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1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
• Niniejszy dokument to instrukcja instalacji urządzenia Daikin 

CONVENI-PACK. Przed przystąpieniem do instalowania 
urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią tej instrukcji, 
i postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami. 
Po instalacji należy uruchomić tryb testowania w celu upewnienia 
się, że urządzenie działa prawidłowo, a następnie wyjaśnić 
obsługę i serwisowanie urządzenia nabywcy, korzystając 
z instrukcji obsługi.

• Ostatecznie należy upewnić się, że nabywca zachował ten 
podręcznik oraz podręcznik obsługi do wglądu w bezpiecznym 
miejscu.

• W tej instrukcji nie opisano sposobu instalowania urządzenia 
wewnętrznego. 
Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu urządzenia 
wewnętrznego.

1-1 Środki ostrożności
Przed przystąpieniem do montażu urządzenia CONVENI-PACK 
należy dokładnie zapoznać się z niniejszym punktem "Środki 
ostrożności dotyczące obsługi". Urządzenie musi być zamontowane 
prawidłowo. 
Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch 
urządzenia w celu potwierdzenia sprawności urządzenia 
CONVENI-PACK oraz objaśnić klientowi sposób jego obsługi oraz 
konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. Klient powinien 
zostać poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji 
montażu wraz z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były 
potrzebne w przyszłości.

Znaczenie symboli OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE ..Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA ..Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
spowodować uszkodzenie mienia lub 
obrażenia ciała, które mogą, w zależności 
od okoliczności, okazać się bardzo 
poważne w skutkach.

OSTRZEŻENIE

• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel.
Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej 
instalacji urządzenia CONVENI-PACK. Wykonanie instalacji 
w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, 
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

• Instalację urządzenia może wykonywać wykwalifikowany 
personel producenta lub osoby o równoważnym przeszkoleniu.

• Urządzenie CONVENI-PACK należy zamontować zgodnie 
z instrukcjami podanymi w tej instrukcji instalacji.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować 
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

• W przypadku instalowania urządzenia w niewielkim 
pomieszczeniu należy podjąć środki ostrożności 
zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń 
na wypadek wycieku. 
Więcej informacji można uzyskać w miejscu zakupu urządzenia. 
Nadmiar czynnika w zamkniętej przestrzeni może doprowadzić 
do niedoboru tlenu.

• Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione 
w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować wycieki wody, 
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

• Urządzenie CONVENI-PACK należy zamontować na solidnej 
podstawie, która wytrzyma ciężar urządzenia.
Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może spowodować 
upadek urządzenia i obrażenia.

• Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze możliwość 
wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów i trzęsienia ziemi.
Niezastosowanie się do instrukcji i nieprawidłowe 
przeprowadzenie prac montażowych może spowodować 
wypadek na skutek upadku urządzenia.

• Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały 
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie 
z przepisami lokalnymi i treścią niniejszej instrukcji, przy 
wykorzystaniu osobnego obwodu elektrycznego.
Niewystarczająca obciążalność obwodu elektrycznego lub 
nieprawidłowa konstrukcja mogą spowodować porażenie 
elektryczne lub pożar.

• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane, 
użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając przewody 
i ich połączenia przed naprężeniami zewnętrznymi.
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco 
zabezpieczone przewody mogą być przyczyną przegrzewania się 
instalacji lub pożaru.

• Podczas wykonywania połączeń przewodów transmisyjnych 
pomiędzy urządzeniami oraz doprowadzania zasilania należy 
umieścić przewody tak, by moduł sterujący można było zamknąć. 
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy modułu sterującego może 
spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub 
przegrzanie złączy.

• Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie 
gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć otoczenie instalacji.
W wypadku kontaktu par czynnika chłodniczego z ogniem może 
dojść do wydzielania toksycznych gazów.

• Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić układ przewodów 
rurowych pod kątem szczelności.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia 
i jego zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub kuchenki 
może wydzielić się toksyczny gaz.
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• Należy koniecznie wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem 
do manipulacji podzespołami elektrycznymi.

• Należy unikać bezpośredniego kontaktu z czynnikiem 
chłodniczym ulatniającym się z przewodów rurowych lub innych 
przestrzeni z uwagi na niebezpieczeństwo odmrożeń. 

• Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie 
zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów. 
Poluzowanie mocowania urządzenia i jego upadek może bowiem 
skutkować obrażeniami ciała.

• Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia 
CONVENI-PACK.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury, 
przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji 
telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować 
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub 
z innych źródeł mogą uszkodzić urządzenie CONVENI-PACK.

• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną 
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

PRZESTROGA

• W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania skroplin 
należy zamontować instalację odprowadzania skroplin; aby 
zapobiec skraplaniu, należy zaizolować przewody, postępując 
zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji montażu.
Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może 
spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego i 
uszkodzenie mienia.

• Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną, przewody zasilające 
i połączenia elektryczne należy zainstalować w odległości 
co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych 
w celu uniknięcia interferencji i zakłóceń.
(W zależności od natężenia fal radiowych odległość jednego 
metra może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).

• Urządzenia CONVENI-PACK nie należy eksploatować 
w warunkach podanych poniżej:
1. W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju 

mineralnego w postaci mgły lub oparów (np. w kuchni).
Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu 
i odłamują się, powodując np. wyciek wody.

2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, 
np. par kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może 
spowodować wyciek czynnika.

3. W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić układ sterowania i 
doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania urządzenia.

4. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów 
palnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu włókien 
węglowych lub pyłów palnych albo substancji palnych, takich 
jak rozpuszczalniki lub benzyna.
Eksploatacja urządzenia w takich warunkach może 
spowodować pożar.

5. W pojazdach, na statkach oraz w innych miejscach, gdzie 
występują wibracje lub urządzenie CONVENI-PACK jest 
wprawiane w ruch.
W wyniku wycieku czynnika z urządzenia CONVENI-PACK 
może dojść do jego uszkodzenia, a także do obrażeń 
w wyniku niedoboru tlenu w powietrzu.

6. W miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami 
napięcia.
Może to skutkować uszkodzeniem urządzenia 
CONVENI-PACK.

7. W miejscach gromadzenia się spadających liści lub 
intensywnego wzrostu chwastów.

8. W miejscach pełniących rolę schronienia dla małych zwierząt.
Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi może 
doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.

• Nie należy używać urządzenia CONVENI-PACK w atmosferze 
wybuchowej.

1-2 Specjalne powiadomienie dotyczące 
produktu

[KLASYFIKACJA]
• Urządzenie CONVENI-PACK należy do kategorii "produktów nie 

będących urządzeniami ogólnodostępnymi".
• Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 

podłączanej wersji lady oraz klasy klimatycznej.
(EN60335-2-89)

[CHARAKTERYSTYKA EMC]
Omawiany system jest produktem klasy A. W otoczeniu domowym 
produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku 
których użytkownik może być zmuszony do podjęcia stosownych 
środków zaradczych.
[CZYNNIK CHŁODNICZY]
W tym układzie jako czynnik chłodniczy zastosowano R410A.

PRZESTROGA

Urządzenie jest już napełnione pewną ilością czynnika R410A.
Nie należy otwierać zaworów odcinających — cieczowego ani 
gazowego — wcześniej, niż w kroku opisanym w punkcie 
"9. CZYNNOŚCI KONTROLNE PO ZAKOŃCZENIU PRACY".

• Z czynnikiem chłodniczym R410A należy obchodzić się ze 
szczególną ostrożnością, aby utrzymać układ w czystości, 
uniknąć zawilgoceń i rozszczelnień.
Należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem "PRZEWODY 
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO" i prawidłowo wykonać opisane 
tam procedury.
A. Czystość i brak wilgoci

Nie należy dopuścić, by do układu dostały się czynniki obce 
(w tym oleje mineralne, np. olej SUNISO, i wilgoć).

B. Szczelność
Podczas instalacji należy pamiętać o zapewnieniu szczelności 
systemu.
Czynnik chłodniczy R410A nie zawiera chloru, nie niszczy 
warstwy ozonowej i nie narusza naturalnej ochrony Ziemi 
przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
W przypadku przedostania się do atmosfery, czynnik R410A 
może nieznacznie przyczynić się do powstawania efektu 
cieplarnianego.

• Ponieważ czynnik chłodniczy R410A jest mieszanką składników, 
należy go uzupełniać dodatkowym czynnikiem w stanie ciekłym. 
Napełnienie czynnikiem chłodniczym w stanie gazowym 
spowoduje zmianę składu czynnika i nieprawidłowe działanie 
systemu.

• Należy pamiętać o uzupełnianiu czynnika chłodniczego 
w instalacji. Patrz Więcej informacji można znaleźć w punkcie 
"9. CZYNNOŚCI KONTROLNE PO ZAKOŃCZENIU PRACY" 
oraz na etykiecie z instrukcją dotyczącą uzupełniania czynnika 
chłodniczego, znajdującą się na pokrywie modułu sterującego.

Ważne informacje dotyczące używanego czynnika 
chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte 
uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać 
do atmosfery.
Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A
Wskaźnik GWP(1): 1975
(1) GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego
* Wartości podano zgodnie z regulacjami dot. gazów F (WE) nr 842/
2006, Załącznik I, części 1 i 2.
Używając niezmywalnego tuszu, proszę wpisać następujące 
informacje:

 ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest napełniany 
fabrycznie,

 dodatkowa ilość czynnika chłodniczego, którą należy uzupełnić 
w miejscu instalacji

 + łączne napełnienie czynnikiem chłodniczym 
na etykiecie informującej o ilości czynnika chłodniczego, dołączonej 
do produktu.

Wypełnioną etykietę należy umieścić na produkcie w pobliżu króćca 
do napełniania (np. po wewnętrznej stronie pokrywy serwisowej).
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[CIŚNIENIE OBLICZENIOWE]
Ponieważ ciśnienie obliczeniowe wynosi 3,8 MPa lub 38 bar 
(w przypadku urządzeń na R407C: 3,3 MPa lub 33 bary), grubość 
ścian przewodów rurowych powinna być bardzo starannie dobrana, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

1-3 Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju 
oraz wszelkich innych elementów powinna przebiegać zgodnie 
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO MONTAŻU

PRZESTROGA

• Podczas instalacji urządzenia wewnętrznego należy kierować się 
wskazówkami zamieszczonymi w jego instrukcji montażu.

• Do zainstalowania produktu niezbędne są akcesoria opcjonalne. 
Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi akcesoriów 
opcjonalnych.

2-1 Standardowo dołączone akcesoria
Dołączono następujące akcesoria. Lokalizację akcesoriów 
pokazano na rysunku.

Uwaga
Nie należy pozbywać się akcesoriów do chwili, gdy instalacja zostanie 
zakończona.

2-2 Przykład konfiguracji systemu

Nazwa Zacisk (1) Zacisk (2)

Przewód 
podłączany 
po stronie 

gazowej (1)

Przewód 
podłączany 
po stronie 

gazowej (2)
Ilość 11 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt.

Kształt

Mały

3

56

2

1

4 1 ilość czynnika 
chłodniczego, jaką produkt 
jest napełniany fabrycznie: 
patrz tabliczka 
znamionowa urządzenia

2 dodatkowa ilość czynnika 
chłodniczego, którą należy 
uzupełnić w miejscu 
instalacji

3 łączna ilość czynnika 
chłodniczego

4 Zawiera fluorowane gazy 
cieplarniane objęte uzgod-
nieniami Protokołu z Kioto

5 urządzenie zewnętrzne

6 butla z czynnikiem 
chłodniczym oraz kolektor 
do napełniania

Nazwa
Przewód podłączany 
po stronie cieczowej 

(1)

Przewód podłączany 
po stronie cieczowej 

(2)
Ilość 1 szt. 1 szt.

Kształt

Nazwa

Przewód 
podłączany 
po stronie 

cieczowej (3)

Przewód 
podłączany 
po stronie 

cieczowej (4)

Inne

Ilość 1 szt. 1 szt. 1 szt. dla każdej 
pozycji

Kształt

• Instrukcja obsługi
• Instrukcja montażu
• Deklaracja 

zgodności (PED)
• Etykieta "DODAT-

KOWA ILOŚĆ 
NAPEŁNIANIA"

Nazwa Urządzenie zewnętrzne Sprężarka wstępna

Kształt

Nazwa
Urządzenie wewnętrzne

Klimatyzator
Chłodzenie

Wężownica Lada

Kształt

Nazwa

Urządzenie 
wewnętrzne Panel 

sterowania 
(odszra-
nianie)

Panel 
ostrzeżeń

Pilot 
zdalnego 

sterowania 
(dla klima-
tyzatora)

Zamrażarka

Wężownica Lada

Kształt
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1 Instrukcja obsługi 
2 Instrukcja montażu 
3 Zaciski
4 Dodatkowe rury (instalowane na dolnej ramie)

2-3 Ograniczenia dotyczące urządzenia 
wewnętrznego (chłodziarka i zamrażarka)

• Ciśnienie obliczeniowe dla urządzenia wewnętrznego wynosi 
co najmniej 2,5 MPa.

• Zainstalować mechaniczny termostatyczny zawór rozprężny 
dla czynnika R410A na każdym urządzeniu wewnętrznym.

• Zaizolować końcówkę pomiarową mechanicznego 
termostatycznego zaworu rozprężnego.

• Zainstalować zawór elektromagnetyczny R410A (maks. ciśnienie 
różnicowe podczas pracy 3,5 MPa [35 bar] lub wyższe) po stronie 
wlotowej opisanego wyżej mechanicznego termostatycznego 
zaworu rozprężnego każdego urządzenia wewnętrznego.

