
Air to Water Heat Pump
        

PUHZ-SW • AA series / PUHZ-SHW • AA series

ASENNUSOPAS
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä opas sekä sisäyksikön asennusopas huolellisesti 

ennen ulkoyksikön asentamista. Alkuperäiskieli on englanti. Muut kieliversiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

NÁVOD K MONTÁŽI
Kv li zajišt ní bezpe ného a správného používání si p ed montáží vn jší jednotky pe liv  p e t te tento návod i 

návod k montáži vnit ní jednotky. Verze v angli tin  je originál. Ostatní jazykové verze jsou p ekladem originálu.

INSTRUKCJA MONTA U
Aby zapewni  bezpieczne i prawid owe korzystanie z urz dzenia, przed monta em jednostki zewn trznej nale y dok adnie zapozna  si  z tre ci  niniejszej instrukcji 
oraz instrukcji monta u jednostki wewn trznej. Oryginaln  instrukcj  sporz dzono w j zyku angielskim. Pozosta e wersje j zykowe zosta y przet umaczone z orygina u.
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MONTAJ ELK TABI
Emniyetli ve do ru kullanõm için, dõ  üniteyi monte etmeden önce bu kõlavuzu ve iç ünite montaj kõlavuzunu tamamõyla 
okuyun. Aslõ ngilizce’dir. Di er dillerdeki sürümler aslõnõn çevirisidir.
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INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing 
the outdoor unit. English is original. The other languages versions are translation of the original.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Verwendung vor der Installation der Außenanlage das vorliegende Handbuch und die Installationsanleitung 
der Innenanlage gründlich durchlesen. Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

MANUEL D’INSTALLATION
Avant d’installer l’appareil extérieur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de l’appareil intérieur pour une 
utilisation sûre et correcte. L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions de l’original.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Lees voor een veilig en juist gebruik deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat zorgvuldig door voordat u 
met het installeren van het buitenapparaat begint. Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes de instalar la 
unidad exterior. El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d’installazione dell’unità interna prima di installare 
l’unità esterna. Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell’originale.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior antes de instalar 
a unidade exterior. O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

INSTALLATIONSMANUAL
Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du in-
stallerer udendørsenheden. Engelsk er originalsproget. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

INSTALLATIONSMANUAL
Läs bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan du installerar utomhusenhet för säker 
och korrekt användning. Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet.

Türkçe

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

E

Português

Dansk

Svenska

INSTALLASJONSHÅNDBOK
For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses grundig 
igjennom før enheten installeres. Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

Norsk

Suomi

eština

Polski
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Obsah

1. Bezpe nostní opat ení

Po dokon ení montážních prací vysv tlete zákazníkovi 
“bezpe nostní opat ení”, použití a údržbu jednotky podle 
informací v provozní p íru ce a prove te zkušební provoz, 
abyste zajistili správnost provozu. Zákazník musí obdržet 
návod k montáži i provozní p íru ku. Tyto p íru ky musí být 
p edány všem následným uživatel m.

 : Ozna uje sou ást, kterou je nutné uzemnit.

 Upozorn ní:
Pozorn  si p e t te štítky p ipevn né k hlavní jednotce.

 Upozorn ní:
•  Montáž jednotky nesmí provád t uživatel. Montáž 

jednotky musí provést prodejce nebo autorizovaný 
technik. V p ípad  nesprávné montáže jednotky hrozí 
únik vody, zásah elektrickým proudem nebo požár.

•  P i montáži dodržujte pokyny v návodu k montáži 
a používejte nástroje a sou ásti potrubí speciáln  
ur ené k použití s chladicím médiem R410A. Chladi-
cí médium R410A v systému HFC je natlakováno na 
1,6násobek tlaku obvyklých chladicích médií. V p í-
pad  použití sou ástí potrubí, které nejsou ur eny 
pro chladicí médium R410A, a nesprávné montáži 
jednotky hrozí prasknutí potrubí s následkem po-
škození nebo zran ní. Rovn ž hrozí únik vody, zá-
sah elektrickým proudem nebo požár.

•  Montáž jednotky musí být provedena v souladu 
s pokyny, aby se minimalizovalo riziko poškození 
v d sledku zem t esení, tajfun  nebo silného v tru. 
Nesprávn  namontovaná jednotka m že spadnout 
a zp sobit škodu na majetku nebo zran ní.

•  Jednotku je nutné bezpe n  namontovat na stavební 
konstrukci, která unese její hmotnost. Jednotka na-
montovaná na nestabilní stavební konstrukci by mohla 
spadnout a zp sobit škodu na majetku nebo zran ní.

•  Pokud je vn jší jednotka namontována v malé míst-
nosti, je nutné provést opat ení zajiš ující, aby v p í-
pad  úniku chladicího média koncentrace chladicí-
ho média v místnosti nep esáhla bezpe nostní limit. 
Pora te se s prodejcem o odpovídajících opat e-
ních bránících p ekro ení p ípustné koncentrace. 
Pokud dojde k úniku chladicího média a p ekro e-
ní limitu koncentrace, hrozí nebezpe í vyplývající 
z nedostatku kyslíku v místnosti.

•  Pokud b hem provozu dojde k úniku chladicího 
média, vyv trejte místnost. P i kontaktu chladicího 
média s plameny dochází k uvol ování jedovatých 
plyn .

•  Veškeré elektroinstala ní práce musí provád t 
kvaliÞ kovaný technik v souladu s místními p edpi-
sy a pokyny uvedenými v této p íru ce. Napájení 
jednotek musí být zajišt no pomocí vyhrazených 
elektrických obvod  a musí být použito správné 
nap tí a jisti e. Elektrická vedení s nedostate nou 
kapacitou nebo nesprávn  provedená elektroinsta-
lace m že vést k úrazu elektrickým proudem nebo 
vzniku požáru.

Poznámka: Tato zna ka platí pouze pro EU.
Zna ka se vztahuje ke sm rnici 2012/19/EU, lánek 14: Informace pro uživatele a p íloha IX.
Produkt MITSUBISHI ELECTRIC je navržen a vyráb n z vysoce kvalitních materiál  a sou ástí, které lze recyklovat a znovu použít.
Zna ka znamená, že elektrická a elektronická za ízení je t eba na konci jejich životnosti vyhodit do t íd ného odpadu.
Za ízení vyhazujte v místním centru pro sb r/recyklaci odpadu.
V zemích Evropské unie existují samostatné sb rné systémy ur ené pro elektrické a elektronické produkty.
Pomáhejte nám zachovat životní prost edí, ve kterém žijeme!

