedy kursor znajduje się w pozycji w grze po lewej stronie okna, przy użyciu klawisza ze strzałką skierowaną w dół, 
przechodzi się do okna „S1”, w którym znajduje się nastawa temperatury w trybie ogrzewania.
Przy użyciu klawiszy "enter" i "strzałek" można zmienić i potwierdzić wartość ustawienia, pokazaną w oknie i przejść 
do kolejnej nastawy.
Pozostałe okna, z których można przejść do konfiguracji jednostki to „S5” i „S7” dla nastawy przepływu powietrza.
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4.8 Schemat elektryczny
Schemat elektryczny stanowi bardzo ważną część dokumentacji i znajduje się wewnątrz każdej jednostki.
Należy koniecznie korzystać z tej dokumentacji w razie wszelkich niejasności lub wątpliwości zarówno w odniesieniu 
do dodatkowych połączeń elektrycznych i mocy, jak i danych elektrycznych.
W szczególności, należy postępować zgodnie ze schematem elektrycznym w odniesieniu do możliwości zdalnego 
sterowania dostępnymi funkcjami.
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5 INSTALACJA
Podczas instalacji lub w sytuacjach, w których konieczne jest dokonywanie napraw w jednostce, niezbędne jest ści-
słe przestrzeganie instrukcji znajdujących się w niniejszym podręczniku, stosowanie się do wskazówek umieszczo-
nych na obudowie jednostki, a także wdrożenie wszelkich środków bezpieczeństwa odpowiednich do danej sytuacji.

Ciśnienia obecne w obwodzie chłodzącym i elementy elektryczne mogą prowadzić do powstawania 
ryzykownych sytuacji w czasie interwencji instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.1 Wymiary i ciężar
Na koniec należy umieścić poprawnie jednostkę, informacje na temat wymiarów i wagi są dostępne na schemacie z 
wymiarami dostarczonym z potwierdzeniem zamówienia.

5.2 Miejsce instalacji
W celu ustalenia najlepszego miejsca do zainstalowania jednostki wraz z odpowiednimi przyłączami, należy zwrócić 
uwagę na następujące aspekty:

 - wymiary i pochodzenie przewodów powietrzno-hydraulicznych;
 - wymiarów i pochodzenia przewodów hydraulicznych;
 - lokalizacja zasilania elektrycznego;
 - dostęp do operacji konserwacyjnych i napraw;
 - udźwig płaszczyzny wspornikowej;
 - wentylacja kondensatora chłodzonego powietrzem;
 - kierunek i ekspozycja na promienie słoneczne. Jeśli jest to możliwe, bateria kondensatora nie powinna być wy-

stawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
 - dominujący kierunek wiatrów. Unikać pozycjonowania jednostki w taki sposób, by wiejące wiatry powodowały 

zjawisko recyrkulacji powietrza w baterii kondensatora .
 - rodzaj powierzchni. Unikać pozycjonowania jednostki na powierzchniach w ciemnym kolorze (na przykład po-

wierzchnie pokryte papą), aby nie doprowadzać do przegrzania podczas funkcjonowania;
 - możliwe odbicia, rezonans i interakcje akustyczne z elementami zewnętrznymi w stosunku do jednostki;

Należy zachować ostrożność przy obecności kominów, spustów i odpowietrzników innych instalacji. 
Powietrze może być zasysane przez zasuwę powietrza odzyskanego i przez jednostkę przesyłu, w 
pomieszczeniach, w których przewidziana jest klimatyzacja.

Wszystkie modele serii zostały zaprojektowane i wyprodukowane z przeznaczeniem do instalacji na zewnątrz (tara-
sy, ogrody), dlatego też należy unikać zadaszenia lub pozycjonowania w pobliżu roślin (nawet jeśli zasłaniałby tylko 
częściowo jednostkę), by uniknąć możliwości recyrkulacji powietrza.

Należy obowiązkowo przestrzegać przestrzeni wskazanych na schemacie przedstawiającym wymiary 
jednostki.

Jeśli jednostka jest zainstalowana w strefach szczególnie wietrznych, należy przewidzieć bariery chro-
niące przed wiatrem, aby uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.

Jednostki z pompą ciepła, podczas odmrażania, pozwala na odprowadzanie wody, która zamarza 
przy ujemnych temperaturach. Mimo instalacji jednostek w idealnie poziomej pozycji, należy przewi-
dzieć, w oparciu, nachylenie, w celu odprowadzania wody odmrażania, do spustów, studzienek lub do 
miejsc, w których nie istnieje zagrożenie pożarem.
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5.3 Montaż
Jednostki są wysyłane przez fabrykę po wykonanych testach i do instalacji potrzebują wyłącznie podłączeń elek-
trycznych, powietrzno-hydraulicznych i hydraulicznych.
Jedyny komponent wysyłany niezamontowany to osłona przeciwdeszczowa dla jednostek, które przewidują wymia-
nę powietrza i w związku z tym wyposażone są w otwór wlotowy powietrza z zewnątrz.