• Zainstalować filtr po stronie pierwotnej zaworu 
elektromagnetycznego opisanego powyżej dla każdego 
urządzenia wewnętrznego. Określić liczbę oczek filtru w oparciu 
o wielkość zdeterminowaną przez zastosowany zawór elektro-
magnetyczny, mechaniczny, termostatyczny zawór rozprężny.

• Poprowadzić przewody do wymiennika ciepła urządzenia 
wewnętrznego w taki sposób, aby czynnik chłodniczy przepływał 
z góry na dół.

• W przypadku instalacji większej liczby urządzeń wewnętrznych 
należy koniecznie instalować je na tym samym poziomie.

• Dopuszczalne jest odszranianie w cyklu wyłączenia z pracy lub 
odszranianie grzałką elektryczną. Nie jest możliwe stosowanie 
modeli z odszranianiem gorącym gazem.

3. WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
Należy wybrać lokalizację instalacji spełniającą następujące 
warunki. Należy też uzyskać zgodę klienta.

1. W miejscu instalacji nie może występować ryzyko pożaru 
spowodowanego wyciekiem palnego gazu.

2. Wybierając miejsce instalacji urządzenia, należy zwrócić uwagę, 
by wydmuchiwane powietrze ani hałas wytwarzany przez 
urządzenie nikomu nie przeszkadzały.

3. Fundament musi być na tyle wytrzymały, by utrzymać ciężar 
urządzenia i zapobiec powstawaniu wibracji oraz hałasu. 
Powierzchnia fundamentu musi być płaska.

4. Długości przewodów między jednostką zewnętrzną a 
wewnętrzną nie mogą być większe od dopuszczalnych. 
(Patrz "6. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO")

5. Otwór wlotowy ani otwór wylotowy nie powinny być wystawione 
w kierunku wiatru. 
Podmuchy wiatru w kierunku otworów ssawnych lub wylotowych 
będą zakłócać działanie urządzenia.
W razie potrzeby należy zainstalować wiatrochron lub inną 
przeszkodę osłaniającą urządzenie przed wiatrem.

6. Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego 
miejsca, by możliwe było wykonanie czynności serwisowych 
i dość miejsca na wlot i wylot powietrza. 
(Minimalne wymagania dotyczące miejsca montażu zawiera 
punkt "Przykłady miejsc instalacji".)

Przykłady miejsc instalacji
• Wymagana przestrzeń montażowa przedstawiona na poniższym 

rysunku obowiązuje w przypadku trybu chłodzenia, gdy 
temperatura na zewnątrz wynosi 32°C. 
Jeśli obliczeniowa temperatura zewnętrzna przekracza 32°C 
lub jeśli obciążenie cieplne przekracza maksymalną wydajność 
wszystkich urządzeń zewnętrznych, należy zachować jeszcze 
większy odstęp od wlotu powietrza, niż pokazany na poniższym 
rysunku.

• W trakcie instalacji należy instalować urządzenia, korzystając 
z najbardziej odpowiedniego ze schematów pokazanych na 
poniższym rysunku dla danej lokalizacji, biorąc pod uwagę 
dostęp do urządzenia osób postronnych i kierunek wiatru.

• Jeśli liczba zainstalowanych urządzeń jest większa od prezen-
towanej na poniższym rysunku, należy instalować urządzenia 
w sposób wykluczający powstanie zwarcia.

• Jeśli chodzi o odstęp od urządzenia z przodu, należy uwzględnić 
miejsce na przewody czynnika chłodniczego. 

• Jeśli warunki na poniższym rysunku nie mają zastosowania, 
należy skontaktować się z dealerem lub bezpośrednio 
z przedstawicielem firmy Daikin.

UWAGA) Schematy 1 i 2
• Wysokość ściany z przodu nie powinna być wyższa niż 

1500 mm.
• Wysokość ściany po stronie zasysania powietrza nie powinna 

być wyższa niż 500 mm.
• Wysokość ściany po obu bokach — bez ograniczeń.
• Jeśli wysokość przekracza powyższą wartość, oblicz wartości 

h1 i h2 zgodnie z rysunkiem na następnej stronie, i dodaj 
h1/2 do przestrzeni serwisowej z przodu, oraz h2/2 do 
przestrzeni serwisowej po stronie zasysania powietrza.

1, 2, 3
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(Y = 100 + h2/2 lub więcej)
[W nawiasach podano wartości dla układu 2]
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PRZESTROGA

1. Urządzenie CONVENI-PACK typu inwerter może powodować 
zakłócenia w widmie energii o częstotliwościach radiowych AM. 
Należy rozpatrzyć, w którym miejscu instalować urządzenie 
CONVENI-PACK i przewody elektryczne, zachowując 
odpowiednią odległość od urządzeń audio, komputerów 
osobistych itp.
Szczególnie w przypadku lokalizacji o słabej jakości odbioru 
należy koniecznie upewnić się, że odległość między urządzeniem 
a pilotem urządzenia wewnętrznego wynosi co najmniej 3 metry, 
umieścić przewody zasilające i transmisyjne w kanałach 
kablowych i uziemić kanały.

2. Instalując urządzenia w miejscach o dużych opadach śniegu, 
należy przedsięwziąć następujące środki.
• Upewnić się, że podstawa ma wystarczającą nośność, 

a otwory wlotowe nie będą blokowane przez śnieg.
• Zamontować osłonę przeciwśnieżną (akcesorium opcjonalne)
• Zdjąć tylną kratkę wlotu, aby zapobiec gromadzeniu się 
śniegu na tylnych żebrach.

3. Jeśli istnieje ryzyko ściekania skroplin po schodach lub 
chodnikach, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, 
na przykład zainstalować centralny zestaw tacy na skropliny 
(sprzedawany osobno).

4. Sam czynnik chłodniczy R410A jest nietoksyczny, niepalny 
i bezpieczny. Jednak w przypadku uwolnienia czynnika 
chłodniczego w niewielkim pomieszczeniu jego stężenie może 
przekroczyć dopuszczalną wartość. Dlatego konieczne może 
okazać się podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie 
szczelności. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji 
technicznej.

4. PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
1. Wybierz drogę transportu.

2. Jeśli będzie używany podnośnik widłowy, umieść widły 
przenośnika w dużych otworach w dolnej części urządzenia.

1 Otwór (duży)
2 Widły 
3 Śruby obejmy transportowej
4 Obejma transportowa (żółta)
Zawieszając urządzenie, należy użyć pasów z tkaniny 
zabezpieczających urządzenie przed uszkodzeniem. 

Uwzględniając poniższe punkty, należy zawiesić urządzenie 
zgodnie z procedurą opisaną na poniższym rysunku.
• Użyć pasów o wytrzymałości odpowiedniej do masy 

urządzenia.
• Użyć 2 pasów o długości co najmniej 8 metrów.
• W miejscach styku obudowy z pasami umieść dodatkowe 

fragmenty tkaniny chroniące urządzenie przed uszkodzeniem.
• Wciągnij urządzenie, pilnując przy tym, aby nie doszło 

do wychylenia jego środka ciężkości.

1 Pas
2 Tkanina zabezpieczająca
3 Pas
4 Tkanina zabezpieczająca
5 Otwór

3. Po zakończeniu instalacji zdejmij obejmę transportową (żółta) 
zamocowaną do dużych otworów.

Uwaga
Owiń widły tkaniną, aby zabezpieczyć przed zdarciem powłoki 
ze stelażu oraz rdzy podczas przenoszenia urządzenia 
zabezpieczonego przed korozją.

5. LOKALIZACJA URZĄDZENIA
• Należy dopilnować montażu urządzenia w poziomie, 

na podstawie o wystarczającej wytrzymałości celem eliminacji 
wibracji i hałasu.

• Podstawa powinna z każdej strony wystawać poza obrys 
urządzenia o więcej niż szerokość stóp (66 mm), i powinna 
mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru urządzenia.
Jeśli konieczne jest zamocowanie gumowego zabezpieczenia, 
należy je zamocować wokół całego czoła podstawy.

• Wysokość podstawy powinna wynosić co najmniej 150 mm 
od posadzki.

• Zamocować urządzenie do podstawy za pomocą śrub 
fundamentowych. (Użyć dostępnych w handlu śrub 
fundamentowych typu M12, nakrętek oraz podkładek).

• Śruby fundamentowe powinny być włożone na 
głębokość 20 mm.
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Uwaga
• Instalując urządzenie na dachu, należy upewnić się że ma on 

odpowiednią wytrzymałość, oraz zabezpieczyć miejsce instalacji 
przed deszczem.

• Na obszarze wokół maszyny zapewnić prawidłowy odpływ 
wykonując wokół posadowienia rowki odpływowe.
Niekiedy podczas pracy z urządzenia zewnętrznego wypływają 
skropliny.

• Jeśli urządzenie CONVENI-PACK 
wykonano w wersji odpornej na 
działanie solanki lub w wersji wysoce 
odpornej na działanie solanki, należy 
użyć nakrętek dołączonych do 
podkładek z tworzywa w celu 
zamocowania produktu na śrubach fundamentowych 
(patrz rysunek po prawej stronie).
Nakrętka traci swoje własności antykorozyjne w przypadku 
zejścia warstwy powlekającej z powierzchni styku.

6. PRZEWODY CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

Informacje dla podwykonawców instalacji rurowej
• Nie wolno otwierać zaworu odcinającego, dopóki nie zostaną 

wykonane kroki podane w punkcie "7. OKABLOWANIE 
W MIEJSCU INSTALACJI" oraz "8-3 Sprawdzenie urządzenia i 
instalacji".

• Nie należy stosować topników podczas lutowania i łączenia 
przewodów czynnika chłodniczego. Do lutowania należy używać 
stopu wypełniającego miedziano-fosforowego (BCuP-2) 
niewymagającego topnika. Stosowanie topnika na bazie chloru 
powoduje korozję przewodów rurowych. Ponadto obecność 
fluoru w topniku ma niekorzystny wpływ na instalację czynnika 
chłodniczego, np. powoduje rozkład oleju sprężarkowego.

PRZESTROGA

• Wszystkie przewody zewnętrzne muszą być instalowane 
przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa oraz zgodne 
z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi.

[Środki ostrożności dotyczące wykorzystywania istniejących 
przewodów czynnika chłodniczego / wymienników ciepła]

Należy pamiętać o następujących środkach ostrożności 
dotyczących wykorzystywania istniejących przewodów 
czynnika chłodniczego / wymienników ciepła.
Nieprawidłowości w wykonaniu instalacji mogą skutkować 
uszkodzeniem urządzenia.
• Poniżej wymieniono sytuacje, w których nie należy 

wykorzystywać istniejącej instalacji rurowej, ale należy 
przygotować nową instalację.
• Średnice przewodów są różne.
• Wytrzymałość przewodów jest niewystarczająca.
• Sprężarka poprzednio używanego urządzenia 

CONVENI-PACK była przyczyną problemów.
Podejrzewa się niekorzystne zjawiska, takie jak utlenianie się 
oleju sprężarkowego czy gromadzenie się kamienia.

• Urządzenie wewnętrzne lub urządzenie zewnętrzne było przez 
długi czas odłączone od instalacji.
Podejrzewa się przedostawanie się do instalacji rurowej wody 
i pyłów.

• Przewód miedziany uległ korozji.
• W poprzednio używanym urządzeniu CONVENI-PACK 

używano czynnika innego niż R410A (np. R404A / R507 lub 
R407C). 
Podejrzewa się zanieczyszczenie niejednorodnym czynnikiem 
chłodniczym.

• W przypadku występowania połączeń spawanych na 
przewodach instalacji lokalnej należy przeprowadzić kontrolę 
szczelności tych połączeń.

• Należy zaizolować wszystkie przewody połączeniowe.
Temperatury przewodów cieczowego i gazowego są 
następujące:
Minimalna temperatura na wlocie do przewodu cieczowego

20°C (po stronie klimatyzatora)
  5°C (po stronie urządzenia chłodzącego)

Minimalna temperatura na wlocie do przewodu gazowego: 
   0°C (po stronie klimatyzatora)
-20°C (po stronie urządzenia chłodzącego)

Jeśli grubość izolacji jest niewystarczająca, należy położyć 
dodatkową warstwę na już istniejącą albo wymienić istniejącą 
izolację na nową.

• Należy wymienić izolację, jeśli materiał izolacyjny uległ 
zniszczeniu.

Należy pamiętać o następujących środkach ostrożności 
dotyczących wykorzystywania istniejących wymienników 
ciepła.
• Urządzenia o niewystarczającym ciśnieniu projektowym (z uwagi 

na fakt, że niniejszym produkt jest przystosowany do współpracy 
z czynnikiem R410A) wymagają dolnego ciśnienia projektowego 
2,5 MPa [25 bar].

• Urządzenia, których przewody łączące z wymiennikiem ciepła 
poprowadzono tak, że przepływ czynnika chłodniczego odbywa 
się od dołu do góry.

• Urządzenia, w których doszło do korozji przewodów miedzianych 
lub wentylatora.

• Urządzenia, które mogą być zanieczyszczone cząstkami obcymi 
takimi jak zanieczyszczenia.
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6-1 Wybór materiału, z jakiego wykonane są przewody
• Należy upewnić się, że przewody zarówno od wewnątrz, jak i od zewnętrz są czyste i wolne od substancji zanieczyszczających takich jak 

siarka, tlen, pył, odłamki metalu, olej i tłuszcze oraz woda.
Zaleca się, aby warstwa oleju w przewodach nie przekraczała ilości 30 mg na 10 m.