 Pozor:
• Plyn R410A nevypoušt jte do ovzduší.

 CertiÞ kace tepelných erpadel
Ozna ení “NF Heat pumps” (tepelná erpadla s certiÞ kací NF) p edstavuje nezávislý certiÞ ka ní program potvrzující, že výkon tepelných erpadel a výrobní kvalita 
továrny odpovídají certiÞ ka ní referenci NF-414. Kombinace vnit ních a vn jších jednotek a jejich aplikace, které mohou používat ozna ení NF PAC, jsou uvedeny 
na webu www.marque-nf.com.
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10. SpeciÞ kace .................................................................................................169

  P ed montáží jednotky prostudujte veškerá “bez-
pe nostní opat ení”.
  P ed p ipojením k systému tuto skute nost oznam-
te a vyžádejte si souhlas od poskytujícího ú adu. 

 Upozorn ní:
Bezpe nostní opat ení, která je nutné dodržovat, aby 
nedošlo ke zran ní nebo usmrcení.

 Pozor:
Bezpe nostní opat ení, která je nutné dodržovat, aby 
nedošlo k poškození jednotky.
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•  K p ipojení bezešvých trubek potrubí chladicího 
média z m di a slitin m di použijte pájku C1220 
m  – fosfor. Pokud není potrubí spojeno správn , 
nebude jednotka správn  uzemn na a hrozí zásah 
elektrickým proudem.

•  P i instalaci vedení používejte pouze ur ené kabely. 
Vodi e je t eba zapojit bezpe n  tak, aby na svorky 
nep sobilo žádné pnutí. Kabely nikdy nespojujte 
(pokud není v návodu uvedeno jinak).

  Nedodržení t chto pokyn  m že mít za následek 
p eh átí nebo požár.

•  Krycí panel svorkovnice vn jší jednotky musí být 
pevn  p ipevn n. Pokud je krycí panel nesprávn  
namontován a do jednotky vnikne prach nebo vlh-
kost, hrozí zásah elektrickým proudem nebo požár.

•  P i montáži, p emis ování nebo opravách vn jší 
jednotky používejte k napln ní chladicího potrubí 
pouze ur ené chladicí médium (R410A). Nemíchejte 
ho s jiným chladicím médiem a zajist te, aby v po-
trubí nez stal žádný vzduch.
 Kontakt vzduchu s chladicím médiem m že být p í-

inou nadm rn  vysokého tlaku v chladicím potrubí 
a m že mít za následek explozi a další rizika.
 Jiné než ur ené chladicí médium m že zp sobit 
mechanické vady nebo selhání systému i celé jed-
notky. V nejhorším p ípad  m že dojít k vážnému 
selhání zajišt ní bezpe nosti produktu.

•  Používejte pouze p íslušenství schválené spole ností 
Mitsubishi Electric namontované prodejcem nebo au-
torizovaným technikem. V p ípad  nesprávné montáže 
p íslušenství hrozí únik vody, zásah elektrickým proudem 
nebo požár.

•  Na jednotce neprovád jte úpravy. O opravách se 
pora te s prodejcem. V p ípad  nesprávn  prove-
dené úpravy nebo opravy hrozí únik vody, zásah 
elektrickým proudem nebo požár.

•  Uživatel nikdy nesmí sám provád t opravy a p e-
mis ování jednotky. V p ípad  nesprávné montáže 
jednotky hrozí únik vody, zásah elektrickým prou-
dem nebo požár. V p ípad  nutnosti opravy nebo 
p emíst ní vn jší jednotky kontaktujte prodejce 
nebo autorizovaného technika.

•  Po dokon ení montáže zkontrolujte, zda nedochází 
k úniku chladicího média. V p ípad  úniku chladicího 
média do místnosti by p i styku s plamenem topného 
t lesa nebo p enosného va i e došlo k uvol ování 
jedovatého plynu.

1. Bezpe nostní opat ení

1.1. Postup p ed montáží 

 Pozor:
•  Nepoužívejte jednotku v nestandardním prost edí. 

Pokud je vn jší jednotka namontována v místech, 
na kterých je vystavena p sobení páry, t kavých 
olej  (v etn  strojního oleje), oxidu si i itého i 
vzduchu s vysokým obsahem soli, nap . u mo e, 
nebo je pokryta sn hem, bude výkon výrazn  ome-
zen a m že dojít k poškození vnit ních sou ástí.

•  Neumis ujte jednotku na místa, kde m že docházet 
k úniku, tvorb , pr toku nebo hromad ní ho lavých 
plyn . Ho lavé plyny nahromad né kolem jednotky 
mohou zp sobit požár nebo výbuch.

•  P i topení dochází ve vn jší jednotce ke kondenza-
ci. Pokud lze p edpokládat možné poškození v d -
sledku kondenzace, zajist te kolem vn jší jednotky 
odpovídající odvodn ní.

•  Upev ovací prvek kompresoru demontujte v sou-
ladu s UPOZORN NÍM p ipevn ným k jednotce. 
Spušt ná jednotka s namontovaným upev ovacím 
prvkem se projevuje zvýšeným hlukem.

•  P i montáži jednotky v nemocnici nebo v komu-
nika ní provozovn  je nutné p edpokládat hluk 
a elektronické rušení. Invertory, domácí spot ebi e, 
vysokofrekven ní zdravotnická za ízení a rádiová 
komunika ní za ízení mohou zp sobit poruchu 
nebo poškození vn jší jednotky. Vn jší jednotka 
m že ovliv ovat zdravotnická za ízení a narušovat 
zdravotní pé i a také komunika ní za ízení a naru-
šovat kvalitu zobrazení na obrazovce.

•  Když je jednotka v chodu, z prodlužovací trubky se 
mohou ozývat vibrace nebo hluk protékajícího chla-
diva. Snažte se v maximální mí e vyhnout instalaci 
potrubí na tenké st ny a podobná místa a zajist te 
zvukovou izolaci obložením potrubí. 
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1. Bezpe nostní opat ení

1.2. Postup p ed montáží (p emis ování) 

 Pozor:
•  P i p eprav  a montáži jednotek postupujte velmi 

opatrn . Jednotka váží 20 kg i více, proto je nutné, 
aby ji p i manipulaci držely alespo  dv  osoby. Ne-
držte jednotku za balicí popruhy. P i vyjmutí jednot-
ky z obalu a p i manipulaci s jednotkou používejte 
ochranné rukavice. Hrozí poran ní rukou o lamely 
nebo hrany jiných ástí.