5.3.1 Montaż pokryw przeciwdeszczowych
Na otworze wlotu powietrza z zewnątrz przewidziany jest montaż osłony przeciwdeszczowej.
Osłona powstaje przy użyciu pokryw; liczba elementów tworzących ochronę zależy od wielkości otworu.
Osłona dostarczana jest z zestawem do montażu dla instalatora.
Poza pokrywami zestaw zawiera siatkę ochronną i śruby samowiercące dla zamocowania.

Rys. 6 Osłona przed deszczem

Siatka ochronna musi zostać zamocowana między osłoną a ramą jednostki.
Dla zamocowania należy użyć wkrętarki z tulejką 6 mm.
Prawidłowy montaż:

 - Oprzeć filtr siatkowy na otworze poboru powietrza z zewnątrz;
 - rozpocząć montaż od górnej części otworu;
 - przy użyciu otworów obecnych na każdym elemencie osłony zamocować je do ramy jednostki, przy użyciu śrub 

samowiercących, na wyposażeniu.
 - powtórzyć czynność dla wszystkich elementów osłony.
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5.3.2 Pozycjonowanie zewnętrzne
Konieczne jest stworzenie solidnej podstawy, na której zostanie oparta jednostka.
Podstawa taka musi być idealnie płaska i pozioma, jej wymiary powinny być odpowiednie do wymiarów jednostki.
Podstawa musi być:

 - Wykonana w odpowiednich fundamentach, o wysokości w stosunku do otaczającego terenu, około 15-20 cm'
 - płaska, pozioma i utrzymująca ciężar przynajmniej 4 razy większy od ciężaru operacyjnego jednostki'
 - dłuższa i szersza od jednostki o przynajmniej 30 cm.

Jednostki przekazują do terenu na niskim poziomie drgań: zaleca się jednak włożenie miedzy ramę podstawy a 
płaszczyzną oparcia, taśmy ze sztywnej gumy.
W przypadku, gdy konieczne okazałoby się lepsze zaizolowanie, dobrze jest wykorzystać podkładki antywibracyjne, 
dostępne jako akcesoria.
Jednostki nie powinny być pozycjonowane w pobliżu prywatnych biur, sypialni lub stref, w których wymagane jest 
ciche funkcjonowanie.
Dobrze jest nie wykonywać instalacji w wąskich lub ciasnych miejscach, w celu uniknięcia zewnętrznych zjawisk 
pogłosu, odbicia, rezonansu i interakcji akustycznych.
Nie zaleca się instalacji jednostek w środowisku z agresywną chemiczną atmosferą, w celu uniknięcia ryzyka korozji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na atmosfery zawierające chlorek sodu.

5.3.3 Podkładki antywibracyjne
Zaleca się, w celu zmniejszenia drgań przenoszonych na strukturę, zastosowanie podkładek antywibracyjnych gu-
mowych, dostępnych jako wyposażenie opcjonalne i zamawianych wraz z jednostką.
Schemat wymiarowy z oznaczeniem na ziemi, pokazuje pozycję i obciążenie każdej podkładki antywibracyjnej.
Operacja mocowania podkładek antywibracyjnych musi zostać wykonana przez pozycjonowaniem jednostki na zie-
mi.
Dla instalacji podkładek antywibracyjnych należy zapoznać się z instrukcjami załączonymi do wyposażenia opcjo-
nalnego.

Podczas mocowania podkładek antywibracyjnych, jednostka musi zostać podniesiona na wysokość 
nieprzekraczającą 200 mm od ziemi i nie należy wkładać pod jednostkę żadnych części ciała.

5.3.3.1 Gumowe podkładki antywibracyjne
Podkładka antywibracyjna składa się z górnej pokrywy metalowej, w której umieszczona jest śruba mocująca do 
podstawy jednostki. Podkładka antywibracyjna zostaje przymocowana do podstawy przy pomocy dwóch otworów w 
kołnierzu. Na kołnierzu podkładki antywibracyjnej podany jest numer, który identyfikuje twardość podkładki gumowej.

Rys. 7 Gumowe/metalowe podkładki antywibracyjne
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5.3.4 Minimalne odległości
Przestrzenie serwisowe do przestrzegania podane są na rysunkach wymiarowych załączonych do dokumentacji 
jednostki.
Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza, zarówno w zasysaniu, jak i w przesyłaniu baterii kon-
densatora.
Bardzo ważne jest, by unikać zjawisk recyrkulacji między zasysaniem a przesyłaniem, co może spowodować obni-
żenie wydajności jednostki lub wręcz przerwanie normalnego funkcjonowania.
Obecność ścian dużej wysokości w pobliżu jednostki, negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie.
W przypadku jednostek instalowanych obok siebie, minimalna odległość musi wynosić 3 metry.
Zaleca się pozostawienie wystarczającej przestrzeni, w celu umożliwienia ewentualnego wyciągnięcia dużych gaba-
rytowo elementów, takich jak wymiennik ciepła lub sprężarki.
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5.4 Połączenia elektryczne
Wszystkie czynności o charakterze elektrycznym muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwa-
lifikacje, przeszkolone i poinformowane o ryzyku związanym z takimi operacjami.
Zwymiarowanie i charakterystyki linii elektrycznych odpowiednich komponentów mogą być określone przez personel 
posiadający uprawnienia w zakresie projektowania instalacji elektrycznych, który przestrzega norm międzynarodo-
wych i kraju miejsca instalacji jednostki, obowiązujących w momencie instalacji.
W razie konieczności instalacji komponentów zewnętrznych na jednostce, należy obowiązkowo zapoznać się ze 
schematem elektrycznym, dostarczonym wraz z jednostką.
Schemat elektryczny, wraz z instrukcjami, musi być starannie przechowywany i dostępny w celu konsultacji przy 
interwencjach na instalacji.
Wprowadzenie:

 - podłączenia elektryczne muszą być zrealizowane zgodnie z informacjami podanymi na schemacie elektrycznym, 
załączonym do jednostki i zgodnie z normami obowiązującymi w miejscu instalacji.

 - podłączenie uziemienia jest obowiązkowe w świetle prawa.
 - instalator musi przewidzieć podłączenie kabla uziemiającego z odpowiednim zaciskiem PE na listwie uziemiają-

cej, umieszczonej wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej.
 - sprawdzić czy napięcie zasilania odpowiada danym znamionowym jednostki (napięcie, liczba faz, częstotliwość), 

podanych na tabliczce znamionowej jednostki.
 - Standardowe napięcie zasilania (zobacz odpowiedni schemat elektryczny) nie może ulegać wahaniom przekra-

czającym ±10%, a odchylenia między fazami muszą być zawsze poniżej 2%;
 - zasilanie obwodu kontrolnego pochodzi od linii mocy przy pomocy transformatora umieszczonego w rozdzielnicy 

elektrycznej; obieg kontrolny chroniony jest odpowiednimi bezpiecznikami;
 - sprawdzić, czy linia zasilająca jest podłączona w prawidłowej sekwencji faz, w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara;
W rozdzielnicy elektrycznej obecny jest przekaźnik sekwencji faz wyposażony w dwie lampki LED.
Zielona lampka LED sygnalizuje obecność linii trójfazowej.
Żółta lampka LED sygnalizuje prawidłową sekwencję faz.

Rys. 8 Przekaźnik sekwencji faz

Styk przekaźnika sekwencji faz przerywa zasilanie 230 V, dlatego też sterownik będzie wciąż zasilany, 
lecz wentylatory i sprężarki nie zostaną uruchomione.

Dla mocowania kabla zasilającego, należy użyć systemów mocowania kabli mocy, które są odporne 
na siły rozciągania i skrętu.
Ciężar kabli nie może obciążać systemu podłączenia elektrycznego.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na częściach elektrycznych, należy upewnić się, że nie są 
one pod napięciem.
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Przekrój kabla i zabezpieczenia linii muszą być zgodne ze wskazaniami schematu elektrycznego.

Połączenia z rozdzielnicą elektryczną muszą być wykonane przy zachowaniu zadeklarowanych stopni 
ochrony IP.

Jeśli używa się wyłącznika różnicowego zabezpieczającego linię zasilającą, w jednostkach z falowni-
kiem należy użyć wyłączników typu „B” lub „B+”, z minimalnym progiem interwencji 300 mA i opóźnio-
nym wyzwalaniem.

Połączenia elektryczne do styków neutralnych, które zasilane są przez źródła zewnętrzne, muszą 
posiadać zabezpieczenia nadprądowe i uziemienia.
Obieg styków neutralnych wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej wykonany jest przy użyciu kabli w kolo-
rze pomarańczowym.
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5.5 Połączenia odprowadzania skroplin
Wszystkie jednostki wyposażone są w zbiornik na skropliny, umieszczony u podstawy baterii lamelowej uzdatniania 
powietrza, który ma za zadanie zbieranie skroplin tworzących się podczas funkcjonowania w trybie chłodzenia.
Jednostki z pompą ciepła mają zbiornik na skropliny umieszczony również u podstawy baterii lamelowej źródłowej, 
który ma za zadanie zbieranie skroplin tworzących się podczas funkcjonowania w trybie ogrzewania i wody pocho-
dzącej z odszraniania.
Zbiorniki na skropliny wyposażone są w tulejkę dla odprowadzania tworzącej się wody.

5.5.1 Odprowadzanie skroplin baterii powietrza wewnętrznego
Zbiornik na skropliny wyposażony jest dla połączenia w przewód gwintowany R 1” męski.

Rys. 9 Połączenie do zbiornika na skropliny

W przewodzie odprowadzającym musi zostać przewidziany syfon o głębokości nie mniejszej niż 100 mm, by unie-
możliwić zasysanie przez niego powietrza z zewnątrz,
Dobrą praktyką jest wykonanie syfonu tuż za połączeniem ze zbiornikiem.
Przewód odprowadzania skroplin nie może być nigdy podłączony do sieci ściekowej, leczy wyłącznie do sieci wody 
deszczowej, by uniknąć ewentualnego zasysania nieprzyjemnych zapachów.

5.5.2 Odprowadzanie skroplin baterii powietrza zewnętrznego
Zbiornik na skropliny wyposażony jest dla połączenia w przewód gwintowany R 3/4” męski.