• Przewody czynnika chłodniczego powinny spełniać następujące warunki:
Materiał: Rury miedziane bez szwu z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym (C1220T-O w przypadku średnic zewnętrznych 

do 15,9 mm oraz C1220T-1/2H w przypadku średnic zewnętrznych od 19,1 mm).
Średnica przewodów czynnika chłodniczego oraz grubość ścianki przewodu: Wyboru średnicy i grubości należy dokonać na podstawie 
poniższej tabeli.
(W tym produkcie zastosowano R410A. Ciśnienie typu O może okazać się niewystarczające, jeśli jest używane w przypadku 
przewodów o minimalnej średnicy 19,1 mm. Dlatego należy dopilnować użycia typu 1/2 H o minimalnej grubości 1,0 mm.
W przypadku zastosowania typu O w przewodach o minimalnej średnicy 19,1 mm wymagana jest grubość minimalna 1,2 mm. 
W takim przypadku należy koniecznie przeprowadzić opłomienianie każdego połączenia).

• Koniecznie należy wykonać prace na przewodach rurowych w zakresie podanym w poniższej tabeli.

Maks. dopuszczalna długość rurociągu w jednym 
kierunku (długość równoważna)

Maks. różnica wysokości między 
urządzeniami wewnętrznymi a 
urządzeniem zewnętrznym

Różnica wysokości między chłodnicą a ladą

Rury między urządzeniem zewnętrznym 
a pierwszym odgałęzieniem (A, a)

Rury między urządzeniem zewnętrznym 
a pierwszym odgałęzieniem (A2, a2)

W razie braku połączenia 
ze sprężarką wstępną

Uwaga
Podczas podłączania sprężarki 
wstępnej należy kierować się 
wskazówkami zamieszczonymi 
w jej instrukcji montażu.

Jeśli rozmiar przewodu połączeniowego urządzenia wewnętrznego jest większa od średnicy odgałęzienia 
(wg powyższej tabeli), należy przed podłączeniem poszerzyć przewód połączeniowy przy urządzeniu wewnętrznym.

Jeśli rozmiar przewodu połączeniowego urządzenia wewnętrznego jest większa od średnicy odgałęzienia 
(wg powyższej tabeli), należy przed podłączeniem poszerzyć przewód połączeniowy przy urządzeniu wewnętrznym.

Różnica wysokości
Przewód gazowy
Przewód cieczowy

Klima-
tyzator

Chłodnica
Lada

Urządzenie zewnętrzne

Rozmiar przewodu cieczowegoRozmiar przewodu gazowego

22,4 kW lub więcej i mniej niż 28,0 kW
16,0 kW lub więcej i mniej niż 22,4 kW
Mniej niż 16,0 kW
Łączna wydajność urządzeń wewnętrznych po wykonaniu odgałęzień

φ28,6 × 1,2 (typ 1/2H)φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)

φ22,2 × 1,0 (typ 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (typ 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (typ 1/2H)

φ12,7 × 0,8 (typ O)

φ9,5 × 0,8 (typ O)

φ12,7 × 0,8 (typ O)φ9,5 × 0,8 (typ O)

W żadnym punkcie za rozgałęzieniem rozmiar przewodów nie może być większy niż powyżej rozgałęzienia.

Należy wybrać rozmiar z poniższej tabeli zgodnie z całkowitą wydajnością urządzeń zewnętrznych 
podłączonych poniżej rozgałęzienia.

Przewody między rozgałęzieniami i 
urządzeniami

Przewody między rozgałęzieniami
(B2, b2)

50~130 mm50 m lub mniej50~130 m50 m lub mniej
Przewód gazowyPrzewód cieczowy

Rozmiar przewodu (mm)
Strona urządzenia zewnętrznego

(Klimatyzator)

Rozmiar przewodu cieczowegoRozmiar przewodu gazowego

18,5 kW lub więcej
14,5 kW lub więcej i mniej niż 18,5 kW
9,9 kW lub więcej i mniej niż 14,5 kW
6,0 kW lub więcej i mniej niż 9,9 kW
Mniej niż 6,0 kW
Łączna wydajność urządzeń wewnętrznych po wykonaniu odgałęzień

φ28,6 × 1,2 (typ 1/2H)φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)

φ25,4 × 1,0 (typ 1/2H)
φ22,2 × 1,0 (typ 1/2H)
φ19,1 × 1,0 (typ 1/2H)
φ15,9 × 1,0 (typ 1/2H) φ9,5 × 0,8 (typ O)

φ6,4 × 0,8 (typ O)φ12,7 × 0,8 (typ O)

φ12,7 × 0,8 (typ O)φ9,5 × 0,8 (typ O)

W żadnym punkcie za rozgałęzieniem rozmiar przewodów nie może być większy niż powyżej rozgałęzienia.

Należy wybrać rozmiar z poniższej tabeli zgodnie z całkowitą wydajnością urządzeń zewnętrznych 
podłączonych poniżej rozgałęzienia.

Przewody między rozgałęzieniami i 
urządzeniami

Przewody między rozgałęzieniami
(B, b, C, c)

50~130 m50 m lub mniej50~130 m50 m lub mniej
Przewód gazowyPrzewód cieczowy

Rozmiar przewodu (mm)
Strona urządzenia zewnętrznego

Rozmiary przewodów czynnika chłodniczego
(Urz. chłodnicze)

<Długość przewodów czynnika chłodniczego>

Uwaga: Na przewodach od urządzenia zewnętrznego wymagane są syfony rozmieszczone co 5 m.

Różnica wysokości między klimatyzatorami wewnętrznymi 

Maks. długość odgałęzionego rurociągu 
(długość rzeczywista)

H4 ≤ 0,5 m

H3 ≤ 5 m

H1, H2 ≤ 10 m

H1, H2 ≤ 35 m (Uwaga)

b2 + e1 ≤ 30 m (e1 = większa z długości d2 lub e2)

b + c + d1 ≤ 30 m (d1 = większa z długości d lub e)

a2 + b2 + e1 ≤ 130 m (e1 = większa z długości d2 lub e2)

a + b + c + d1 ≤ 130 m (d1 = większa z długości d lub e)

urządzenie nad urządzeniem zewnętrznym

urządzenie pod urządzeniem zewnętrznym
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6-2 Ochrona przed zanieczyszczeniami podczas 
montażu przewodów

Przewody należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich 
wilgoci, osadów, pyłu itp.

Uwaga
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia przewodów podczas prowadzenia ich przez 
ściany oraz wyprowadzania na zewnątrz.

6-3 Podłączanie przewodów
• Po lutowaniu należy przeprowadzić przedmuch azotem.

Przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie azotem 
spowoduje utworzenie filmu tlenowego wewnątrz rur, co wpłynie 
niekorzystnie na pracę zaworów i sprężarek układu chłodniczego 
i uniemożliwi poprawne działanie instalacji.

• Regulator ciśnienia azotu uwalnianego podczas lutowania musi 
być ustawiony na wartość 0,02 MPa (około 0,2 kg/cm2: wartość 
taka daje wyczuwalny acz nieznaczny powiew powietrza).

Uwaga
Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować 
przeciwutleniaczy.
Pozostałości mogą spowodować zablokowanie przewodów 
i uszkodzenie urządzeń.

6-4 Instalacja suszarki

PRZESTROGA

Ten produkt wymaga zainstalowania suszarki po stronie cieczowej 
w miejscu instalacji.
(Eksploatacja urządzenia bez zainstalowania suszarki może 
skutkować uszkodzeniem sprzętu).

Należy dokonać wyboru suszarki z poniższej tabeli:

• Podłącz suszarkę do przewodu cieczowego po stronie 
urządzenia chłodzącego.

• Jeśli to tylko możliwe, suszarkę należy instalować w orientacji 
poziomej.

• Zainstalować suszarkę możliwie blisko urządzenia 
zewnętrznego.

• Usunąć zaślepkę suszarki tuż przed lutowaniem (aby nie doszło 
do wchłonięcia wilgoci z powietrza).

• Postępować zgodnie z instrukcjami w instrukcji suszarki 
dotyczącymi jej lutowania.

• Naprawić wszelkie miejsca przepalenia się powłoki farby 
zabezpieczającej suszarki, do których doszło podczas lutowania. 
Skontaktować się z producentem w celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat farby zabezpieczającej.

• W przypadku niektórych typów suszarek kierunek przepływu jest 
określony z góry.
Kierunek przepływu należy ustawić zgodnie z instrukcją obsługi 
suszarki. (Ciekły czynnik przepływa z urządzenia zewnętrznego 
do wewnętrznego.)

6-5 Podłączanie przewodów czynnika 
chłodniczego

PRZESTROGA

• Poza zaworami odcinającymi — gazowym i cieczowym — to 
urządzenie wyposażono także w zawór odcinający do celów 
serwisowych (patrz schemat poniżej).

• Nie należy zmieniać położenia zaworu odcinającego 
serwisowego*.
(Fabrycznie zawór odcinający serwisowy jest ustawiany 
w położeniu otwartym. W trakcie eksploatacji ten zawór powinien 
stale być w pozycji otwartej. Uruchomienie urządzenia przy 
zaworze przestawionym w położenie zamknięcia może 
spowodować uszkodzenie sprężarki).

1. Kierunki wyprowadzenia przewodów
Przewody łączące urządzenia można podłączyć z przodu lub 
z boku urządzenia (patrząc od dołu), zgodnie z poniższym 
rysunkiem.
Przekładając przewody w dolnej części urządzenia, należy 
skorzystać z otworu do wybijania w stelażu.

Miejsce Okres instalacji Sposób 
zabezpieczenia

Na zewnątrz 
pomieszczeń

Ponad miesiąc Zacisnąć przewód
Mniej niż miesiąc

Zacisnąć przewód lub 
owinąć go taśmąWewnątrz 

pomieszczeń Niezależnie od okresu

Model Wymagany rdzeń suszarki 
(zalecany typ)

LRYEQ16AY1
160 g (równoważne situ molekularnemu 
100%)
(DML164/DML164S: marki Danfoss)

Miejsce 
lutowania

Azot

Azot

Taśma
Zawór ręczny

Regulator

Przewód czynnika chłodniczego

* Serwisowy zawór odcinający

* Serwisowy zawór odcinający

Zawór odcinający 
po stronie gazowej 
(z otworem serwisowym)

Zawór odcinający po stronie 
cieczowej (z otworem serwisowym)

Połączenie z lewej strony

Połączenie z przodu

Połączenie z prawej strony
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Środki ostrożności podczas wybijania otworów
• Wybić otwór w ramie podstawy, wiercąc wokół niego 

4 zagłębienia wiertłem 6 mm.

• Należy unikać uszkodzenia obudowy.
• Po wybiciu otworów zalecane jest usunięcie zadziorów i zamalo-

wanie krawędzi farbą zabezpieczającą, aby zapobiec ich korozji.
• Prowadząc przewody elektryczne przez otwory do wybijania, 

należy zabezpieczyć je za pomocą osłon lub tulei, pilnując aby 
nie uszkodzić samych przewodów.

2. Usuwanie przewodów zaciskowych
W przypadku podłączania przewodów czynnika chłodniczego 
do urządzenia zewnętrznego należy najpierw odłączyć przewody 
łączące, zgodnie z poniższą procedurą.
Informacje dotyczące obsługi zaworu odcinającego zawiera 
punkt "Obsługa zaworu odcinającego".

OSTRZEŻENIE

Odłączyć przewód zaciskowy po spuszczeniu czynnika 
chłodniczego znajdującego się w przewodach.
W wyniku stopienia się miedzianego stopu wypełniającego, 
jeśli wcześniej nie spuszczono w całości gazowego czynnika 
chłodniczego, może dość do rozerwania przewodów rurowych 
i odniesienia obrażeń.

Obsługa zaworów odcinających
Podczas obsługi każdego z zaworów odcinających należy 
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

PRZESTROGA

• Nie wolno otwierać zaworu odcinającego, dopóki nie zostaną 
wykonane kroki podane w punkcie "8-3 Sprawdzenie 
urządzenia i instalacji".
Nie pozostawiać zaworu odcinającego otwartego bez włączania 
zasilania, w przeciwnym wypadku może dojść do skroplenia się 
czynnika chłodniczego w sprężarce oraz uszkodzenia izolacji 
głównego obwodu zasilającego.

• Koniecznie używać do obsługi zaworu odcinającego specjalnie 
do tego przeznaczonego narzędzia. Zawór odcinający nie jest 
zaworem tylnogniazdowym. Wywieranie na zawór nadmiernej 
siły może spowodować uszkodzenie jego korpusu.

• W przypadku korzystania z króćca serwisowego używać węża do 
napełniania.

• Dopilnować, aby nie dochodziło do wycieku gazowego czynnika 
chłodniczego, oraz aby pokrywa zaworu i zaślepka były mocno 
dokręcone.

〈Moment dokręcania〉
Sprawdzić w poniższej tabeli rozmiary zaworów odcinających 
dołączanych do każdego modelu oraz wartości momentów 
dokręcania obowiązujące w przypadku tych zaworów.
Wielkość zaworu odcinającego

〈Sposób otwierania〉
1. Zdejmij pokrywę zaworu i przekręć wrzeciono zaworu w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, posługując się kluczem 
sześciokątnym.

2. Obracaj aż do zatrzymania wrzeciona.
3. Dokręć do oporu pokrywę zaworu. W powyższej tabeli podano 

momenty dokręcania odpowiadające poszczególnym rozmiarom.

〈Sposób zamykania〉
1. Zdejmij pokrywę zaworu i przekręć wrzeciono zaworu w kierunku 

ruchu wskazówek zegara, posługując się kluczem 
sześciokątnym.

2. Dokręć wrzeciono aż do jego zetknięcia się z uszczelnieniem 
zaworu.

3. Dokręć do oporu pokrywę zaworu. W powyższej tabeli podano 
momenty dokręcania odpowiadające poszczególnym rozmiarom.

〈Środki ostrożności dotyczące obsługi pokrywy zaworu〉
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić uszczelnienia.
• Przed montażem pokrywy zaworu nałożyć na gwint śruby środek 

do uszczelniania śrub.
• Nie nakładać środka do uszczelniania śrub (do stosowania 

z nakrętkami kielichowymi) na część uszczelniającą.