•  Zajist te bezpe nou likvidaci obalových materiál . 
Obalové materiály, jako jsou h ebíky a další kovové 
nebo d ev né ásti, mohou zp sobit probodnutí i 
jiná zran ní.

1.3. Postup p ed elektroinstalací 

 Pozor:
•  Namontujte jisti e. Pokud tak neu iníte, hrozí ne-

bezpe í úrazu elektrickým proudem.
•  Pro elektrická vedení použijte standardní kabely 

s odpovídajícími parametry. Pokud tak neu iníte, 
m že dojít ke zkratu, p eh átí nebo požáru.

•  P i instalaci elektrického vedení kabely nenapínejte. 
Pokud dojde k povolení spojení, kabely se mohou 
vyvléknout nebo prasknout a m že dojít k p eh átí 
nebo požáru.

1.4. Použití vn jších jednotek s chladicím médiem R410A

 Pozor:
•  K p ipojení bezešvých trubek potrubí chladicího 

média z m di a slitin m di použijte pájku C1220 
m  – fosfor. Zajist te, aby vnit ek potrubí byl istý 
a neobsahoval žádné škodlivé ne istoty, jako jsou 
slou eniny síry, oxidanty, usazeniny nebo prach. 
Používejte potrubí ur ené tlouš ky. (Viz 4.1.) Pokud 
se chystáte znovu použít potrubí, které byl použito 
pro chladicí médium R22, dbejte na následující upo-
zorn ní.

 -  Vym te stávající p evle né matice a znovu upravte 
rozší ené ásti.

 - Nepoužívejte tenká potrubí. (Viz 4.1.)
•  Potrubí ur ené k použití p i montáži uložte uvnit  

a oba konce potrubí ponechte ut sn né až do doby 
bezprost edn  p ed spájením. (Ponechte kloubové 
spoje apod. zabalené.) Pokud se do potrubí chladi-
cího média dostane prach, ne istoty nebo vlhkost, 
m že dojít ke zhoršování vlastností oleje nebo k po-
ruše kompresoru.

•  Jako chladicí olej nanášený na rozší ené ásti pou-
žívejte olej na bázi esteru, éteru nebo alkylbenzenu 
(malé množství). Pokud je do chladicího oleje p imí-
chán minerální olej, m že dojít ke zhoršování vlast-
ností oleje.

•  Nepoužívejte jiné chladicí médium než R410A. P i 
použití jiného chladicího média bude docházet ke 
zhoršování vlastností oleje p sobením chlóru.

•  Používejte následující nástroje, které jsou speciáln  
ur eny pro použití s chladicím médiem R410A. P i 
použití chladicího média R410A jsou nutné následu-
jící nástroje. V p ípad  otázek se obra te na nejbliž-
šího prodejce.

Nástroje (pro médium R410A)

M icí potrubí Rozši ova  trubek

Dopl ovací trubka M idlo pro úpravu velikosti

Detektor úniku plynu Adaptér vakuového erpadla

Momentový klí
Elektronické m idlo napln -

ní chladicím médiem

•  Používejte pouze správné nástroje. Pokud se do 
potrubí chladicího média dostane prach, ne istoty 
nebo vlhkost, m že docházet ke zhoršování vlast-
ností chladicího oleje.

•  Nepoužívejte plnicí válec. P i použití plnicího válce 
m že dojít ke zm n  složení chladicího média a ná-
slednému zhoršení ú innosti.

•  Základnu a upev ovací prvky vn jší jednotky je nut-
né pravideln  kontrolovat, zda nejsou povolené, po-
praskané i jinak poškozené. Pokud nebudou tyto 
defekty opraveny, jednotka m že spadnout a zp -
sobit škodu na majetku nebo zran ní.

•  Ne ist te vn jší jednotku vodou. Hrozí zásah elek-
trickým proudem.

•  Utáhn te všechny p evle né matice pomocí mo-
mentového klí e podle speciÞ kací. Pokud jsou p e-
vle né matice utaženy nadm rn , mohou po delší 
dob  prasknout a zp sobit únik chladicího média.

•  Jednotku uzemn te. Uzem ovací drát nep ipojujte 
k plynovému a vodnímu potrubí, hromosvodu ani 
k telefonnímu uzem ovacímu vedení. Nespráv-
né uzemn ní m že být p í inou úrazu elektrickým 
proudem.

•  Použijte jisti e (proudový chráni , odpojova  s po-
jistkou typu B a kompaktní jisti ) se stanovenou 
kapacitou. P i použití jisti e s v tší než stanovenou 
kapacitou m že dojít k poruše nebo požáru.
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2. Místo montáže

Obr. 2-1

Obr. 2-2

2.1. Potrubí chladicího média (obr. 2-1) 
  Zkontrolujte, zda rozdíl výšek vnit ní a vn jší jednotky, délka potrubí chla-
dicího média a po et ohyb  potrubí odpovídají níže uvedeným limit m.

Model A Délka potrubí 
(jednosm rné)

B Výškový 
rozdíl

C Po et ohyb  
(jednosm rné)

SW75 2 m - 40 m Max. 30 m Max. 15

SW100 2 m - 75 m Max. 30 m Max. 15

SHW80, 112 2 m - 75 m Max. 30 m Max. 15

•  Omezení výškového rozdílu je stanoveno bez ohledu na to, zda je výše umíst ná 
vnit ní nebo vn jší jednotka.

 D Vnit ní jednotka
 E Vn jší jednotka

A

B

E

D

C

1050

480

1
0

2
0

225

600
520

2.2. Volba místa montáže vn jší jednotky
•  Neumis ujte jednotku na místa, na kterých bude vystavena p ímému slune nímu 

zá ení nebo jiným zdroj m tepla.
•  Zvolte místo, na kterém nebude hluk jednotky rušit sousedy.
•  Zvolte místo s dobrým p ístupem pro kabeláž od zdroje napájení a potrubí k vnit -

ní jednotce.
•  Neumís ujte jednotku na místa, kde m že docházet k úniku, tvorb , pr toku nebo 

hromad ní ho lavých plyn .
•  B hem provozu jednotky m že docházet k vytékání vody z jednotky.
•  Zvolte místo, které unese hmotnost a vibrace jednotky.
•  Neumis ujte jednotku na místa, na kterých by mohla být zakryta sn hem. V ob-

lastech, kde se dá o ekávat husté sn žení, je nutné p ijmout zvláštní opat e-
ní, jako je umíst ní jednotky na vyšší místo nebo montáž ochranného krytu na 
p ívod vzduchu, aby sníh neblokoval p ívod vzduchu nebo nefoukal p ímo proti 
n mu. M že dojít k omezení pr toku vzduchu a vzniku poruchy.