Rys. 10 Połączenie do zbiornika na skropliny

Odprowadzanie skroplin baterii powietrza zewnętrznego może zostać pozostawione wolne.

Jeśli odprowadzenie skroplin odbywa się przy użyciu przewodów, należy unikać ich zamarzania.



Tłumaczenie z oryginalnych instrukcji

Instrukcja instalacji

29

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop
4P522680-1

5.6 Połączenia powietrzno-hydrauliczne

5.6.1 Kanały powrotu i przesyłu
Jednostki są przystosowane do różnych połączeń, zarówno kanału powrotu, jak i przesyłu.
W celu identyfikacji, odnieść się do rysunku z wymiarami podanych w dokumentacji jednostki.
W celu połączenia należy ściągnąć panele zamknięcia, z którymi została wysłana jednostka.

Rys. 11 Połączenie boczne

Jeśli przesył odbywa się w dół, należy ściągnąć panel na dnie jednostki

Rys. 12 Połączenie w dół

Zwymiarowanie kanałów musi zostać wykonane w odpowiedni sposób, by nie tworzyć nieprzewidzianych strat ładun-
ku, skoncentrowanych i/lub rozłożonych, które mogłyby spowodować zmniejszenie przepływu powietrza, w stosunku 
do tej zaprogramowanej. Straty ładunku w kanałach nie mogą przekroczyć mocy użytecznej, dostarczanej przez 
wentylatory.

5.6.2 Połączenie kanałów
Prawidłowa instalacja kanałów powinna odpowiadać następującym zaleceniom:

 - wymiary kanałów muszą być równe przynajmniej otworom powrotu i przesyłu, przewidzianym na jednostce. Le-
piej poszerzyć przewody w pobliżu maszyny, zrealizowane zgodnie z dobrą praktyką inżynieryjną;

 - zapieczętować połączenia w taki sposób, by uniknąć strat powietrza z kanałów.
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6 URUCHOMIENIE

6.1 Czynności wstępne
Uruchomienie jednostki może zostać wykonane tylko przez wykwalifikowany i upoważniony przez 
producenta personel.

Wszystkie jednostki są wstępnie napełnione gazem chłodzącym, dlatego obwód chłodzenia jest pod 
ciśnieniem.

Sprawdzić:
 - że przyłącze elektryczne zostało wykonane w prawidłowy sposób i że wszystkie zaciski są odpowiednio zamknię-

te;
 - że napięcie na zaciskach RST wynosi 400 V ± 10% (lub równe temu z tabliczki znamionowej jednostki, w przy-

padku specjalnego napięcia);
 - by w manometrach (jeśli obecne) lub na wyświetlaczu kontrolnym wskazane było ciśnienie gazu w obwodach 

chłodzenia;
 - nie ma wycieków chłodziwa, ewentualnie przy pomocy wyszukiwania wycieków (obecność plam oleju może być 

sygnałem wycieków chłodziwa).

Zwrócić uwagę na weryfikacje elektryczne i używać dpowiednich narzędzi.

Umieścić główny wyłącznik jednostki w pozycji ON i sprawdzić na wyświetlaczu kontroli czy jednostka jest w stanie 
OFF, w celu uniknięcia uruchomienia.
Sprawdzić prawidłowe zasilanie oporników dla podgrzania oleju w obudowach sprężarek.

Zasilanie oporników obudowy odbywa się poprzez zamknięcie głównego wyłącznika i musi zostać 
wykonane przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem jednostki.

Aby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie oporników, należy zweryfikować czy dolna część sprężarek jest gorąca 
lub wyższa o 10 - 15 °C od temperatury na zewnątrz.
Sprawdzić:

 - że ewentualne czujniki na wyposażeniu maszyny, są zainstalowane prawidłowo, zgodnie ze schematem elek-
trycznym i odpowiednią dokumentacją;

 - że ewentualna zdalna kontrola jest podłączona zgodnie ze schematem elektrycznym i że funkcjonuje prawidłowo;
 - że przyłącze do sieci powietrzno-hydraulicznej zostało wykonane w prawidłowy sposób, przy pomocy kanałów 

przesyłu i odbioru powietrza;
 - że został wykonany odpowiedni syfon na spuście skroplin.

Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić czy wszystkie panele zamykania jednostki są na ich 
miejscu i są zabezpieczone odpowiednimi śrubami mocującymi.
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6.2 Pierwsze uruchomienie

6.2.1 Kontrole wstępne

W celu funkcjonowania jednostka musi mieć zamknięte pozwolenie zewnętrzne.

Odnieść się do schematu elektrycznego jednostki dla połączenia pozwolenia zewnętrznego.
Jeśli ie jest wymagane w instalacji, pozwolenie zewnętrzne musi zostać zmostkowane.

6.2.2 Kontrole funkcjonalne
Po uruchomieniu jednostki, po kilku sekundach uruchomi się główna wentylacja.
Uruchomienie sprężarek zależy od żądania termoregulacji i od ewentualnej aktywacji wymiany powietrza przy uru-
chomieniu „funkcji mycia”.

Jeśli „funkcja mycia” jest aktywowana, można wymusić jej zatrzymanie, poprzez wciśnięcie przycisku 
"enter" na głównym panelu.