Wiertło

Obszar wgłębiony
(4 miejsca)

Otwór do wybijania

Odcięcie
Przewód zaciskowy (mały)

Przewód zaciskowy (duży)

Przewody w budynku

Wąż do 
napełniania

Otwór serwisowy

Przewody po stronie urządzeń

Zawory odcinające po 
stronie cieczowej i gazowej Otwór serwisowy

Przewody zaciskowe

Przetnij przewód zaciskowy (mały) za pomocą 
odpowiedniego narzędzia, np. przecinaka do 
rur, i w przekroju sprawdź, czy nie występują 
resztki oleju.
Uwaga: Jeśli olej wypływa z odciętej części, 
obetnij przewód zaciskowy (duży) za pomocą 
obcinaka do rur.

Procedura 3

Podłącz przewód do napełniania 
do otworu serwisowego po 
stronie cieczowej oraz do 
zaworów odcinających po 
stronie gazowej i odessij gaz 
z przewodów zaciskowych.

Procedura 2

Po całkowitym 
odessaniu gazu z 
przewodów zaciskowych 
rozpuść lut za pomocą 
palnika i odłącz przewód 
zaciskowy (duży).

Procedura 4

Potwierdź, że zawór 
odcinający jest zamknięty.

Procedura 1
Zawód odcinający po stronie 
cieczowej φ9,5

Zawór odcinający po stronie 
gazowej φ25,4

Wielkość 
zaworu 

odcinającego

Moment dokręcania (N•m) (zamykanie w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara)

Wrzeciono 
(korpus zaworu)

Zaślepka 
zaworu

Otwór 
serwisowy

φ9,5 5,4~6,5
Klucz 

sześciokątny: 
4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

φ25,4 27,0~33,0
Klucz 

sześciokątny: 
8 mm

22,5~27,5

Uszczelniacz
Wrzeciono

Otwór sześciokątny

Zaślepka zaworu

Otwór serwisowy
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• Po przestawieniu zaworu koniecznie dokręcić do oporu jego 
pokrywę. Informacje dotyczące momentów dokręcania zaworu 
zawiera punkt "Obsługa zaworów odcinających".

〈Środki ostrożności dotyczące obsługi króćca serwisowego〉
• Obsługując króciec serwisowy, korzystać z węża do napełniania 

z popychaczem.
• Przed montażem zaślepki nałożyć na gwint śruby środek do 

uszczelniania śrub.
• Nie nakładać środka do uszczelniania śrub (do stosowania 

z nakrętkami kielichowymi) na część uszczelniającą.
• Zaślepkę należy dokładnie dokręcić. Informacje dotyczące 

momentów dokręcania zaślepek zawiera punkt "Obsługa 
zaworów odcinających".

PRZESTROGA

Należy nałożyć na gwinty śrub mocujących pokrywę zaworu 
oraz na gwint śruby króćca serwisowego środek do 
uszczelniania śrub.
W przeciwnym wypadku do wnętrza mogą przedostać się skropliny, 
które następnie zamarzną. W efekcie może dojść do wycieku 
gazowego czynnika chłodniczego lub uszkodzenia sprężarki 
w wyniku deformacji lub uszkodzenia.

3. Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego do urządzeń 
zewnętrznych

Po podłączeniu z przodu
Aby podłączyć, zdjąć pokrywę zaworu odcinającego.

Po podłączeniu z boku (u dołu)
Wybić otwór w dolnym stelażu i poprowadź przewody pod stelażem.

PRZESTROGA

• Upewnić się, że przewody w miejscu instalacji nie stykają się 
z innymi przewodami, dolną ramą lub panelami bocznymi 
urządzenia.

〈Środki ostrożności dotyczące instalacji rurowej〉
Poprowadzić przewody odgałęzień, pamiętając o następujących 
warunkach.

• W miejscu wykonywania odgałęzienia przewodu cieczowego 
użyć złącza Y, instalując je w płaszczyźnie poziomej. Zapobiegnie 
to nierównomiernemu przepływowi czynnika chłodniczego.

• W przypadku wykonywania odgałęzienia przewodu gazowego 
czynnika chłodniczego użyć złącza T i wykonać odgałęzienie tak, 
aby przewody odgałęzienia były prowadzone ponad przewodem 
głównym (patrz ilustracja poniżej). Zapobiegnie to gromadzeniu 
się oleju sprężarkowego w urządzeniu wewnętrznym, poza 
obiegiem.

• W przypadku odgałęzienia na przewodzie gazowego czynnika 
chłodniczego użyć złącza T, podłączając je od góry do przewodu 
głównego.

• Sprawdzić, czy część pozioma przewodu gazowego biegnie w dół 
do urządzenia zewnętrznego (patrz ilustracja poniżej).

• Jeśli urządzenie zewnętrzne znajduje się powyżej, wykonać 
syfon na przewodzie gazowym w odległości 5 metrów od 
urządzenia zewnętrznego. Zapewni to płynny powrót oleju w górę 
biegnącego w dół przewodu.

Zaślepka zaworu

Zawór odcinający 
Część mocowania 
pokrywy zaworu.

Nie stosuj kleju do śrub
Uszczelniacz

Zastosuj klej do śrub
Gwint śruby

Zaślepka

Zastosuj klej do śrub
Gwint śrubyNie stosuj kleju 

do śrub

Uszczelniacz

[1] Zawód odcinający 
po stronie cieczowej
 (Klimatyzator)

Przewód podłączany po stronie gazowej (1)

Przewód podłączany po stronie cieczowej (1)

[4] Zawód odcinający 
po stronie cieczowej
 (Chłodziarka)

[3] Zawór odcinający 
po stronie gazowej
 (Chłodziarka)

Lut

Przewód podłączany po stronie gazowej (2)
Przewód podłączany po stronie cieczowej (2)

[2] Zawór odcinający 
po stronie gazowej
 (Klimatyzator)

Przewód strony cieczowej 
(nie należy do wyposażenia)

Wybij otwór
Otwór do wybijania

Przewód podłączany po stronie cieczowej (4)

Przewód podłączany po stronie cieczowej (3)

LutLut

Przewód gazowy 
(nie należy do wyposażenia)

Przewód podłączany po stronie gazowej (4)

Przewód podłączany po stronie gazowej (3)

[1] Zawód odcinający po stronie cieczowej
 (Klimatyzator)

[4] Zawód odcinający po stronie cieczowej
 (Chłodziarka)

[3] Zawór odcinający po stronie gazowej
 (Chłodziarka)

[2] Zawór odcinający 
po stronie gazowej
 (Klimatyzator)

Przewód cieczowy

A

Trójnik Y

Widok A

±30° lub mniej

Powierzchnia 
pozioma

Przewód gazowy

Rurociąg główny

Trójnik T

Trójnik T

Przewody powinny 
być nachylone w dół

Rurociąg główny

Przewody powinny 
być nachylone w dół

Przewody 
odgałęzień

Przewody powinny 
być nachylone w dół

Przewody odgałęzień

Strona urządzenia 
zewnętrznego

Strona urządzenia wewnętrznego
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7. OKABLOWANIE W MIEJSCU 
INSTALACJI

Informacje dla podwykonawców instalacji 
elektrycznej
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego. Produkt 

zawiera inwerter. Aby uniknąć uszkodzenia detektora prądu 
upływowego, upewnić się, że detektor prądu upływowego jest 
odporny na zakłócenia harmoniczne.

• Nie uruchamiać urządzenia CONVENI-PACK, dopóki nie zostaną 
ukończone prace przy przewodach czynnika chłodniczego; 
w przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia sprężarki.

• Nie usuwać żadnych podzespołów elektrycznych, takich jak 
termistory czy czujniki, podczas podłączania przewodów 
zasilających lub transmisyjnych. Jeśli urządzenie 
CONVENI-PACK zostanie uruchomione w sytuacji, gdy te 
podzespoły zostały zdemontowane, może dojść do uszkodzenia 
sprężarki. 

PRZESTROGA

• Okablowanie i elementy elektryczne muszą być przygotowane 
przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi 
przepisami lokalnymi oraz krajowymi.

• Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. Nigdy nie 
używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne 
urządzenie.

• Nie należy w żadnym wypadku montować kondensatora 
przyśpieszającego fazę. Ponieważ urządzenie to jest 
wyposażone w inwerter, zastosowanie kondensatora 
przyspieszającego fazę nie tylko zniweluje efekt poprawy 
współczynnika wydajności, lecz może także powodować 
przegrzewanie się tego kondensatora pod wpływem dużych 
częstotliwości.

• Czynności związane z okablowaniem elektrycznym należy 
wykonywać wyłącznie po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania.

• Przewody należy uziemić w sposób uwzględniający odpowiednie 
przepisy lokalne i krajowe.

• Maszyna wyposażona jest w inwerter. Podłączyć uziemienie, 
aby wyeliminować wpływ wytwarzanych zakłóceń 
elektromagnetycznych na inne urządzenia i aby zapobiec 
gromadzeniu ładunku na zewnętrznej obudowie urządzenia.

• Nie wolno podłączać uziemienia do rur gazowych, 
kanalizacyjnych, piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej.
Przewody gazowe: w przypadku wycieku czynnika może 
nastąpić samozapłon lub eksplozja.
Rury kanalizacyjne: brak efektu uziemienia w przypadku 
używania twardych rur plastikowych.
Przewody uziemienia linii telefonicznej lub piorunochronu: 
mogą być niebezpieczne w przypadku gwałtownego wzrostu 
potencjału elektrycznego uziomu.

• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
To urządzenie korzysta z inwertera, dlatego należy zastosować 
detektor prądu upływowego z wyłącznikiem reagującym na 
zakłócenia elektryczne o wyższych częstotliwościach w celu 
zabezpieczenia przed usterkami samego detektora.

• Detektora prądu upływowego z wyłącznikiem, przeznaczonego 
specjalnie do zabezpieczania przed zwarciem do uziemienia, 
należy używać w połączeniu z głównym wyłącznikiem lub 
bezpiecznikiem.

• Przewody elektryczne należy poprowadzić zgodnie ze schema-
tami elektrycznymi oraz poniższym opisem.

• Nie należy uruchamiać, dopóki nie zostaną ukończone prace przy 
przewodach czynnika chłodniczego.
 (W razie uruchomienia przed ukończeniem prac przy 
przewodach czynnika może dojść do uszkodzenia sprężarki.)

• Nigdy nie należy usuwać termistorów, czujników itp. podczas 
podłączania przewodów zasilających i transmisyjnych.
 (W razie uruchomienia bez termistora, czujnika itp. może dojść 
do uszkodzenia sprężarki.)

• Detektor zabezpieczający przed odwróceniem faz działa tylko 
przy włączaniu zasilania. W przypadku występowania braków 
zasilania lub w przypadku włączania się i wyłączania zasilania 
produktu należy podłączyć zabezpieczenie przed odwróceniem 
faz. Eksploatacja urządzenia w przypadku odwrócenia faz może 
spowodować uszkodzenie sprężarki i innych elementów.

• Przymocować przewód zasilający w sposób pewny. Włączenie 
zasilania w przypadku braku fazy N lub w przypadku jej 
nieprawidłowego połączenia spowoduje uszkodzenie sprzętu.

• Nigdy nie podłączać zasilania, tak aby fazy były odwrócone. 
Urządzenie normalnie nie może pracować w trybie odwrócenia 
faz.
W przypadku odwrócenia faz należy wymienić dwie z trzech faz.

• Upewnić się, że stopień niezrównoważenia elektrycznego nie 
przekracza 2%. W przeciwnym wypadku okres żywotności 
urządzenia ulegnie skróceniu.
W przypadku przekroczenia wartości 4% urządzenie zostanie 
wyłączone, zaś na pilocie zdalnego sterowania urządzenia 
wewnętrznego zostanie wyświetlony kod usterki.

• Pewnie podłączyć odpowiedni przewód i zamocować go za 
pomocą dołączonego zacisku, tak aby na części elektryczne 
(złącze przewodów zasilania, złącze przewodów transmisyjnych 
i złącze uziemienia) nie był wywierany zewnętrzny nacisk.

• Zainstalować przełącznik umożliwiający przełączenie wszystkich 
biegunów z głównego układu zasilania.
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7-1 Przykład okablowania całego systemu

Uwaga
• Do wykonania instalacji zasilania należy użyć przewodu 

elektrycznego.
• Należy sprawdzić przewody elektryczne niskiego napięcia 

(np. pilota, między urządzeniami itp.) oraz czy przewody 
wysokiego napięcia nie są prowadzone zbyt blisko siebie; 
należy zachować odległość co najmniej 50 mm.
Nadmierna bliskość może spowodować zakłócenia elektryczne, 
usterki i uszkodzenia.

• Należy koniecznie podłączyć przewody elektryczne do listwy 
zaciskowej zasilania i przymocować je zgodnie z opisem 
w punkcie "7-2 Procedura dotycząca wykonywania instalacji 
elektrycznej wejściowej".

• Przewodów zasilających nie wolno podłączać do listwy 
zaciskowej przewodów transmisyjnych wyjściowych sygnałów 
ostrzegawczych, alarmowych, pracy i zdalnego wyłącznika. 
Spowoduje to bowiem uszkodzenie całego systemu.

• Przewody transmisyjne należy instalować tak, jak opisano 
w punkcie "7-3 Procedura dotycząca wykonywania instalacji 
zasilania".

• Zabezpieczyć przewody elektryczne obejmą taką jak opaska 
izolacyjna, aby uniknąć kontaktu z przewodami rurowymi.

• Poprowadzić przewody tak, aby nie doszło do deformacji części, 
np. pokrywy podzespołów elektrycznych. Zamknąć pokrywę 
w sposób pewny.