•  Neumis ujte jednotku na místa, na kterých bude vystavena oleji, pá e nebo oxidu 
si i itému.

•  P i p emis ování vn jší jednotky použijte p epravní rukojeti. Pokud jednotku 
uchopíte zespodu, hrozí p isk ípnutí rukou nebo prst .

2.3. Rozm ry jednotky (vn jší jednotka) (obr. 2-2)

(mm)
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2. Místo montáže

2.4. Odv trávací a servisní prostor
2.4.1. Montáž na míst  se silným v trem
P i montáži vn jší jednotky na st echu nebo na jiné místo, kde je jednotka vystavena 
p sobení v tru, umíst te jednotku tak, aby výstup vzduchu nesm oval p ímo proti 
v tru. P sobení silného v tru na výstup vzduchu m že bránit normálnímu proud ní 
vzduchu, což m že mít za následek poruchu.
Následující t i p íklady ukazují opat ení proti p sobení silného v tru.
1  Umíst te výstup vzduchu sm rem k nejbližší dostupné zdi a ponechte u ní volný 

prostor p ibližn  35 cm. (obr. 2-3)
2  U míst, kde m že silný vítr (tajfun atp.) vstupovat p ímo do výstupu vzduchu, 

namontujte volitelné vedení vzduchu. (obr. 2-4)
 A  Vedení výstupu vzduchu

3  Pokud je to možné, umíst te jednotku tak, aby výstup vzduchu sm oval v pra-
vém úhlu k obvyklému sm ru v tru. (obr. 2-5)

 B  Sm r v tru

2.4.2. Montáž jedné vn jší jednotky (viz poslední strana)
Minimální rozm ry jsou uvedeny níže, v n kterých p ípadech jsou uvedeny rozm ry 
maximální (ozna ené jako Max.).
Vyhledejte rozm ry pro konkrétní p ípad.
1 P ekážky pouze vzadu (obr. 2-6)
2 P ekážky pouze vzadu a naho e (obr. 2-7)
 • Nemontujte volitelné vedení výstupu vzduchu pro proud ní vzduchu sm rem nahoru.
3 P ekážky pouze vzadu a po stranách (obr. 2-8)
4 P ekážky pouze vep edu (obr. 2-9)
5 P ekážky pouze vep edu a vzadu (obr. 2-10)
6 P ekážky pouze vzadu, po stranách a naho e (obr. 2-11)
 •  Nemontujte volitelné vedení výstupu vzduchu pro proud ní vzduchu sm rem nahoru.

2.4.3. Montáž více vn jších jednotek (viz poslední strana)
Mezi jednotkami ponechte prostor minimáln  50 mm.
Vyhledejte rozm ry pro konkrétní p ípad.
1 P ekážky pouze vzadu (obr. 2-12)
2 P ekážky pouze vzadu a naho e (obr. 2-13)
 •  Vedle sebe je povolena montáž maximáln  3 jednotek. Krom  toho ponechte vyzna ený 

volný prostor.
 •  Nemontujte volitelné vedení výstupu vzduchu pro proud ní vzduchu sm rem nahoru.
3 P ekážky pouze vep edu (obr. 2-14)
4 P ekážky pouze vep edu a vzadu (obr. 2-15)
5 Paralelní rozmíst ní jednotlivých jednotek (obr. 2-16)
 *  P i použití volitelného vedení výstupu vzduchu pro proud ní vzduchu sm rem nahoru je 

volný prostor 500 mm nebo více.
6 Paralelní rozmíst ní více jednotek (obr. 2-17)
 *  P i použití volitelného vedení výstupu vzduchu pro proud ní vzduchu sm rem nahoru je 

volný prostor 1000 mm nebo více.
7 Rozmíst ní jednotek na sebe (obr. 2-18)
 •   Lze umístit dv  jednotky na sebe.
 •  Vedle sebe je povolena montáž maximáln  2 jednotek, na kterých je umíst na další jednot-

ka. Krom  toho ponechte vyzna ený volný prostor.

Obr. 2-3

Obr. 2-4

Obr. 2-5

A

B
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3. Montáž vn jší jednotky

4. Montáž potrubí chladicího média

Obr. 3-1

•  Jednotku namontujte na pevný a rovný povrch, aby b hem provozu nedrn ela. 
(obr. 3-1)

<SpeciÞ kace základ >

Základový šroub M10 (3/8")

Tlouš ka betonu 120 mm

Délka šroubu 70 mm

Únosnost 320 kg

•  Délka základových šroub  musí být do 30 mm od spodní plochy základny.
•  Základnu jednotky ádn  zajist te pomocí 4 základových šroub  M10 umíst -

ných na pevném povrchu. 
Montáž vn jší jednotky
•  V trací otvor nesmí být zakrytý. Pokud je v trací otvor zakrytý, provoz bude ome-

zen a m že dojít k poruše jednotky.
•  Krom  základny jednotky použijte montážní otvory na zadní stran  jednotky 

k upevn ní kabel  apod., pokud to montáž jednotky vyžaduje. K montáži na mís-
to použijte samo ezné šrouby (ø5 × 15 mm nebo mén ).

 Upozorn ní:
•  Jednotku je nutné bezpe n  namontovat na staveb-

ní konstrukci, která unese její hmotnost. Jednotka 
namontovaná na nestabilní stavební konstrukci by 
mohla spadnout a zp sobit škodu na majetku nebo 
zran ní.

•  Montáž jednotky musí být provedena v souladu 
s pokyny, aby se minimalizovalo riziko poškození 
v d sledku zem t esení, tajfun  nebo silného v tru. 
Nesprávn  namontovaná jednotka m že spadnout 
a zp sobit škodu na majetku nebo zran ní.

 Pozor:
•  Jednotku instalujte na tuhou konstrukci, aby se zamezilo 

nadm rnému hluku nebo vibracím p i provozu.

(mm)
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4.1.  Bezpe nostní opat ení pro za ízení využívající chladicí médium R410A

A

C

E

M
a
x.