Sprawdzić czy wartości zmierzone przez czujniki kontroli (temperatura, ciśnienie) odpowiadają wartości rzeczywistej.
Jeśli jednostka przewiduje automatyczną regulację przepływu powietrza głównej wentylacji, należy sprawdzić na 
interfejsie użytkownika czy została osiągnięta wartość ustawienia przepływu. Mniejsze wartości przepływu wskazują 
nadmierną stratę ładunku w obwodzie powietrzno-hydraulicznym.
Należy sprawdzić po kilku godzinach funkcjonowania sprężarek, czy urządzenia sterowania płynu nie mają zielonej 
korony: żółte zabarwienie wskazuje na obecność wilgoci w obwodzie. W takim wypadku wykwalifikowany i upoważ-
niony personel powinien osuszyć obwód.
Sprawdzić, czy pojawiają się pęcherzyki w kontrolce płynu. Ciągłe przesuwanie się pęcherzyków może wskazywać 
na brak chłodziwa i konieczność uzupełnienia go. Niemniej jednak dopuszcza się obecność kilku pęcherzyków.
Należy obowiązkowo prowadzić rejestr jednostki (którego nie dostarczamy), który umożliwi zachowanie śladów in-
terwencji prowadzonych na jednostce. W ten sposób będzie łatwiej zorganizować odpowiedni interwencje ułatwiając 
kontrolę i zapobiegając usterkom.
Należy odnotować w rejestrze typ chłodziwa, datę i rodzaj przeprowadzonej interwencji (konserwacja lub naprawy), 
opis interwencji z ewentualnymi wymienionymi częściami, zastosowane środki, operatora, który przeprowadził inter-
wencje i jego kwalifikacje.
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6.3 Kalibracja elementów zabezpieczających
Jakakolwiek interwencja na jednostce musi zostać wykonana przez wykwalifikowany i upoważniony 
personel. Błędne wartości kalibracji mogą spowodować poważne uszkodzenia jednostki oraz obraże-
nia osób.

Urządzenia kontrolne i zabezpieczające są skalibrowane i przetestowane w fabryce, przed spedycją jednostki.
Mimo wszystko, po uruchomieniu jednostki, konieczne jest wykonanie weryfikacji urządzeń zabezpieczających (tylko 
presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia).
Weryfikacje muszą być przeprowadzone w sposób zgodny z opisem w rozdziale "Kontrole okresowe".
Wartości kalibracji zostały przedstawione w tabeli.

Elementy 
kontrolne i 
zabezpieczające

Jednostka Nastawa aktywacji Różnicowy Ponowne 
uzbrojenie

Presostat wysokiego 
ciśnienia

Z UATYQ20A* do 
UATYQ30A*: 37,8 barg 10,8 barg

RęcznyZ UATYQ45A* do 
UATYQ115A*: 40,5 barg 7,5 barg

Presostat niskiego 
ciśnienia Wszystkie jednostki: 1,5 barg 2,0 barg Tryb automatyczny

Zawór bezpieczeń-
stwa wysokiego 
ciśnienia

Z UATYQ20A* do 
UATYQ30A*: 42 barg

- -Z UATYQ45A* do 
UATYQ115A*: 45 barg
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6.4 Kontrole podczas funkcjonowania
Z działającymi w 100 % obwodami, stabilnymi w warunkach pracy zbliżonych do warunków nominalnych, należy 
sprawdzić:

 - że pobór energii przez jednostkę jest zbliżony do danych zamieszczonych na schemacie elektrycznym. Wartości 
zdecydowanie różniące się mogą być związane z regulowanym funkcjonowaniem jednostki, z warunkami pracy 
mocno odbiegającymi od warunków nominalnych lub z nieprawidłowym funkcjonowaniem jednego lub kilku kom-
ponentów;

 - że różnica między temperaturą skraplania każdego obwodu a temperaturą powietrza jest mniejsza niż 25°C. Jeśli 
miałaby być większa, należy sprawdzić czy wszystkie wentylatory obracają się prawidłowo i czy nie są obecne 
przeszkody lub brud na powierzchni baterii skraplacza;

 - wartość przegrzania gazu na zasysaniu: optymalna wartość zawarta jest między 4 a 7°C;
 - wartość zbytniego schłodzenia płynu na wylocie kondensatora: optymalna wartość zawarta jest między 5 a 10°C;
 - że lampka płynu jest w kolorze zielonym;
 - że nie pojawiają się pęcherzyki widoczne na wskaźniku w przewodzie płynu. Ciągła obecność pęcherzyków 

może wskazywać niski poziom chłodziwa; rzadka lub okazyjna obecność pęcherzyków jest dopuszczalna;
 - że filtr chłodziwa nie jest zapchany lub zatkany. W tym celu wystarczy zmierzyć temperaturę przewodu płynu 

natychmiast przed i natychmiast za filtrem, sprawdzając czy różnice nie są znaczące (dopuszczalne są różnice 
do kilku stopni Celsjusza);

 - że opróżnianie skroplin funkcjonuje prawidłowo.
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6.5 Alarmy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
Ewentualne złe funkcjonowanie powoduje interwencję systemów zabezpieczających jednostki, przed zaistnieniem 
poważnej usterki.
Wszystkie "ostrzeżenia" i "alarmy" są zapisywane w pamięci kontroli i są wyświetlane na wyświetlaczu jednostki.