7-2 Procedura dotycząca wykonywania instalacji 
elektrycznej wejściowej

• Poprowadzić przewody wysokonapięciowe (przewody zasilające, 
uziemienia oraz sygnałów ostrzegawczych/alarmowych/pracy) 
przez otwory do wybijania zlokalizowane z boku lub w przedniej 
części urządzenia lub na ramie dolnej.

• Poprowadzić przewody niskonapięciowe (zdalnych przełączni-
ków) przez otwory do wybijania zlokalizowane w przedniej części 
urządzenia lub przez przepusty na przewody.

3 fazowe 380-415 V
Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem
(Typ wysokoczęstotliwościowy)
(zabezpieczenie przed 
przeciążeniem i zwarciem 
do ziemi)

AC 220-240 V
Detektor prądu upływowego 
z wyłącznikiem (Typ wysoko-
częstotliwościowy)
(zabezpieczenie przed przeciążeniem 
i zwarciem do ziemi)

(Uwaga 1)
Wyłącznik zdalny

Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem
(zabezpieczenie przed przeciążeniem i 
zwarciem do ziemi)

E1H

Urządzenie 
zewnętrzne

Wejście sygnalizacji 
przestrogi
Wejście sygnalizacji 
ostrzeżenia

Uwaga: 1. W przypadku przełącznika zdalnego użyj styku beznapięciowego przystosowanego do mikroprądów 
(nie większych niż 1 mA, 12 VDC)

Uwaga: 2. Całkowita obciążalność wyjścia ostrzeżenia, alarmu: maks. 0,5 A przy AC od 220 do 240V.
 Obciążalność wyjścia sterowania pracą: maks. 0,5 A przy AC od 220 do 240V.

(Uwaga 2)

Lada chłodnicza

Lada chłodnicza

Chłodnica zespolona

Lada zamrażarkowa

Wejście 
czujnika

Wejście sygnalizacji 
ostrzeżenia

Interfejs lady

Kontroler ST

Dla chłodziarki
Dla zamrażarki

Licznik czasu dla chłodziarki 

Licznik czasu dla zamrażarki

Zintegrowana karta układu sterowania grzałką 
(nie należy do wyposażenia)

Lampka odszraniania

Stycznik elektromagnetyczny
(Grzałka odszraniania)

Zawór elektromagnetyczny
Termostat informujący o ukończeniu odszraniania
Termostat umożliwiający korektę temperatury wewnętrznej

Wy-WyWe-Wy

Pilot zdalnego 
sterowania

Wyłącznik zdalny
(Uwaga 1)

Sprężarka wstępna

Urządzenie 
wewnętrzne

Wyjście sygnału pracy zamrażarki

Wyjście sygnału pracy chłodziarki (Uwaga 2)

Przełącznik obwodu
Nadprądowy wyłącznik 
automatyczny

AC 220-240 V
(Uwaga 2)Wyjście sygnalizacji przestrogi

Wyjście sygnalizacji ostrzeżenia

Panel alarmowy

Przekaźnik
Licznik czasu dla zamrażarki
Licznik czasu dla chłodziarki

Przewody 
niskonapięciowe

Przewody 
wysokonapięciowe

Wylot rurociągu
Przelotka

(Spód pokrywy 
modułu sterującego)

Tabliczka instalacji elektrycznej

Wytnij zakreskowany obszar
Zaślepka otworu przelotowego
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Uwaga
• Wybić otwory do wybijania za pomocą młotka lub podobnego 

narzędzia.
• Po wybiciu otworów zalecane jest usunięcie zadziorów i zamalo-

wanie krawędzi farbą zabezpieczającą, aby zapobiec ich korozji.
• Prowadząc przewody elektryczne przez otwory do wybijania, 

należy zabezpieczyć je za pomocą osłon lub tulei, pilnując aby 
nie uszkodzić samych przewodów.

• W przypadku możliwości przedostawania się do urządzenia 
niewielkich zwierząt zablokować ewentualne otwory (obszary 
zakreskowane) za pomocą odpowiedniego materiału (nie należy 
do wyposażenia).

7-3 Procedura dotycząca wykonywania instalacji 
zasilania

〈Procedura dotycząca wykonywania instalacji zasilania〉

1 Zasilanie (3 fazy, 380~415)
2 Wyłącznik nadprądowy (detektor prądu upływowego), wyłącznik 

automatyczny odcinający wszystkie bieguny
3 Przewód uziemiający
4 Listwa zaciskowa zasilania
5 Zamocuj osłonki izolacyjne
6 Zamocuj przewody zasilające odpowiednio faz L1, L2, L3 i N 

za pomocą odłączonego zacisku (1) do zacisku z tworzywa.
7 Zamocuj przewód masowy do przewodu zasilającego (faza N) 

za pomocą dołączonego zacisku (1).
8 Przewód uziemiający

Okablowanie należy wykonać tak, aby przewód uziemiający 
nie stykał się z przewodami głównymi sprężarki. W przeciwnym 
wypadku generowany hałas może mieć niekorzystny wpływ 
na inne urządzenia.

9 Przyłącze uziemienia
10 • W przypadku podłączania dwu przewodów do jednego zacisku 

należy podłączyć je w taki sposób, aby tylne części końcówek 
karbowanych stykały się ze sobą.

• Należy również dopilnować, aby cieńszy przewód znajdował 
się u góry, mocując dwa przewody jednocześnie do haka 
z tworzywa za pomocą zacisku (1) należącego do akcesoriów.

Wymagania dotyczące obwodu zasilania, urządzeń 
zabezpieczających i okablowania (listwa zaciskowa X1M~X4M)
• Urządzenie należy podłączyć do obwodu zasilania (patrz 

poniższa tabela). Obwód ten musi być w odpowiedni sposób 
zabezpieczony, tj. wyposażony w wyłącznik główny, bezpiecznik 
zwłoczny na każdej fazie oraz detektor prądu upływowego.

• W przypadku stosowania wyłączników różnicowo-prądowych 
(RCD) powinny to być bezpieczniki o krótkim czasie zadziałania 
(1 sekundy lub mniej) i znamionowym prądzie różnicowym 
200 mA.

• Stosować wyłącznie przewodniki miedziane.
• Na przewód zasilający należy stosować kabel zaizolowany.
• Typ i średnicę kabla zasilającego należy dobrać z uwzględnie-

niem odpowiednich przepisów lokalnych i krajowych.
• Dane techniczne dotyczące lokalnych przewodów elektrycznych 

są zgodne z normą IEC60245.
• W przypadku używania rur ochronnych należy użyć typu H05V.
• Jeżeli rury ochronne nie są używane, należy użyć typu H07RN-F.

Uwaga dotycząca jakości zasilania z publicznej sieci 
elektroenergetycznej
To wyposażenie spełnia wymogi odpowiednio:

normy EN/IEC61000-3-11(1), pod warunkiem, że impedancja Zsys 
układu jest mniejsza lub równa Zmax oraz
normy EN/IEC61000-3-12(2), pod warunkiem, że moc zwarciowa 
Ssc jest większa lub równa wartości minimalnej Ssc

w punkcie styku między układem zasilania użytkownika a siecią 
publiczną. Na instalatorze lub użytkowniku systemu ciąży 
odpowiedzialność zapewnienia (a w razie potrzeby także konsultacji 
z operatorem sieci dystrybucyjnej) podłączenia urządzenia 
wyłącznie do układu zasilania o parametrach odpowiednio:

Zsys mniejsze niż lub równe Zmax oraz
Ssc większe niż lub równe minimalnej wartości Ssc.

(1) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada 
ograniczenia odnośnie skoków, wahań
i pulsacji napięcia w układach niskonapięciowych publicznej 
sieci elektroenergetycznej o prądzie znamionowym ≤ 75 A

(2) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada 
ograniczenia odnośnie prądów harmonicznych wytwarzanych 
przez sprzęt podłączony do układów niskonapięciowych 
publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie wejściowym 
> 16 A oraz ≤ 75 A na fazę.

Połączenia przewodów sygnałów pracy
• Przewody sygnałów pracy należy podłączyć do listwy zaciskowej 

X2M i zacisku zgodnie z poniższą tabelą:

Zadzior

Otwór do wybicia
(Na przewody wysokonapięciowe)

Otwór do wybicia
(Na przewody niskonapięciowe)

NL 1 L 2 L 3

B

1

2

3

4
5

6
7

9
10

8

Hak z tworzywa

Przewód: gruby

Zacisk (1)

Przewód: cienkiKarbowana końcówkaListwa zaciskowa

Faza oraz 
częstotli-

wość
Napięcie

Minimalny 
prąd 

obwodu

Zalecane 
bezpieczniki

LRYEQ16AY1 φ3, 50 Hz 380-415 V 35,2 A 40 A

Zmax (Ω) minimalna wartość Ssc

LRYEQ16AY1 0,24 1038 KVA

Zacisk (1)
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Parametry przewodu X2M

PRZESTROGA

• Podczas podłączania przewodów sygnałów operacyjnych należy 
koniecznie zapoznać się z treścią punktu "7-1 Przykład 
okablowania całego systemu".
W przypadku niepodłączenia przewodów wyjściowych sygnałów 
operacyjnych może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Połączenia przewodów sygnałów ostrzegawczych i alarmowych
• Przewody sygnałów ostrzegawczych i alarmowych należy 

podłączyć do listwy zaciskowej X4M i zacisku zgodnie z poniższą 
tabelą:

Parametry przewodu X4M

Uwaga: Należy koniecznie zaizolować sąsiadujące ze sobą 
urządzenia. 

Połączenia przewodów zdalnego przełącznika pracy
• Instalując zdalny przełącznik operacyjny, podłączyć go do 

zacisku zgodnie z poniższą tabelą:

Parametry przewodu X3M

PRZESTROGA

• W przypadku przełącznika zdalnego użyć styku beznapięciowego 
przystosowanego do mikroprądów (nie większych niż 1 mA, 
12 VDC)

• Jeśli do uruchamiania i zatrzymywania będzie używany zdalny 
przełącznik sterowania, ustawić przełącznik w pozycji 
"REMOTE".

<Środki ostrożności dotyczące połączeń zaciskowych>
• Do połączeń należy koniecznie stosować okrągłe karbowane 

końcówki z tulejkami izolacyjnymi.

• Należy przy tym użyć przewodów elektrycznych o podanych 
parametrach, mocując je tak, aby nie przenosiły one naprężeń 
na listwę zaciskową.

• Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręcić wkręty zacisków.
Użycie zbyt małego wkrętaka spowoduje uszkodzenie łbów śrub 
i uniemożliwi ich poprawne dokręcenie.

• Nie dokręcać wkrętów zaciskowych nadmiernie, gdyż mogą 
one ulec uszkodzeniu.

• W poniższej tabeli podano momenty dokręcania śrub listwy 
zaciskowej.

• Wyciągnąć przewód uziemiający przez wycięcie w podkładce 
i poprowadzić, uważając, aby pod podkładkę nie dostały się 
pozostałe przewody. W przeciwnym wypadku styk przewodu 
uziemiającego może być niewystarczający i uziemienie może 
nie działać prawidłowo.

• Nie zakańczać skrętki spoiną lutowaną.

7-4 Procedura prowadzenia przewodów 
wewnątrz urządzeń

• Postępując zgodnie z poniższym rysunkiem, zacisnąć przewody 
zasilające i transmisyjne za pomocą dołączonych zacisków (1), 
(2) i (3).

• Poprowadzić przewód masowy tak, aby nie stykał się on 
z przewodami głównymi sprężarki. Stykanie się przewodu 
masowego z przewodami głównymi sprężarki może mieć 
niekorzystny wpływ na pozostałe urządzenia.

• Upewnić się, że przewody elektryczne nie stykają się 
z przewodami rurowymi (części zakreskowane na rysunku).

• Przewody transmisyjne muszą być prowadzone w odległości 
co najmniej 50 mm od przewodów zasilania.

• Po zakończeniu prowadzenia przewodów elektrycznych 
sprawdzić, czy połączenia podzespołów elektrycznych pod 
pokrywą podzespołów elektrycznych nie są poluzowane.

Grubość przewodu 
elektrycznego 0,75~1,25 mm2

Maks. długość przewodów 130 m

Grubość przewodu 
elektrycznego 0,75~1,25 mm2

Maks. długość przewodów 130 m

Grubość przewodu 
elektrycznego 0,75~1,25 mm2

Maks. długość przewodów 130 m

Zamocuj osłonki 
izolacyjne

Zamocuj przewody 
elektryczne dołączoną 
opaską zaciskową (1)

X3M 21

Przymocuj przewody 
zdalnego przełącznika 
do części z tworzywa, 
korzystając z zacisku 
(nie należy do 
wyposażenia).

Rozmiar śruby Moment dokręcania (N•m)
M8 (Listwa zaciskowa zasilania)

5,5 - 7,3
M8 (Uziemienie)
M4 (X2M) 2,39 - 2,91
M3.5 (X3M) 0,79 - 0,97

Przewód 
zasilający

Tuleja izolacyjna

Karbowana końcówka

Część do wycięcia 

Podkładka

Karbowana końcówka

6

8

1112917

3

2

1
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15 5

4

14

16

10

7
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1 Przelotka
2 Wykonać okablowanie tak, aby przewody nie stykały się 

z otworem
3 Prowadzenie przewodów wysokonapięciowych (przewody 

zasilające, masowe oraz przewody sygnałów ostrzegawczych/
alarmowych/operacyjnych) z lewej strony

4 Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego
5 Listwa zaciskowa zasilania (X1M)
6 Listwa zaciskowa X2M przewodów sygnałów operacyjnych
7 Listwa zaciskowa uziemienia
8 Prowadzenie przewodów wysokonapięciowych (przewody 

zasilające, masowe oraz przewody sygnałów ostrzegawczych/
alarmowych/operacyjnych) z prawej strony

9 Prowadzenie przewodów wysokonapięciowych (przewody 
zasilające, masowe oraz przewody sygnałów ostrzegawczych/
alarmowych/operacyjnych) z przodu

10 Listwa zaciskowa zdalnych przełączników (X3M)
11 Prowadzenie przewodów zdalnego przełącznika przez otwór 

na przewody
12 Odstęp co najmniej 50 mm
13 Podpora
14 Wykonać okablowanie dokładnie, tak aby wykluczyć możliwość 

zsuwania się izolacji akustycznej sprężarki
15 Rama
16 Mocowanie do tylnej części ramy dołączoną opaską zaciskową 

(2)
17 Mocowanie do tylnej części ramy dołączoną opaską zaciskową 

(2)

PRZESTROGA

Po zakończeniu prac przy instalacji elektrycznej należy sprawdzić, 
czy wszystkie złącza i zaciski wszystkich podzespołów znajdujących 
się w module sterującym są podłączone.