 3
0
 

A Šroub M10 (3/8“)
B Základna
C Co nejdelší
D V trací otvor
E Zapus te hluboko do zem

Min. 50

Min. 500

 Kontakt vzduchu s chladicím médiem m že být p í-
inou nadm rn  vysokého tlaku v chladicím potrubí 

a m že mít za následek explozi a další rizika.
 Jiné než ur ené chladicí médium m že zp sobit me-
chanické vady nebo selhání systému i celé jednotky. 
V nejhorším p ípad  m že dojít k vážnému selhání za-
jišt ní bezpe nosti produktu.

Velikost potrubí (mm) [6,35 [9,52 [12,7 [15,88

Tlouš ka (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0

[19,05 [22,2 [25,4 [28,58

1,0 1,0 1,0 1,0

•  Nepoužívejte potrubí ten í, než je uvedeno výše.
•  V p ípad  pr m ru 22,2 mm nebo v tšího použijte 

potrubí 1/2 H nebo H.

•  Bezpe nostní opat ení p i použití vn jší jednotky 
s chladicím médiem R410A, která nejsou uvedena 
níže, naleznete v ásti 1.4.

•  Jako chladicí olej nanášený na rozší ené ásti pou-
žívejte olej na bázi esteru, éteru nebo alkylbenzenu 
(malé množství).

•  K p ipojení bezešvých trubek potrubí chladicího 
média z m di a slitin m di použijte pájku C1220 
m  – fosfor. Používejte potrubí chladicího média 
s tlouš kou podle speciÞ kací v následující tabulce. 
Zajist te, aby vnit ek potrubí byl istý a neobsaho-
val žádné škodlivé ne istoty, jako jsou slou eniny 
síry, oxidanty, usazeniny nebo prach.

 P i pájení trubek vždy používejte pájení s ochranou 
proti oxidaci, jinak hrozí poškození kompresoru.

 Upozorn ní:
P i montáži, p emis ování nebo opravách vn jší jed-
notky používejte k napln ní chladicího potrubí pouze 
ur ené chladicí médium (R410A). Nemíchejte ho s ji-
ným chladicím médiem a zajist te, aby v potrubí nez -
stal žádný vzduch.
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4. Montáž potrubí chladicího média
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45  2 4.2. Spojení potrubí (obr. 4-1)
•  P i použití komer n  dostupných m d ných trubek obalte potrubí s plynem a ka-

palinou komer n  dostupným izola ním materiálem (odolným v i teplot  100 °C 
nebo více, s tlouš kou 12 mm nebo více). P ímý kontakt s obnaženým potrubím 
m že zp sobit popálení nebo omrzliny.

•  Vnit ní ásti vypoušt cího potrubí musí být obaleny izola ním materiálem z poly-
etylénové p ny (s hustotou 0,03 a tlouš kou 9 mm nebo více).

•  P ed utažením p evle né matice naneste na dosedací plochy potrubí a spoje 
tenkou vrstvu chladicího oleje. A

•  K utažení spojení potrubí použijte dva klí e. B
•  Pomocí detektoru únik  nebo mýdlové vody zkontrolujte, zda po dokon ení p i-

pojení nedochází k úniku plyn .
•  Naneste olej pro chladicí za ízení po celém dosedacím povrchu rozší ené ásti. C
•  Použijte p evle né matice pro následující velikost potrubí. D

SW75, 100 SHW80, 112

Strana plynu Velikost potrubí (mm) [15,88 [15,88

Strana kapaliny Velikost potrubí (mm) [9,52 [9,52

•  P i ohýbání trubek dávejte pozor, aby nepraskly. Dostate ný polom r ohnutí je 
100 až 150 mm.

•  Zajist te, aby se potrubí nedotýkalo kompresoru. Jinak m že docházet k nad-
m rnému hluku i vibracím.

1 P i p ipojování potrubí za n te od vnit ní jednotky.
 K utažení p evle ných matic použijte momentový klí .
2  Rozši te potrubí s kapalinou a s plynem a naneste tenkou vrstvu chladicího oleje 

(použití na míst ).
•  P i použití b žného t sn ní potrubí postupujte podle tabulky 1 s hodnotami roz-

ší ení potrubí chladicího média R410A.
 Ke kontrole rozm ru A lze použít m idlo pro úpravu velikosti.

A (Obr. 4-1)

Vn jší pr m r m d né trubky
(mm)

Rozm ry rozší ení ø A 
(mm)

ø6,35 8,7–9,1

ø9,52 12,8–13,2

ø12,7 16,2–16,6

ø15,88 19,3–19,7

ø19,05 23,6–24,0

B (Obr. 4-1)

Vn jší pr m r m d né trubky 
(mm)

Vn jší pr m r p evle né matice 
(mm)

Utahovací moment 
(N·m)

ø6,35 17 14–18

ø6,35 22 34–42

ø9,52 22 34–42

ø12,7 26 49–61

ø12,7 29 68–82

ø15,88 29 68–82

ø15,88 36 100–120

ø19,05 36 100–120

A Rozm ry rozší ení
B Utahovací moment p evle né matice

A B

C

D

A Pr vlak
B M d ná trubka

A

B

A

Tabulka 1 (obr. 4-2)

Vn jší pr m r m d né 
trubky (mm)

A (mm)
Rozši ova  trubek pro médium R410A

Typ spojky
ø6,35 (1/4") 0 - 0,5
ø9,52 (3/8") 0 - 0,5
ø12,7 (1/2") 0 - 0,5

ø15,88 (5/8") 0 - 0,5
ø19,05 (3/4") 0 - 0,5

 

C

B

E

A

D

Obr. 4-3

Obr. 4-2

Obr. 4-1

A P ední kryt potrubí
B Kryt potrubí
C Uzavírací ventil
D Servisní panel
E Polom r ohybu: 100–150 mm

4.3. Potrubí chladicího média (obr. 4-3)
Sejm te servisní panel D (4 šrouby), p ední kryt potrubí A (2 šrouby) a zadní kryt 
potrubí B (4 šrouby).
1  P ipojení potrubí vnit ní a vn jší jednotky provád jte, když je uzavírací ventil vn jší 

jednotky zcela uzav ený.
2  Vakuov  odvzdušn te vnit ní jednotku a spojovací potrubí.
3  Po p ipojení potrubí chladicího média zkontrolujte, zda u p ipojených trubek a vnit ní 

jednotky nedochází k úniku plynu. (Viz 4.4 Zp sob testování vzduchot snosti potrubí 
chladicí kapaliny.)