Przed zresetowaniem alarmu konieczne jest wyszukanie i usunięcie jego przyczyny.
Powtarzający się alarm prowadzi w krótkim czasie do poważnej awarii jednostki.

Dla alarmów i ostrzeżeń, które pojawiają się na wyświetlaczu jednostki, należy odnieść się do instrukcji kontroli.
W przypadku nieprawidłowości, niezarządzanych przez kontrolę, należy zapoznać się z następującym wyszukiwa-
niem usterek.
W niniejszym badaniu usterek nie uwzględniono przyczyn usterek, takich jak celowe naprawy czy manipulacje, ani 
też szczególnie ciężkie uszkodzenia, dla których konieczna jest pogłębiona analiza.

OBJAW PRAWDOPODOBNE 
PRZYCZYNY MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Jednostka nie uruchamia się, wy-
łącznik jest wyłączony.

Brak napięcia w sieci.

Upewnić się, że główny wyłącznik 
jest w pozycji "ON".
Należy sprawdzić napięcie linii zasi-
lania.

Brak napięcia w obwodzie dodatko-
wym.

Należy sprawdzić, czy nie zostały 
naruszone zabezpieczenia przed 
transformatorem obwodu dodatko-
wego i po nim.
Po wyeliminowaniu przyczyny na-
prawy, należy ponownie zastosować 
wszelkie środki bezpieczeństwa.

Jednostka nie uruchamia się, wy-
łącznik jest wyłączony, kontrola jest 
zasilana poprawnie.

Jednostka jest wyłączona z poziomu 
wyświetlacza, a wyświetlacz jest 
odłączony lub uszkodzony.

Należy przywrócić połączenie wy-
świetlacza lub wymienić go.

Jednostka nie uruchamia się, wy-
łącznik jest wyłączony, kontrola jest 
zasilana poprawnie, ale ledy nie 
migają.

Kontrola jest uszkodzona. Należy wymienić urządzenie steru-
jące.

Jednostka działa prawidłowo, wy-
świetlacz jest wygaszony.

Połączenie wyświetlacza z kontrolą 
zostało przerwane.

Przywrócić połączenie między wy-
świetlaczem a kontrolą

Wyświetlacz jest uszkodzony. Wymienić wyświetlacz.

Jednostka nie uruchamia się, wy-
świetlacz jest włączony. Brak zasilania pomocniczego 230V

Sprawdzić stan wtórnego transfor-
matora 230V
Sprawdzić, czy nie zostały naruszo-
ne zabezpieczenia za transformato-
rem 230V.
Sprawdzić prawidłową sekwencję faz 
i stan przekaźnika sekwencji faz.

Obecność oleju na opróżnianiu za-
woru bezpieczeństwa.

Otwarcie zaworu z powodu braku 
interwencji zabezpieczeń. Zawór musi zostać wymieniony.

Otwieranie zaworu z powodu prze-
grzania.

Wymienić zawór i przywrócić ładu-
nek.

Wycieki wody z pompy przy rozru-
chu.

Dostosowanie uszczelnienia mecha-
nicznego.

Nadać ciśnienie w korpusie pompy, 
2 lub 3 razy, zamykając i otwierając 
kurek na przesyle, w taki sposób, by 
prawidłowo wyregulować uszczel-
nienie.
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6.6 Zatrzymanie tymczasowe
Przez tymczasowe zatrzymanie jednostki rozumie się kilka dni.
Zatrzymanie jednostki musi odbyć się przy użyciu wyświetlacza kontroli, pozwolenia zewnętrznego lub połączenia 
szeregowego, jeśli jest przewidziane.
Podczas zatrzymania tymczasowego, jednostka musi zostać prawidłowo zasilana elektrycznie.
Wykonując w ten sposób zatrzymanie tymczasowe, dla ponownego uruchomienia jednostki nie jest konieczna żadna 
interwencja poza ustawieniem kontroli w stan "ON".

6.7 Zatrzymanie na dłuższy czas
Zatrzymanie przez dłuższy czas oznacza nieużytkowanie jednostki przez kilka miesięcy.
W przypadku, gdy przewidziane jest zatrzymanie jednostki przez dłuższy czas, konieczne jest:

 - wyłączyć jednostkę przy pomocy sterownika;
 - odciąć napięcie przy pomocy głównego wyłącznika/odłącznika jednostki;
 - opróżnić i wyczyścić zbiorniczek na skropliny;
 - sprawdzić czy ewentualne zasuwy poboru i usuwania powietrza, są całkowicie zamknięte.
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7 KONSERWACJA

Wszystkie operacje opisane w niniejszym rozdziale muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifi-
kowany i autoryzowany personel.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji na jednostce lub dostępem do wewnętrznych części, 
upewnić się, że zostało odcięte zasilanie elektryczne.

Sprężarki i przewody tłoczne znajdują się pod wysoką temperaturą. Należy zwrócić uwagę, kiedy 
pracuje się w ich pobliżu.