8. PRZEGLĄD I IZOLOWANIE 
PRZEWODÓW RUROWYCH

Informacje dla podwykonawców instalacji rurowej, 
instalacji elektrycznej i ekipy przeprowadzającej 
próbne uruchomienie

• Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać zaworu odcinającego 
aż do chwili ukończenia pomiaru izolacji głównego obwodu 
zasilającego. W przypadku otwarcia zaworu odcinającego wynik 
pomiaru izolacji będzie bowiem niższy.

• Po zakończeniu przeglądu i napełniania czynnikiem chłodniczym 
otworzyć zawór odcinający. Jeśli urządzenie CONVENI-PACK 
zostanie uruchomione w sytuacji, gdy zawór odcinający jest 
zamknięty, dojdzie do uszkodzenia sprężarki.

8-1 Test szczelności i osuszanie próżniowe
W urządzeniu znajduje się czynnik chłodniczy.
Należy pamiętać, aby zawory odcinające — cieczowy 
i gazowy — były stale zamknięte podczas testu 
szczelności i osuszania próżniowego przewodów 
instalacji lokalnej.

[Informacje dla podwykonawcy instalacji rurowej]
Po zakończeniu wykonywania prac na instalacji rurowej wykonać 
dokładnie poniższe czynności w zakresie przeglądu.
• Aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość urządzenia 

CONVENI-PACK i uniknąć wnikania substancji obcych należy 
dopilnować, aby używać narzędzi przeznaczonych do pracy 
z czynnikiem chłodniczym R410A.

• Szczelność
Wytworzyć w wysokociśnieniowej części instalacji (strona 
cieczowa) ciśnienie 3,8 MPa (38 bar), zaś w niskociśnieniowej 
części systemu (strona gazowa) ciśnienie obliczeniowe (*1) 
urządzenia wewnętrznego (nie należy do zestawu), korzystając 
z króćca serwisowego (*2) (nie należy przekraczać ciśnienia 
obliczeniowego). Wynik testu uważa się za pomyślny, jeśli ciśnie-
nie utrzyma się na tym samym poziomie po upływie 24 godzin.
W przypadku stwierdzenia spadku ciśnienia należy skontrolować 
instalację i naprawić nieszczelności.

• Osuszanie próżniowe
Podłączyć pompę próżniową do króćców serwisowych (*) 
przewodów po stronie cieczowej i gazowej na co najmniej 
2 godziny i wytworzyć próżnię, obniżając ciśnienie do poziomu 
–100,7 kPa lub mniej. Następnie należy pozostawić ciśnienie 
w urządzeniu przez co najmniej 1 godzinę na poziomie 
–100,7 kPa lub mniej i sprawdzić, czy odczyt na manometrze nie 
wzrośnie. Wzrost ciśnienia oznacza nieszczelność instalacji lub 
obecność w niej resztek wody.

*1 Aby uzyskać więcej informacji na temat ciśnienia obliczeniowego 
urządzenia wewnętrznego (nie należy do wyposażenia), należy 
skontaktować się z producentem.

*2  Położenie króćca serwisowego zamieszczono na tabliczce 
z instrukcją na przednim panelu urządzenia zewnętrznego 
(poniżej).

Przewód 
wskaźnika
Wąż do 
napełniania

• Aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość 
urządzenia CONVENI-PACK i uniknąć 
wnikania substancji obcych (takich jak 
woda, zanieczyszczenia i pył) należy 
dopilnować, aby używać przewodu 
wskaźnika i węża do napełniania 
przeznaczonych do pracy z czynnikiem 
chłodniczym R410A. Narzędzia 
przeznaczone do pracy z czynnikami 
R410A oraz R407C różnią się 
parametrami.

Pompa 
próżniowa

• Przy wyłączonej pompie próżniowej olej 
nie może wracać do układu.

• Używana pompa próżniowa musi mieć 
zdolność wytworzenia podciśnienia do 
–100,7 kPa (5 Tr lub –755 mmHg).

Gaz do testów 
szczelności • Gazowy azot

Tabliczka

Położenie tabliczki z instrukcją
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PRZESTROGA

• Przeprowadzić próbę szczelności oraz osuszanie próżniowe 
za pośrednictwem króćców serwisowych zaworów odcinających 
po stronie cieczowej i gazowej.

• Korzystając z króćców serwisowych, użyć węży do napełniania 
(wyposażonych w popychacze).

Jeśli istnieje ryzyko obecności wody w instalacji rurowej
Wykonać najpierw opisaną powyżej procedurę osuszania próżnio-
wego przez 2 godziny w następujących sytuacjach:
W sytuacji, gdy instalacja produktu odbywa się w porze opadów 
atmosferycznych, gdy przedłużające się prace instalacyjne 
stwarzają zagrożenie wykraplania się wilgoci lub w sytuacji ryzyka 
wniknięcia wody z opadów atmosferycznych do przewodów z innych 
przyczyn.
Następnie wytworzyć ciśnienie o wartości maksymalnie 
0,05 MPa, wpuszczając azot w stanie gazowym (przerywanie 
próżni), i ponownie opróżnić układ, utrzymując przez 1 godzinę 
podciśnienie –100,7 kPa lub mniej (osuszanie próżniowe).
Powtórzyć operację przerwania próżni i osuszania próżniowego, jeśli 
ciśnienie nie osiągnie wartości –100,7 kPa lub mniejszej po upływie 
minimum 2 godzin wytwarzania próżni. Następnie pozostawić układ 
na 1 godzinę w stanie próżni, a następnie sprawdzić, czy wskazanie 
na manometrze nie wzrosło.

8-2 Prace związane z izolacją cieplną
• Dopilnować, aby przewody rurowe po zakończeniu testu 

szczelności i osuszania próżniowego zostały zaizolowane 
termicznie.

• Koniecznie wykonać izolację termiczną przewodów cieczowych 
i gazowych łączących podzespoły instalacji. W przeciwnym razie 
może dochodzić do skraplania się i wycieków wody.

• Należy zaizolować zarówno przewody łączące gazowe, jak 
i cieczowe. W przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki wody. 
Dokonując wyboru grubości izolacji, należy zapoznać się 
z poniższą tabelą, w której zamieszczono ogólne wskazówki.

• Minimalna temperatura na wlocie do przewodu cieczowego
20°C (po stronie klimatyzatora)
  5°C (po stronie urządzenia chłodzącego)

Minimalna temperatura na wlocie do przewodu gazowego
   0°C (po stronie klimatyzatora)
-20°C (po stronie urządzenia chłodzącego)

• Grubość izolacji przewodów czynnika chłodniczego należy 
zwiększyć odpowiednio do warunków termicznych panujących 
w otoczeniu. W przeciwnym wypadku na powierzchni materiału 
izolującego może dojść do wykraplania się wilgoci.

• Jeśli istnieje ryzyko, że wilgoć wykraplająca się na zaworach 
odcinających przedostanie się na stronę urządzenia wewnętrz-
nego przez szczeliny między materiałem izolacji a przewodem 
(jeśli urządzenie zewnętrzne zainstalowano nad urządzeniem 
wewnętrznym, lub z innych przyczyn), konieczne jest podjęcie 
odpowiednich kroków, takich jak uszczelnienie połączeń (patrz 
rysunki poniżej).

• Założyć osłonę na wylot przewodu rurowego z wybitym otworem. 
Jeśli istnieje ryzyko przedostania się do przewodu małych 
zwierząt, po wykonaniu kroków "10. UZUPEŁNIANIE 
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO" zablokować wylot przewodu 
rurowego odpowiednim materiałem (nie należy do wyposażenia) 
(patrz rysunki poniżej).
Do prac wymaganych w poszczególnych krokach procedury 
opisanej w punkcie "10. UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO" (np. przełożenia węża do napełniania) należy 
użyć wylotu przewodu rurowego.

Uwaga
• Po wybiciu otworów zalecane jest usunięcie zadziorów z otworów 

i zamalowanie krawędzi i obszaru wokół nich farbą 
zabezpieczającą.

8-3 Sprawdzenie urządzenia i instalacji
Należy pamiętać o sprawdzeniu następujących elementów:

<Dla wykonawców instalacji elektrycznej>
Patrz "7-2 Procedura dotycząca wykonywania instalacji 
elektrycznej wejściowej".
1. Upewnij się, że przewody elektryczne nie są uszkodzone, 

a nakrętki poluzowane.
Patrz "7-3 Procedura dotycząca wykonywania instalacji 
zasilania".

2. Czy izolacja głównego obwodu zasilającego jest zużyta?
Zmierz rezystancję izolacji i sprawdzić, czy wartość jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

<Dla wykonawców instalacji rurowej>
1. Sprawdź, czy przewody rurowe mają odpowiednią średnicę.

Patrz "6-1 Wybór materiału, z jakiego wykonane są 
przewody".

2. Upewnij się, że wykonano izolację. 
Patrz "8-2 Prace związane z izolacją cieplną".

3. Upewnij się, że przewody czynnika chłodniczego nie są 
uszkodzone.
Patrz "6. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO".

Wąż do 
napełniania

Zawór

Zawór odcinający 
po stronie gazowej

Urządzenie zewnętrzne

Zawód odcinający 
po stronie cieczowej

Otwór serwisowy 
zaworu odcinającego

Do wewnętrznego 
urządzenia chłodniczego

Do wewnętrznego urządzenia 
klimatyzacyjnego 

R410A

Sposób podłączania przewodu 
wskaźnika i pompy próżniowej

Uwaga: Rury przygotowywane 
na miejscu

Pompa próżniowaLicznik
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m
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Do uzupełniania 
czynnika chłodniczego

Az
ot

Zawór redukcji ciśnienia

Uszczelnienie itp.

Materiał izolacyjny
Rurociągi między 
urządzeniami 
wewnętrznymi/
zewnętrznym

Zawór odcinający 
po stronie 
gazowej

Zawód odcinający 
po stronie cieczowej

Zaślepka 
wybitego otworu

Wybij otwór 
w miejscu 
oznaczonym Przewód strony gazowej

Uszczelnij 
Przewód strony cieczowej
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9. CZYNNOŚCI KONTROLNE 
PO ZAKOŃCZENIU PRACY

• Upewnić się, że wykonano poniższe prace zgodnie ze 
wskazówkami w instrukcji instalacji.

Instalacja przewodów czynnika chłodniczego
Instalacja okablowania
Test szczelności i osuszanie próżniowe:
Instalacja urządzenia wewnętrznego
Instalacja sprężarki wstępnej
(w przypadku podłączania sprężarki wstępnej)

10. UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

Informacje dla podwykonawcy uzupełniającego czynnik chłodniczy

Do uzupełniania czynnika w instalacji użyć czynnika R410A.
Butla z czynnikiem chłodniczym R410A jest oznaczona różowym 
paskiem.

Ostrzeżenie Ostrzeżenie dotyczące porażenia prądem elektrycznym

• Pewnie zamknąć pokrywę modułu sterującego przed 
podłączeniem zasilania.

• Przed włączeniem zasilania sprawdzić przez otwór rewizyjny 
(po lewej stronie) w pokrywie modułu sterującego, czy 
przełącznik RUN został ustawiony w położeniu wyłączenia.
Jeśli przełącznik RUN (praca) znajduje się w położeniu ON 
(włączone), wentylator może się obracać.

• Użyć zaizolowanego pręta w celu obsługi przycisków przez 
drzwiczki rewizyjne pokrywy skrzynki elektrycznej.
Dotknięcie jakichkolwiek części pod napięciem grozi porażeniem 
prądem elektrycznym, ponieważ operację tę należy 
przeprowadzać przy włączonym zasilaniu.

• Sprawdzić wskazania diod LED na płytce drukowanej (A1P) 
urządzenia zewnętrznego przez otwór rewizyjny (po prawej 
stronie) pokrywy modułu sterującego po włączeniu urządzenia 
zewnętrznego (patrz ilustracja).
(Sprężarka nie uruchomi się przez około pierwsze 10 minut 
po włączeniu urządzenia zewnętrznego oraz wewnętrznego 
urządzenia klimatyzującego.
W warunkach, gdy możliwe jest włączenie układu, dioda H2P 
będzie wyłączona. (Dioda H3P będzie nadal migać)

OSTRZEŻENIE

• Podczas napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym 
stosować osprzęt ochronny (np. rękawice czy okulary).

• Zachować ostrożność przy każdym otwarciu panelu przedniego 
podczas pracy, pamiętając, że wentylator porusza się.
Wentylator może obracać się stale jeszcze przez chwilę po tym, 
jak praca urządzenia zewnętrznego zostanie przerwana.

[Prace związane z uzupełnianiem czynnika chłodniczego]

PRZESTROGA

• Informacje dotyczące sterowania zaworami odcinającymi 
zawiera punkt Obsługa zaworów odcinających.