4  Výkonné vakuové erpadlo p ipojené k servisnímu otvoru uzavíracího ventilu slouží 
k udržování vakua po dostate n  dlouhou dobu (alespo  jednu hodinu po dosažení 
tlaku -101 kPa (5 Torr)), aby došlo k vakuovému vysušení vnit ního prostoru potrubí. 
Hodnotu vakua vždy zkontrolujte na m icím potrubí. Pokud v potrubí z stane vlhkost, 
nemusí být požadovaná hodnota vakua p i krátkodobém p sobení vakua dosažena. 

  Po vakuovém vysušení zcela otev ete uzavírací ventily (kapaliny i plynu) vn jší 
jednotky. Tím dojde k úplnému propojení vn jšího a vnit ního okruhu chladicího 
média.

 •  Pokud není vakuové vysušení dostate né, z stanou v okruzích chladicího mé-
dia vzduch a vodní výpary, které mohou zp sobit nadm rné zvýšení vysokého 
tlaku, nadm rný pokles nízkého tlaku, zhoršení vlastností oleje v chladicím 
za ízení z d vodu vlhkosti apod.

 •  Pokud ponecháte p i provozu jednotky uzavírací ventily uzav ené, dojde k poškození 
kompresoru a ídicích ventil .

 •  Pomocí detektoru únik  nebo mýdlové vody zkontrolujte, zda v místech p ipojení 
potrubí vn jší jednotky nedochází k úniku plynu.

 •  Nepoužívejte chladicí médium z jednotky k odvzdušn ní potrubí chladicího 
média.

 •  Po dokon ení innosti utáhn te uzáv ry ventil  správným momentem: 20 až 
25 N·m (200 až 250 kgf·cm).

   Pokud nenasadíte a neutáhnete uzáv ry, m že dojít k úniku chladicího média. 
Dbejte rovn ž, aby nedošlo k poškození vnit ních ástí uzáv r  ventil , které 
slouží jako t sn ní bránící úniku chladicího média.

5  Pomocí t snicí hmoty ut sn te konce tepelné izolace kolem ástí p ipojení potrubí, 
aby nemohlo dojít k vniknutí vody do tepelné izolace.

 Upozorn ní:
P i montáži jednotky p ed spušt ním kompresoru ád-
n  p ipojte potrubí chladicího média.



166

4. Montáž potrubí chladicího média

A Uzavírací ventil <strana kapaliny>
B Uzavírací ventil <strana plynu>
C Servisní otvor
D Otevírací/zavírací ást

E Místní potrubí
F Ut sn ní, stejn  na stran  plynu
G Obal potrubí

G

F

E

D

C

A

Obr. 4-5 Obr. 4-6

4.4.  Zp sob testování vzduchot snosti potrubí chladi-
cí kapaliny (obr. 4-4)

(1) P ipojte nástroje pro testování.
 •  Zajist te, aby uzavírací ventily A B byly zav ené, a neotevírejte je.
 •  Zvyšte tlak v potrubí chladicího média prost ednictvím servisního otvoru C 

uzavíracího ventilu kapaliny A.
(2)  Nezvyšujte tlak na ur enou hodnotu najednou; p idávejte tlak postupn .
 1  Zvyšte tlak na 0,5 MPa (5 kgf/cm2G), vy kejte p t minut a zkontrolujte, zda se 

tlak nesnižuje.
 2  Zvyšte tlak na 1,5 MPa (15 kgf/cm2G), vy kejte p t minut, a zkontrolujte, zda 

se tlak nesnižuje.
 3  Zvyšte tlak na 4,15 MPa (41,5 kgf/cm2G) a zm te okolní teplotu a tlak chladicího 

média.
(3)  Pokud ur ená hodnota tlaku vydrží p ibližn  jeden den a nesnižuje se, potrubí 

vyhov lo testu a nedochází k únik m.
 •  Pokud se okolní teplota zvýší o 1 °C, tlak se zm ní p ibližn  o 0,01 MPa 

(0,1 kgf/cm2G). Prove te nezbytné korekce.
(4)  Pokud v krocích (2) nebo (3) dojde ke snížení tlaku, znamená to, že dochází 

k úniku plynu. Vyhledejte zdroj úniku plynu.

4.5. Zp sob otevírání uzavíracího ventilu
Zp sob otevírání uzavíracího ventilu se liší podle modelu vn jší jednotky. Používej-
te odpovídající zp sob otevírání uzavíracích ventil .
(1) Strana plynu (obr. 4-5)
1  Odstra te uzáv r, p itáhn te rukoje  sm rem k sob  a oto ením o 1/4 otá ky 

proti sm ru hodinových ru i ek ventil otev ete.
2  Ujist te se, že je uzavírací ventil zcela otev en, zatla te rukoje  sm rem dovnit  

a oto te uzáv r zp t do p vodní polohy.
(2)  Strana kapaliny (obr. 4-6)
1  Odstra te uzáv r a oto te d ík ventilu co nejdále proti sm ru hodinových ru i ek 

pomocí šestihranného klí e velikosti 4 mm. P i dosažení zarážky p esta te otá et.
  (ø9,52: p ibližn  10 otá ek.)
2  Ujist te se, že je uzavírací ventil zcela otev en, zatla te rukoje  sm rem dovnit  

a oto te uzáv r zp t do p vodní polohy.

Potrubí chladicího média je v ochranném obalu
•  Potrubí lze obalit ochranným obalem do pr m ru ø90 p ed p ipojením i po p ipo-

jení potrubí. V obalu potrubí vy ízn te otvor podél drážky a potrubí obalte. 
Mezera pro vstup potrubí
•  Použijte tmel nebo t snicí hmotu k ut sn ní okolí vstupu potrubí tak, aby nez staly 

žádné mezery. (Pokud mezery neuzav ete, m že vznikat hluk a do jednotky m že 
pronikat voda a prach, což m že zp sobit poruchu.)

4.6. Dopl ování chladicího média
•   Další pln ní není nutné, pokud délka potrubí nep ekra uje 10 m.
•  Pokud délka potrubí p ekra uje 10 m, dopl te do jednotky chladicí médium 

R410A podle p ípustné délky potrubí uvedené v následující tabulce.
 *  Když je jednotka vypnutá, dopl te do ní chladicí médium prost ednictvím 

uzavíracího ventilu kapaliny poté, co bylo provedeno vakuové odvzdušn ní 
nastaveného potrubí a vnit ní jednotky.

   Když je jednotka v provozu, dopl ujte chladicí médium do zp tného ventilu 
plynu pomocí bezpe nostního plni e. Nedopl ujte kapalné chladicí médium 
p ímo do zp tného ventilu.