Należy zwrócić uwagę, kiedy pracujemy w pobliżu baterii z łopatkami, ponieważ łopatki aluminiowe są 
szczególnie ostre.

Nie zbliżać się do ruchomych części, jeżeli są bez zabezpieczeń.

W jednostce, w której znajdują się skraplacze i/lub inwerter, niektóre elementy składowe mogą pozo-
stawać pod napięciem przez kilka minut nawet po otwarciu wyłącznika głównego.
Odczekać 10 minut przed dostępem do elektrycznych części jednostki.

Obwody zasilane są ze źródeł zewnętrznych (zrealizowanych przy pomocy pomarańczowego kabla), 
mogą być pod napięciem, również po odcięciu zasilania elektrycznego jednostki.

Należy pracować tylko na jednostkach z poziomem oświetlenia odpowiednim do wykonywanych inter-
wencji.

7.1 Regulacje
Wszystkie parametry, które regulują funkcjonowanie jednostki można ustawić na interfejsie użytkownika kontroli.
Postępować zgodnie z instrukcją kontroli, jeżeli będzie konieczne wprowadzenie i skontaktować się z Konstruktorem.
Kalibracje, które dotyczą bezpieczeństwa jednostki nie mogą być zmienione (zawór bezpieczeństwa, presostat wy-
sokiego ciśnienia, bezpieczniki ...) lub są zabezpieczone przed naruszeniem (kalibracja zabezpieczeń termicznych, 
przekaźników czasowych ...).
Jeżeli w jakimkolwiek przypadku będzie niezbędna ich wymiana, należy stosować komponenty dostarczone przez 
Konstruktora (w przypadku organów, które można kalibrować) lub o takich samych rozmiarach i właściwościach (w 
przypadku bezpieczników).
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7.2 Czyszczenie zewnętrzne
Element składowy jednostki, który wymaga większej troski to wymiennik lamelowy.
Należy utrzymywać go w czystości i oczyszczać z brudu i/lub osadów, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać prze-
pływ powietrza.
Regularne czyszczenie powierzchni baterii jest niezbędne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania jednostki, 
podobnie jak zwiększenia okresu eksploatacji wymiennika i jednostki.
Częste i prawidłowe czyszczenie akumulatorów pomaga znacznie ograniczyć korozję.

W czasie czyszczenia wymiennika lamelowego, tablica elektryczna powinna pozostawać zamknięta a 
wyłącznik główny powinien być zablokowany w pozycji "OFF".

Zastosowanie strumienia wody na nadal brudnej baterii spowoduje pozostanie osadów i zanieczysz-
czeń w wewnętrznej części wymiennika, co dodatkowo utrudni czyszczenie. Cały brud i osady powin-
ny zostać usunięte z powierzchni przed ponownym płukaniem.

W przypadku jednostek zainstalowanych w obszarach nadbrzeżnych, przemysłowych lub tam, gdzie 
są obecne w powietrzu agresywne czynniki chemiczne, należy pamiętać o przepłukiwaniu wodą jed-
nostki w celu zapobiegania powstawaniu korozji.

Przy czyszczeniu baterii nie należy nigdy stosować środków chemicznych, wody zawierającej wybie-
lacze, kwaśne lub zasadowe środki czyszczące. Powyższe środki czyszczące mogą być trudne do 
zmycia i mogą przyspieszyć korozję w miejscu połączenia pomiędzy przewodem a łopatką w punk-
tach kontaktu z innymi materiałami (Cu i Al).

7.2.1 Czyszczenie baterii
Baterie mogą być czyszczone odkurzaczem lub pędzelkiem z miękkiego włosia, niemetalowego.
Czyszczenie należy przeprowadzić w kierunku lamelek i nigdy prostopadle do nich. W czasie takiej operacji mogą 
się wykrzywić i ulec uszkodzeniu.
Czyścić w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu powietrza.
Bateria może być następnie płukana ponownie stosując wyłącznie wodę pitą pod niskim ciśnieniem (3-5 barg)

Należy pamiętać o płukaniu strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, aby nie uszkodzić lamelek.
Strumienie wody lub sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem nie powinny nigdy być stosowa-
ne do czyszczenia baterii. Siła strumienia wody lub powietrza może wygiąć lamelki i w konsekwencji 
zwiększyć straty ładunku powietrzno-hydraulicznego na wymienniku i pogorszyć wydajność pracy 
jednostki.
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7.3 Czyszczenie wewnętrzne
Należy utrzymywać w porządku i czystości miejsce instalacji, aby zapewnić właściwe utrzymanie i właściwą wydaj-
ność jednostki.

7.3.1 Czyszczenie jednostki
Utrzymać w czystości wnętrze rozdzielnicy elektrycznej i wnękę sprężarek.
Po każdej interwencji na jednostce należy wyczyścić tablicę elektryczną z ewentualnych pozostałości z obróbki i 
elementów zewnętrznych.
Należy przywrócić funkcjonowanie zabezpieczeń, które zostały usunięte w celu przeprowadzenia interwencji.
Należy stosować odkurzacz, aby usunąć niewielkie przedmioty pozostające po obróbce i/lub obecność kurzu/pyłów.