• Nigdy nie uzupełniać ciekłego czynnika bezpośrednio 
od strony przewodu gazowego. Próba sprężenia cieczy 
może skutkować uszkodzeniem sprężarki.

• Instrukcje dotyczące napełniania dodatkową ilością czynnika 
chłodniczego, gdy urządzenia wewnętrzne są podłączone tylko 
po stronie urządzeń klimatyzujących lub tylko po stronie urządzeń 
chłodzących.

• Instrukcje dotyczące uzupełniania czynnikiem chłodniczym 
w sytuacji, jeśli jedynym podłączonym urządzeniem wewnętrz-
nym jest klimatyzator (tj. gdy po stronie urządzeń klimatyzujących 
nie podłączono lad), można znaleźć w instrukcji serwisowej. 

1. Konieczne jest przestrzeganie ilości czynnika chłodniczego 
zalecanej dla tego produktu. Ilość czynnika do uzupełnienia 
w instalacji należy obliczyć zgodnie z instrukcją na etykiecie.
Procedury dotyczące obliczania ilości czynnika chłodniczego 
opisano na stronie 18.

2. Wykonaj poniższą procedurę dotyczącą uzupełnienia czynnika 
chłodniczego w instalacji.
Informacje dotyczące podłączania butli z czynnikiem chłodniczym 
zawiera punkt "8-1 Test szczelności i osuszanie próżniowe".

(1) Włącz urządzenie wewnętrzne oraz panel sterowania.
Nie włączaj urządzenia zewnętrznego.

(2) Uzupełnij czynnik chłodniczy przez króciec serwisowy zaworu 
odcinającego po stronie cieczowej.

(3) Jeśli nie można napełnić urządzenia obliczoną ilością czynnika, 
podejmij następujące kroki mające na celu obsługę systemu, 
i kontynuuj uzupełnianie czynnika.
a. Otworzyć całkowicie zawór odcinający po stronie gazowej 

i dostosować otwarcie zaworu odcinającego po stronie 
cieczowej (*1).

b. [Ostrzeżenie/Ostrzeżenie dotyczące porażenia prądem 
elektrycznym]
Włączyć urządzenie zewnętrzne.

c. [Ostrzeżenie/Ostrzeżenie dotyczące porażenia prądem 
elektrycznym]
Ustawić przełącznik RUN (praca) urządzenia zewnętrznego 
w położeniu włączenia i uzupełnić czynnik podczas jego pracy.

d. Ustawić przełącznik RUN (praca) urządzenia zewnętrznego 
w położeniu wyłączenia po uzupełnieniu żądaną ilością.

e. [Przestroga] 
Szybko otworzyć w pełni zawory odcinające po stronie 
gazowej i cieczowej. W przeciwnym przypadku może dojść 
do wybuchu ze względu na uwięzienie cieczy w przewodach.

*1 Ciśnienie wewnętrzne w butli spadnie, jeśli w butli znajduje 
się niewiele czynnika. Uniemożliwia to napełnienie urządzenia, 
nawet jeśli odpowiednio ustawiono stopień otwarcia zaworu 
odcinającego po stronie cieczowej. W takiej sytuacji konieczna 
jest wymiana butli na taką, która zawiera większą ilość czynnika.
Ponadto, jeśli długość przewodów jest znaczna, uzupełnianie po 
całkowitym zamknięciu zaworu odcinającego może prowadzić do 
aktywacji systemu zabezpieczającego, co powoduje przerwanie 
pracy urządzenia.

REMOTE OFF ON

Przełącznik RUN 
(ustawienie fabryczne: OFF)

Otwór rewizyjny (lewa strona) 
(górna lewa część modułu sterującego)

Moduł sterujący

Otwór rewizyjny 
(prawa strona)

Otwór rewizyjny 
(lewa strona)

Pokrywa 
otworu 
rewizyjnego

Unieś wystającą 
część, aby 
otworzyć pokrywę.LED

(H1~8P)

Pokrywa modułu sterującego

Otwór rewizyjny (prawa strona) 
(górna prawa część modułu sterującego)

Moduł sterujący

Tutaj naklej tabliczkę

Tabliczka z instrukcją 
uzupełniania czynnika
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1. Po zakończeniu prac nałożyć na gwinty śrub zaworów 
odcinających i króćców serwisowych środek do uszczelniania 
śrub (przeznaczony do nakrętek kielichowych).
Dodatkowe informacje zawiera sekcja "Środki ostrożności 
dotyczące obsługi pokrywy zaworu" oraz "Środki ostrożności 
dotyczące obsługi króćca serwisowego" w punkcie 
"6-5 Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego".

2. Po zakończeniu uzupełniania wprowadzić informację "łączna 
ilość dodanego czynnika chłodniczego" o rzeczywistej ilości 
czynnika na etykiecie z instrukcją dotyczącą uzupełniania 
czynnika chłodniczego w urządzeniu zewnętrznym.
Instrukcje dotyczące uzupełniania czynnika chłodniczego 
zilustrowano na rysunku na etykiecie (patrz ilustracja powyżej).

[Środki ostrożności dotyczące butli z czynnikiem chłodniczym]
Napełniając butlę czynnikiem chłodniczym, należy upewnić się, 
że dostępny jest syfon. Następnie należy przygotować butlę w celu 
napełnienia czynnikiem w stanie ciekłym (patrz tabela poniżej).
R410A jest mieszanką, której skład ulega zmianie; w sytuacji 
napełnienia czynnikiem w stanie gazowym normalna praca instalacji 
może być niemożliwa.

[Sprawdzić przez wziernik]

PRZESTROGA

• Szybko otworzyć w pełni zawory odcinające po stronie 
gazowej i cieczowej po zakończeniu uzupełniania czynnika 
chłodniczego.
Jeśli układ zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy zawór 
odcinający jest zamknięty, dojdzie do uszkodzenia sprężarki.

• Nałożyć na gwinty śrub mocujących pokrywę zaworu oraz na 
gwinty śrub króćców serwisowych środek do uszczelniania 
śrub.
(W przeciwnym wypadku może dochodzić do wykraplania wilgoci 
i zamarzania wnętrza, a w efekcie do odkształceń lub 
zniszczenia, co może skutkować wyciekiem czynnika 
chłodniczego lub nieprawidłowościami w pracy sprężarki).

11. TRYB TESTOWY
Informacje dla operatorów trybu testowego

Nie uruchamiać próbnie samego urządzenia zewnętrznego.
Podczas podłączania sprężarki wstępnej i przed przystąpieniem do 
uruchamiania w trybie testowym należy kierować się wskazówkami 
zamieszczonymi w jej instrukcji montażu.

Procedura testowania
Po zakończeniu prac instalacyjnych na całym układzie należy 
wykonać poniższą procedurę:

1. Otwórz w pełni zawory odcinające po stronie gazowej i cieczowej 
urządzenia zewnętrznego.

2. Sprawdź, czy pokrywy skrzynki elektrycznej akcesoriów 
urządzenia zewnętrznego, wewnętrznego (klimatyzatora, lady 
chłodniczej, chłodnicy) oraz osłony przewodów urządzenia 
zewnętrznego są zamknięte. Następnie włącz urządzenia 
zewnętrzne i wewnętrzne (klimatyzator, ladę chłodniczą, 
chłodnicę).

3. Włącz przełącznik pracy znajdujący się na drzwiczkach 
rewizyjnych urządzenia zewnętrznego. (W ciągu 10 minut 
po włączeniu przełącznika i uruchomieniu sprężarki wentylator 
urządzenia zewnętrznego zacznie się obracać.)

4. Naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania 
urządzenia zewnętrznego (klimatyzator), aby sterować pracą 
urządzenia.

5. Sprawdź stan uszczelnienia urządzenia zewnętrznego przez 
wziernik. W przypadku braku czynnika chłodniczego, sprawdź, 
czy jego ilość znajduje się na odpowiednim poziomie.

6. Sprawdź następujące kwestie dla każdego urządzenia.

7. Przed wyłączeniem zasilania zatrzymaj pracę wyłącznikiem 
głównym.

Diagnostyka błędów
• Należy sprawdzić, czy nic nie jest wyświetlane na pilocie 

zdalnego sterowania w trybie testowym.

<Urządzenie wewnętrzne (klimatyzator)>
1. Czy włączono zasilanie?
2. Czy przewód jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony 

(dotyczy połączenia zasilania, urządzenia wewnętrznego i pilota 
zdalnego sterowania)?

3. Czy został przepalony bezpiecznik na płytce zdalnego 
sterowania?

Butla wyposażona w syfon.

Inne butle

Postaw cylinder pionowo i przeprowadź 
napełnianie czynnikiem
(Wewnątrz znajduje się syfon umożliwiający 
uzupełnienie czynnika w stanie ciekłym bez 
odwracania cylindra).

Odwróć cylinder do góry nogami i przeprowadź 
napełnianie czynnikiem.
(Uważaj, aby cylinder się nie wywrócił).

Wziernik

Za mało czynnika chłodniczego

Stale wydobywa 
się piana.

Stan szczelny

Niewielka 
ilość piany.

Wypełnienie 
cieczą

Lada chłodnicza

Z urządzenia powinno wydostawać się 
chłodne powietrze, zaś temperatura 
powinna spaść do wcześniej określonego 
poziomu.
Elektroniczny zawór rozprężny powinien 
pracować na odpowiednim poziomie 
przegrzania.
Urządzenie powinno zgodnie z czasem 
określonym na zegarze przechodzić do 
trybu odszraniania.

Chłodnica zespolona

Z urządzenia powinno wydostawać się 
chłodne powietrze, zaś temperatura 
powinna spaść do wcześniej określonego 
poziomu.
Elektroniczny zawór rozprężny powinien 
pracować na odpowiednim poziomie 
przegrzania.
Urządzenie powinno zgodnie z czasem 
określonym na zegarze przechodzić do 
trybu odszraniania.

Klimatyzator Z klimatyzatora powinno wydostawać się 
chłodne (lub gorące) powietrze.
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• W przypadku znalezienia kodu usterki na pilocie zdalnego 
sterowania w trybie testowym należy podjąć następujące 
czynności.

*1
Ustawić przełącznik pracy w położeniu "OFF" (Wyłączony), aby 
zresetować zasilanie, a następnie ponownie ustawić przełącznik 
w położeniu "ON" (Włączony) w celu ponownego uruchomienia 
urządzenia. Jeśli problem nie ustąpi, więcej informacji można 
znaleźć w instrukcji serwisowej. 

• W przypadku zamiany przewodu zasilającego i transmisyjnego 
należy pozostawić włączone zasilanie urządzenia wewnętrznego 
(klimatyzatora, lady chłodniczej, chłodnicy) oraz zintegrowaną 
kartę sterowania grzałką, wyłączyć przełącznik pracy urządzeń 
zewnętrznych i koniecznie nacisnąć przycisk (BS5) na płytce 
drukowanej (A1P) w module sterowania (po prawej stronie) 
urządzenia zewnętrznego przez co najmniej 10 sekund (należy 
otworzyć drzwiczki rewizyjne (po prawej stronie) w górnej prawej 
części modułu sterowania i uruchomić przełącznik (BS5), 
korzystając z zaizolowanego pręta). (Patrz rysunek po prawej).

• Szczegółowe informacje nt. pozostałych kodów usterek można 
znaleźć w instrukcji serwisowej.

PRZESTROGA

• Nie odłączać zasilania jeszcze przez 1 minutę po ustawieniu 
przełącznika w położeniu "ON" (włączone).
Przez kilka sekund po przestawieniu przełącznika w pozycję "ON" 
(włączony) prowadzona jest kontrola prądów upływowych i każda 
sprężarka rozpoczyna pracę, tak że odłączenie zasilania w tym 
czasie skutkuje fałszywym wynikiem.

Informacje dla dealerów

• Po zakończeniu pracy w trybie testowym należy sprawdzić, czy 
zamontowano osłony przewodów rurowych oraz panel przedni.

• W chwili dostawy do klienta wręczyć mu instrukcję obsługi i 
dokładnie wyjaśnić zagadnienia związane z obsługą urządzenia.

• Informacje na temat środków ostrożności związanych z dostawą 
można także znaleźć w instrukcjach montażu dołączonych do 
każdego urządzenia.

Kod usterki Defekt instalacji Niezbędna czynność 
zaradcza

E3, E4 Zamknięte zawory 
odcinające

Całkowicie otwórz zawory 
odcinające.

L4 Utrudniony przepływ 
powietrza.

Usuń przeszkody blokujące 
przepływ powietrza.

U1 Odwrotnie podłączone fazy 
zasilania

Zamień dwa z trzech 
przewodów zasilających.

U2 Spadek napięcia Sprawdź spadek napięcia.

U4, UF
Nieprawidłowe podłączenie 
okablowania transmisyjnego 
między urządzeniami

Sprawdź połączenia 
przewodów transmisyjnych 
między urządzeniem zew-
nętrznym a klimatyzatorem.

UA W przypadku różnic między 
systemami

Sprawdź, czy klimatyzator 
podłączono zgodnie 
z instrukcją.

E2 Upływ prądu Patrz *1.

Drzwiczki rewizyjne (prawe)
(Prawa górna część dodatkowej skrzynki elektrycznej)
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• Ten produkt wymaga napełnienia czynnikiem chłodniczym 
w miejscu instalacji.
Ilość czynnika do uzupełnienia w instalacji należy obliczyć 
zgodnie z poniższą instrukcją, notując ilość na liście poniżej.

1. Ilość czynnika chłodniczego do napełnienia przewodów 
cieczowych oblicza się na podstawie średnicy i długości 
przewodów.
(Oblicz dodatkową ilość czynnika, zaokrąglając do 0,1 kg.)