 *  Po dopln ní chladicího média do jednotky poznamenejte dopln né množství 
na servisní štítek (upevn ný na jednotce).

    Další informace naleznete v ásti “1.4. Použití vn jších jednotek s chladicím 
médiem R410A”.

•   P i montáži více jednotek bu te obez etní. P ipojení k nesprávné vnit ní jednotce 
m že vést k nadm rn  vysokému tlaku s vážným dopadem na provozní výkon.

I ást pro dvojitý klí
  (Nepoužívejte klí  na jinou ást než tuto. V opa ném 

p ípad  dojde k úniku chladicího média.)
J ást t sn ní
  (Konec tepelného izola ního materiálu v ásti spojení 

potrubí ut sn te jakýmkoli vhodným t snicím materi-
álem, aby do tepelného izola ního materiálu nemohla 
pronikat voda.)

A Ventil
B Strana jednotky
C Rukoje
D Uzáv r
E Strana místního potrubí
F Obal potrubí
G Servisní otvor
H Otvor pro klí

B

Bezpe nostní opat ení p i použití plnicího ventilu (obr. 4-7)
P i montáži neutahujte servisní otvor nadm rn , jinak se m že 
jádro ventilu deformovat a uvolnit, což povede k úniku plynu.
Po umíst ní ásti B v požadovaném sm ru otá ejte a uta-
hujte pouze ást A.
Neutahujte dále ásti A a B k sob  poté, co utáhnete 
ást A.

* Obrázek vlevo slouží pouze jako p íklad.
 Tvar uzavíracího ventilu, poloha servisního 

otvoru atd. se mohou lišit v závislosti na mo-
delu.

* Otá ejte pouze ástí A.
 (Neutahujte dále ásti A a B k sob .)

C Dopl ovací trubka
D Servisní otvor

A

B

C

D

(1) (2)
B G

H

E

D
A

F

I
J

A

B

C

D

E

F

I

J

G

F

E

D

Model P ípustná délka 
potrubí

P ípustný vertikál-
ní rozdíl

Množství dopl ovaného chladicího média

11 - 20 m 21 - 30 m 31 - 40 m 41 - 50 m 51 - 60 m 61 - 75 m

SW75 2 m - 40 m -30 m 0,6 kg 1,2 kg 1,8 kg — — —

SW100 2 m - 75 m -30 m 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,8 kg

SHW80, 112 2 m - 75 m -30 m — — 0,6 kg 1,0 kg 1,2 kg 1,4 kg

Obr. 4-4

Obr. 4-7
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5. Vypoušt cí potrubí

7. Elektroinstalace

6. Vodní potrubí

Vypoušt cí objímka PAC-SG61DS-E

Vypoušt cí nádoba PAC-SJ83DP-E

P ipojení vypoušt cího potrubí vn jší jednotky ( ada PUHZ-SW)
Pokud je vyžadováno vypoušt cí potrubí, použijte vypoušt cí objímku nebo vypoušt cí nádobu (volitelné).
Modely ady PUHZ-SHW nelze p ipojit k odvod ovací trubce kv li speciÞ kaci studeného okruhu.

7.1. Vn jší jednotka (obr. 7-1, obr. 7-2)
 1 Sejm te servisní panel.
 2 Zapojte kabely podle obr. 7-1 a obr. 7-2

A Vnit ní jednotka
 (propojovací jednotka / ovlada  teploty pr toku)
B Vn jší jednotka
C Dálkový ovlada
D Hlavní spína  (proudový chráni )
E Uzemn ní

Model Minimální množství vody (l)

SW75 32

SW100 43

SHW80 34

SHW112 48

P i provozu jednotky v chladicím režimu za nízkých okolních teplot (pod 0 °C) je t eba zvolit vhodná opat ení pro ochranu proti zamrznutí (nap . použít nemrznoucí kapalinu).

Minimální množství vody
Ve vodním okruhu musí být následující množství vody.

Obr. 7-1

H

K

G

F

L N S1 S2 S3

J

J

L1 L2 L3 N S1 S2 S3

J

J

F Svorkovnice

G Svorkovnice p ipojení vnit ní/vn jší jednotky (S1, S2, S3)

H Servisní panel

J Svorka uzemn ní

K Zapojte kabely tak, aby se nedotýkaly st edu servisního panelu.

Poznámka: 
Pokud b hem servisního zákroku odstraníte ochranný pláš  elektrické sk ín , nezapome te 
jej nasadit zp t.

 Pozor:
Nainstalujte vodi  N. Bez vodi e N m že dojít k poškození 
jednotky.

Obr. 7-2

 Jednofázový

 T ífázový
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7. Elektroinstalace

7.2. Provozní elektrické kabely
Model vn jší jednotky

SW75V
SHW80V

SW100V
SHW112V

SW75, 100Y
SHW80, 112Y

Napájení vn jší jednotky
~/N (jednofázový), 

50 Hz, 230 V
~/N (jednofázový), 

50 Hz, 230 V
3N~ (3 fáze, 4 vodi e), 

50 Hz, 400 V

Hlavní spína  (jisti ) vstupní kapacity vn jší jednotky *1 25 A 32 A 16 A

D
rá

t 
ve

d
e
n
í 

. 
×

 r
o
zm

r 
(m

m
2
)

Napájení vn jší jednotky 3 × min. 2,5 3 × min. 4 5 × min. 1,5

Vnit ní jednotka – vn jší jednotka *2 3 × 1,5 (polární) 3 × 1,5 (polární) 3 × 1,5 (polární)

Uzemn ní vnit ní jednotky – vn jší jednotky *2 1 × min. 1,5 1 × min. 1,5 1 × min. 1,5

Dálkový ovlada  vnit ní jednotky *3 2 × 0,3 (nepolární) 2 × 0,3 (nepolární) 2 × 0,3 (nepolární)

Z
a
tí

že
n
í 

o
b
vo

d
u

Vn jší jednotka L-N (jednofázové)
Vn jší jednotka L1-N, L2-N, L3-N (3fázové)

*4 230 V st . 230 V st .  230 V st .

Vnit ní jednotka – vn jší jednotka S1–S2 *4 230 V st . 230 V st . 230 V st .

Vnit ní jednotka – vn jší jednotka S2–S3 *4 24 V stejn. 24 V stejn. 24 V stejn.

Dálkový ovlada  vnit ní jednotky *4 12 V stejn. 12 V stejn. 12 V stejn.