Nie jest stosowane sprężone powietrze.

W przypadku, gdy konieczna jest interwencja na sprężarkach znajdujących się wewnątrz wnęki, przed jej zamknię-
ciem należy sprawdzić prawidłowe zamknięcie puszki elektrycznej sprężarki prawidłowy stan ewentualnych kurków 
obwodu chłodzenia i upewnić się, że wewnątrz wnęki nie pozostały żadne materiały.
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7.4 Kontrole okresowe
Należy przeprowadzać kontrole okresowe, w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania jednostki:

OPERACJA ZALECANY OD-
STĘP CZASOWY

Sprawdzić funkcjonowanie wszystkich urządzeń kontrolnych i bezpieczeństwa, jak opisano 
poprzednio. Co miesiąc

Sprawdzić mocowanie zacisków elektrycznych, zarówno wewnątrz rozdzielnicy, jak i na 
listwach zaciskowych sprężarek. Okresowo należy czyścić ruchome i stałe styki styczników, w 
przypadku widocznych oznak zniszczenia, należy je wymienić.

Co miesiąc

Sprawdzić napełnienie chłodziwem, przez okienko inspekcyjne płynu. Co miesiąc
Sprawdzić czy nie ma wycieków oleju ze sprężarki Co miesiąc
Sprawdzić oporniki obudowy sprężarek Co miesiąc
Wyczyścić baterię lamelową, zgodnie ze wskazaniami w paragrafie "Czyszczenie zewnętrzne", 
w zależności od typu zainstalowanej baterii Co miesiąc

Wykonać czyszczenie filtrów powietrza Co miesiąc
Wyczyścić filtry wentylacji rozdzielnicy elektrycznej Co miesiąc
Wykonaj test odszraniania Co miesiąc
Sprawdzić na okienku inspekcyjnym płynu, wskaźnik wilgoci (zielony = sucho, żółty = wilgot-
no); jeśli wskaźnik nie jest zielony, jak wskazano na naklejce okienka, wymienić filtr. 4 miesiące

Sprawdzić stan, mocowanie i wyważenie wirników 4 miesiące
Sprowadzić czy hałas wydawany przez jednostkę jest regularny 4 miesiące

Programowanie to odnosi się do średniej instalacji; mogą zdarzyć się instalacje, w których może oka-
zać się konieczne zwiększenie częstotliwości niektórych kontroli.

Obowiązujące przepisy mogą przewidywać większe odstępy w kontrolach okresowych od tych zale-
canych, również w odniesieniu do zamontowanych urządzeń zabezpieczających i ładunku czynnika 
chłodniczego, co nie powoduje wygaśnięcia gwarancji jednostki.
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7.5 Konserwacja niezaprogramowana
Po wykonaniu prawidłowego uruchomienia i odpowiednich kontrolach, przeważnie jednostki nie wymagają żadnej 
interwencji serwisu technicznego, dla kontroli ładunku gazu chłodzącego.

7.5.1 Interwencje specjalne
Wraz z upływem czasu może dojść do małych rozszczelnień, które mogą spowodować ulatnianie gazu chłodzącego, 
opróżniając częściowo obwód i powodując nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.
W takich przypadkach należy znaleźć punkty ulatniania się gazu chłodzącego, należy je naprawić i przywrócić ładu-
nek, działając zgodnie z normami i rozporządzeniami obowiązującymi dla urządzeń zawierających gazy cieplarniane.

7.5.2 Interwencje wyjątkowe
Przy użyciu jednostki można przedstawić szczególne sytuacje, które wymagają natychmiastowych interwencji.

Również w przypadku awaryjnym, interwencja na jednostce musi zostać wykonana przez wykwalifiko-
wany personel i w bezpiecznych warunkach.

Obecność oleju w jednostce, w przewodach lub w częściach jednostki, może to oznaczać straty gazu.
Naprawić punkt straty gazu i przywrócić poziom gazu chłodzącego.
W przypadku małych strat oleju, wyczyścić brudne części, tkaninami pochłaniającymi, w przeciwnym razie odzyskać 
olej pochłaniającymi szmatkami. W każdym razie, użyty materiał musi być utylizowany zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.
Sprawdzić czy koniecznej jest przywrócenie poziomu oleju.
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8 WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA
Jednostki oznaczone są następującym symbolem:

Oznacza to, że produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą nuć mieszane z niesegregowanymi odpadami domo-
wymi. NIE próbować demontować samodzielnie jednostki: rozbiórka jednostki, obchodzenie się z czynnikiem chłod-
niczym, olejem i innymi komponentami musi zostać wykonane przez upoważnionego instalatora i musi być zgodne 
z obowiązującymi przepisami.
Jednostki muszą być utylizowane w wyspecjalizowanych strukturach, które dokonają segregacji materiałów, prze-
znaczając je do dalszego użytkowania, recyklingu lub odzysku. Zapewniają prawidłową utylizację produktu, przy-
czynią się Państwo do zapobiegnięciu ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia. Dalsze 
informacje można uzyskać od instalatora i/lub władz lokalnych.
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