2. Całkowita ilość czynnika chłodniczego w przewodach każdej 
średnicy.---(1) 

3. Ilość czynnika chłodniczego w wewnętrznym urządzeniu 
chłodzącym oblicza się na podstawie podłączonych lad, zgodnie 
z tabelą 1).
1). Łączna wartość wydajności wszystkich lad chłodniczych.
2). Łączna wartość wydajności wszystkich lad zamrażarkowych.
3). Łączna wartość wydajności wszystkich chłodnic.
4). Ilość czynnika chłodniczego należy obliczyć wg łącznych 

wydajności oraz zgodnie z tabelą 1) poniżej dla każdego 
urządzenia wewnętrznego.

4. Ilość czynnika chłodniczego w każdym wewnętrznym urządzeniu 
klimatyzującym oblicza się na podstawie wydajności 
podłączonych urządzeń wewnętrznych, zgodnie z tabelą 2).

5. Całkowita ilość czynnika chłodniczego w każdym urządzeniu 
wewnętrznym.---(2) 

6. Łączna ilość czynnika chłodniczego w tabeli poniżej (1), (2) i (3).
---(4)

7. Podczas pracy w trybie testowym sprawdź stan uszczelnień 
przez wziernik.
Jeśli wziernik nie został jeszcze wypełniony (co oznacza niedobór 
czynnika), napełnić instalację dodatkową ilością 0,5 kg.

Uwaga
• Jako górny limit korekty ilości czynnika chłodniczego w układzie 

podczas trybu testowego przyjmuje się 0,1 ilości czynnika dla 
wydajności podłączonych urządzeń wewnętrznych. 

8. Wprowadź ilość uzupełnienia czynnikiem chłodniczym na tej 
etykiecie.---(5) 

9. Oblicz ilość całego czynnika chłodniczego w systemie.---(7) 

Tabela 1) Wydajność i ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu 
wewnętrznym (lada i chłodnica)

Uwaga
1. Lada, warunek wydajnościowy (temperatura parowania)

Chłodzenie :-10°C
Zamrażanie :-35°C

2. Chłodnica, warunek wydajnościowy to 10°C (Td).

Tabela 2) Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu wewnętrznym 
urządzenia klimatyzacyjnego

*Oblicz dla każdego urządzenia.
Rysunek 1)

Sposób obliczania ilości dodatkowego czynnika chłodniczego

Rozmiar 
przewodu 
cieczowego

 (mm)

Ilość czynnika 
chłodniczego 
na 1 m

(kg)

Długość 
przewodu

(m)

Łączna ilość 
czynnika 
chłodniczego

 (kg)
φ6,4 0,02 (a)
φ9,5 0,06 (b)
φ12,7 0,12 (c)
φ15,9 0,19 (d)

(1) Podsuma [(a)+(b)+(c)+(d)]

Urządzenie wewnętrzne
Całkowita 
wydajność 
(kW)

Ilość czynnika 
chłodniczego 
(patrz tabela 1 
i 2)

Lada chłodnicza (A)
Lada zamrażarkowa (B)
Wężownica (C)
Klimatyzator (D)

(2) Podsuma [(A)+(B)+(C)+(D)]
(3) Stała ilość dodatkowego napełnienia 3,5
(4) Łączna ilość uzupełnienia czynnikiem 

chłodniczym [(1)+(2)+(3)]
(5) Ilość napełnienia czynnikiem chłodniczym 

w chwili uruchomienia w trybie testowym.
(6) Ilość początkowego napełnienia 11,5
(7) Łączna ilość dodatkowego czynnika 

chłodniczego [(4)+(5)+(6)]

(5) ≤ (2) × 0,1

Całkowita wydajność lady 
lub chłodnicy
 (*Uwaga.)

Ilość czynnika (kg)
Lada

Wężownica
Chłodzenie Zamrażanie

Mniej niż 5 kW 1,1 1,4 0,6
Od 5 kW do mniej niż 10 kW 2,3 3,2 1,2
Od 10 kW do mniej niż 15 kW 3,4 5,2 1,7
Od 15 kW do mniej niż 20 kW 4,6 2,3
Co najmniej 20 kW 5,9 3,0

 HP
Rodzaje
urządzeń wewnętrznych

2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 8,0 10,0

Kasetonowy, z nawiewem 
obwodowym (FXFQ) 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0

Kasetonowy, z dwukierunko-
wym nawiewem (FXCQ) 0,5 0,7 0,8 1,1

Wbudowany w sufit (FXSQ) 0,3 0,6 0,5 1,0 1,0
Kanałowy sufitowy (FXMQ) 0,5 1,2 1,2 2,1 2,4

Do montażu podsufitowego 
(FXHQ) 0,8

Kasetonowy, do montażu 
podsufitowego (FXUQ) 0,9 1,1

Lada 
chłodnicza

Lada 
zamrażarkowaSprężarka wstępna

Wężownica
Urządzenie 
zewnętrzne

Urządzenie wewnętrzne

Wypełnienie 
cieczą

Nieustanne 
wydobywanie się 
pęcherzyków.

Nieliczne 
pęcherzyki 
w przepływie.

Stan szczelny (    ) Za mało czynnika chłodniczego (    )
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	1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
	1-1 Środki ostrożności
	1. W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju mineralnego w postaci mgły lub oparów (np. w kuchni). Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu i odłamują się, powodując np. wyciek wody.
	2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par kwasu siarkowego. Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może spowodować wyciek czynnika.
	3. W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić układ sterowania i doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania urządzenia.
	4. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów palnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu włókien węglowych lub pyłów palnych albo substancji palnych, takich jak rozpuszczalniki lub benzyna. Eksploatacja urządzenia w takich ...
	5. W pojazdach, na statkach oraz w innych miejscach, gdzie występują wibracje lub urządzenie CONVENI-PACK jest wprawiane w ruch. W wyniku wycieku czynnika z urządzenia CONVENI-PACK może dojść do jego uszkodzenia, a także do obrażeń w wyniku...
	6. W miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami napięcia. Może to skutkować uszkodzeniem urządzenia CONVENI-PACK.
	7. W miejscach gromadzenia się spadających liści lub intensywnego wzrostu chwastów.
	8. W miejscach pełniących rolę schronienia dla małych zwierząt. Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi może doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.

	1-2 Specjalne powiadomienie dotyczące produktu
	1-3 Wymagania dotyczące utylizacji
	2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU

	2-1 Standardowo dołączone akcesoria
	2-2 Przykład konfiguracji systemu
	2-3 Ograniczenia dotyczące urządzenia wewnętrznego (chłodziarka i zamrażarka)
	3. WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
	1. W miejscu instalacji nie może występować ryzyko pożaru spowodowanego wyciekiem palnego gazu.
	2. Wybierając miejsce instalacji urządzenia, należy zwrócić uwagę, by wydmuchiwane powietrze ani hałas wytwarzany przez urządzenie nikomu nie przeszkadzały.
	3. Fundament musi być na tyle wytrzymały, by utrzymać ciężar urządzenia i zapobiec powstawaniu wibracji oraz hałasu. Powierzchnia fundamentu musi być płaska.
	4. Długości przewodów między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną nie mogą być większe od dopuszczalnych. (Patrz "6. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO")
	5. Otwór wlotowy ani otwór wylotowy nie powinny być wystawione w kierunku wiatru. Podmuchy wiatru w kierunku otworów ssawnych lub wylotowych będą zakłócać działanie urządzenia. W razie potrzeby należy zainstalować wiatrochron lub inną p...
	6. Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca, by możliwe było wykonanie czynności serwisowych i dość miejsca na wlot i wylot powietrza. (Minimalne wymagania dotyczące miejsca montażu zawiera punkt "Przykłady miejsc in...


	UWAGA) Schematy 1 i 2
	1. Urządzenie CONVENI-PACK typu inwerter może powodować zakłócenia w widmie energii o częstotliwościach radiowych AM. Należy rozpatrzyć, w którym miejscu instalować urządzenie CONVENI-PACK i przewody elektryczne, zachowując odpowiednią ...
	2. Instalując urządzenia w miejscach o dużych opadach śniegu, należy przedsięwziąć następujące środki.
	3. Jeśli istnieje ryzyko ściekania skroplin po schodach lub chodnikach, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, na przykład zainstalować centralny zestaw tacy na skropliny (sprzedawany osobno).
	4. Sam czynnik chłodniczy R410A jest nietoksyczny, niepalny i bezpieczny. Jednak w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego w niewielkim pomieszczeniu jego stężenie może przekroczyć dopuszczalną wartość. Dlatego konieczne może okazać si...
	4. PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
	1. Wybierz drogę transportu.
	2. Jeśli będzie używany podnośnik widłowy, umieść widły przenośnika w dużych otworach w dolnej części urządzenia.
	3. Po zakończeniu instalacji zdejmij obejmę transportową (żółta) zamocowaną do dużych otworów.

	5. LOKALIZACJA URZĄDZENIA
	6. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
	6-1 Wybór materiału, z jakiego wykonane są przewody

	(W tym produkcie zastosowano R410A. Ciśnienie typu O może okazać się niewystarczające, jeśli jest używane w przypadku przewodów o minimalnej średnicy 19,1 mm. Dlatego należy dopilnować użycia typu 1/2 H o minimalnej grubości 1,0 mm.
	W przypadku zastosowania typu O w przewodach o minimalnej średnicy 19,1 mm wymagana jest grubość minimalna 1,2 mm. W takim przypadku należy koniecznie przeprowadzić opłomienianie każdego połączenia).
	6-2 Ochrona przed zanieczyszczeniami podczas montażu przewodów
	6-3 Podłączanie przewodów
	6-4 Instalacja suszarki
	6-5 Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego
	1. Kierunki wyprowadzenia przewodów
	2. Usuwanie przewodów zaciskowych
	1. Zdejmij pokrywę zaworu i przekręć wrzeciono zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, posługując się kluczem sześciokątnym.
	2. Obracaj aż do zatrzymania wrzeciona.
	3. Dokręć do oporu pokrywę zaworu. W powyższej tabeli podano momenty dokręcania odpowiadające poszczególnym rozmiarom.
	1. Zdejmij pokrywę zaworu i przekręć wrzeciono zaworu w kierunku ruchu wskazówek zegara, posługując się kluczem sześciokątnym.
	2. Dokręć wrzeciono aż do jego zetknięcia się z uszczelnieniem zaworu.
	3. Dokręć do oporu pokrywę zaworu. W powyższej tabeli podano momenty dokręcania odpowiadające poszczególnym rozmiarom.
	3. Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego do urządzeń zewnętrznych
	7. OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI

	7-1 Przykład okablowania całego systemu
	7-2 Procedura dotycząca wykonywania instalacji elektrycznej wejściowej
	7-3 Procedura dotycząca wykonywania instalacji zasilania
	(1) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia odnośnie skoków, wahań i pulsacji napięcia w układach niskonapięciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie znamionowym £ 75 A
	(2) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia odnośnie prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do układów niskonapięciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie wejściowym > 16 A oraz £...

	7-4 Procedura prowadzenia przewodów wewnątrz urządzeń
	8. PRZEGLĄD I IZOLOWANIE PRZEWODÓW RUROWYCH

	8-1 Test szczelności i osuszanie próżniowe
	8-2 Prace związane z izolacją cieplną
	8-3 Sprawdzenie urządzenia i instalacji
	1. Upewnij się, że przewody elektryczne nie są uszkodzone, a nakrętki poluzowane. Patrz "7-3 Procedura dotycząca wykonywania instalacji zasilania".
	2. Czy izolacja głównego obwodu zasilającego jest zużyta? Zmierz rezystancję izolacji i sprawdzić, czy wartość jest zgodna z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
	1. Sprawdź, czy przewody rurowe mają odpowiednią średnicę. Patrz "6-1 Wybór materiału, z jakiego wykonane są przewody".
	2. Upewnij się, że wykonano izolację. Patrz "8-2 Prace związane z izolacją cieplną".
	3. Upewnij się, że przewody czynnika chłodniczego nie są uszkodzone. Patrz "6. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO".
	9. CZYNNOŚCI KONTROLNE PO ZAKOŃCZENIU PRACY
	10. UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
	1. Konieczne jest przestrzeganie ilości czynnika chłodniczego zalecanej dla tego produktu. Ilość czynnika do uzupełnienia w instalacji należy obliczyć zgodnie z instrukcją na etykiecie. Procedury dotyczące obliczania ilości czynnika chłodn...
	2. Wykonaj poniższą procedurę dotyczącą uzupełnienia czynnika chłodniczego w instalacji. Informacje dotyczące podłączania butli z czynnikiem chłodniczym zawiera punkt "8-1 Test szczelności i osuszanie próżniowe".
	(1) Włącz urządzenie wewnętrzne oraz panel sterowania. Nie włączaj urządzenia zewnętrznego.
	(2) Uzupełnij czynnik chłodniczy przez króciec serwisowy zaworu odcinającego po stronie cieczowej.
	(3) Jeśli nie można napełnić urządzenia obliczoną ilością czynnika, podejmij następujące kroki mające na celu obsługę systemu, i kontynuuj uzupełnianie czynnika.
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	1). Łączna wartość wydajności wszystkich lad chłodniczych.
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	4. Ilość czynnika chłodniczego w każdym wewnętrznym urządzeniu klimatyzującym oblicza się na podstawie wydajności podłączonych urządzeń wewnętrznych, zgodnie z tabelą 2).
	5. Całkowita ilość czynnika chłodniczego w każdym urządzeniu wewnętrznym.---(2)
	6. Łączna ilość czynnika chłodniczego w tabeli poniżej (1), (2) i (3). ---(4)
	7. Podczas pracy w trybie testowym sprawdź stan uszczelnień przez wziernik. Jeśli wziernik nie został jeszcze wypełniony (co oznacza niedobór czynnika), napełnić instalację dodatkową ilością 0,5 kg.
	8. Wprowadź ilość uzupełnienia czynnikiem chłodniczym na tej etykiecie.---(5)
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