*1. Musí být dodán jisti  s minimáln  3,0 mm rozchodem kontaktu na obou pólech. Použijte proudový chráni  (NV).
 Ujist te se, že proudový chráni  je kompatibilní s vyššími harmonickými kmity.
 Vždy používejte proudový chráni  kompatibilní s vyššími harmonickými kmity, protože jednotka je vybavena invertorem.
 Použití nevhodného jisti e m že zp sobit nesprávnou innost invertoru.
*2. Max. 45 m
 P i použití rozm ru 2,5 mm2, max. 50 m
 P i použití rozm ru 2,5 mm2 a odd lené svorky S3, max. 80 m
*3. Vodi  délky 10 m je p ipojen k p íslušenství dálkového ovlada e.
*4.  Obrázky NEJSOU vždy správn  orientovány vzhledem k terénu.
 Mezi svorkami S3 a S2 je stejnosm rné nap tí 24 V. Ovšem mezi svorkami S3 a S1 NEJSOU svorky elektricky izolovány transformátorem ani jiným za ízením.

 Upozorn ní:
· V p ípad  zapojení ídicí desky A je na svorce S3 vysoké nap tí zp sobené provedením elektrického obvo-

du bez elektrické izolace mezi napájecím vedením a vedením komunika ního signálu. Proto p i provád ní 
servisních prací vypn te napájení. A p i zapnutém napájení se nedotýkejte svorek S1, S2 a S3. Je-li t eba 
mezi vnit ní a vn jší jednotkou použít izolátor, použijte 3pólový typ.

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Poznámky: 1. Rozm ry elektrického vedení musí odpovídat místním a mezinárodním p edpis m.
 2.  Napájecí kabely a kabely mezi propojovací jednotkou / ovlada em teploty pr toku a vn jší jednotkou nesmí být leh í než ohebné kabely potažené 

polychloroprenem. (Vzorek 60245 IEC 57)
 3.  Kabely spojující propojovací jednotku / ovlada  teploty pr toku a vn jší jednotku musí být zapojeny p ímo k jednotkám (nejsou povoleny žádné 

mezilehlé spoje).
   Mezilehlé spoje mohou zp sobovat poruchy komunikace. Pokud do mezilehlého spoje pronikne voda, m že zp sobit nedostate nou izolaci v i 

uzemn ní nebo nedostate né elektrické spojení.
  (Pokud je použití mezilehlého spoje nezbytné, zajist te opat ení proti vniknutí vody do kabel .)

 4. Nainstalujte uzem ovací drát delší než ostatní kabely.
 5. Nenavrhujte systém, u kterého je asto zapínáno a vypínáno napájení.
 6. Pro rozvod elektrické energie použijte samozhášecí rozvád cí kabely.
 7. Kabeláž ve te tak, aby se nedotýkala kovové hrany nebo špi ky šroubu.

Vn jší jednotka

Napájení

Izolátor

Vnit ní jednotka
(propojovací 
jednotka / 
ovlada  teploty 
pr toku)

Nikdy nespojujte napájecí kabel nebo propojovací kabel vnit ní a vn jší jednotky, protože m žete zp sobit dým, požár nebo poruchu komunikace.

3pólový izolátor
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8.1. Od erpání chladicího média (vyprázdn ní)
Následující postup slouží k od erpání chladicího média p i p emis ování vnit ní
nebo vn jší jednotky.
1  Zapn te napájení (jisti ).
 *  Když je zapnuto napájení, ujist te se, že se na dálkovém ovlada i nezobrazuje 

hlášení “CENTRALLY CONTROLLED” (Centráln  ízeno). Pokud se zobrazu-
je hlášení “CENTRALLY CONTROLLED” (Centráln  ízeno), nelze od erpání 
chladicího média (vyprázdn ní) provést normáln .

 *  Zahájení komunikace mezi vnit ní a vn jší jednotkou trvá p ibližn  3 minuty po 
zapnutí napájení (jisti e). Proces od erpání spus te p ibližn  3 až 4 minuty po 
zapnutí napájení (jisti e).

 *  V p ípad  ovládání více jednotek odpojte p ed jejich zapnutím kabely mezi 
hlavní vnit ní jednotkou a vedlejší vnit ní jednotkou. Další podrobnosti nalez-
nete v návodu k montáži vnit ní jednotky.

2  Po uzav ení uzavíracího ventilu kapaliny p epn te spína  SWP na ídicí desce 
vn jší jednotky do polohy ON (zap.). Kompresor (vn jší jednotka) a ventilátory 
(vnit ní a vn jší jednotky) za nou pracovat a postup od erpání chladicího média 
bude zahájen. Indikátory LED1 a LED2 na ídicí desce vn jší jednotky svítí.

 *  Spína  od erpání SWP (tla ítko) p epn te do polohy ON (zap.) pouze tehdy, 
když je jednotka vypnutá. Pokud je však jednotka vypnutá a spína  SWP je 
p epnut do polohy ZAP. do 3 minut po zastavení kompresoru, nelze od erpání 
chladicího média provést. Vy kejte alespo  3 minuty od zastavení kompreso-
ru a poté spína  SWP znovu p epn te do polohy ON (zap.).

3  Protože se jednotka automaticky vypne p ibližn  po 2 až 3 minutách od dokon-
ení od erpání chladicího média (indikátor LED1 nesvítí, indikátor LED2 svítí), 

je nutné, abyste uzavírací ventil plynu zav eli rychle. Pokud indikátor LED1 svítí, 
indikátor LED2 nesvítí a vn jší jednotka je vypnutá, nebylo od erpání chladicího 
média provedeno správn . Otev ete zcela uzavírací ventil kapaliny a po uplynutí 
3 minut zopakujte krok 2.

 *  Pokud bylo od erpání chladicího média dokon eno normáln  (indikátor LED1 
nesvítí, indikátor LED2 svítí), z stane jednotka vypnutá, dokud nevypnete na-
pájení.

4  Vypn te napájení (jisti ).
 * Upozor ujeme, že pokud je prodlužovací potrubí p íliš dlouhé a obsahuje vel-

ké množství chladicího média, nemusí být možné od erpání provést. Zajist te, 
aby b hem od erpání byl nízký tlak snížen tém  na 0 MPa (tlakom r).

 Upozorn ní:
P i vypoušt ní chladicího média vypn te p ed odpo-
jením potrubí chladicího média kompresor. Pokud se 
do kompresoru dostane vzduch atd., m že dojít k jeho 
prasknutí.

Poznámka:
a) P ipojit lze až 6 jednotek.
b) Vyberte jeden model pro všechny jednotky.
c) Informace o nastavení DIP spína  vnit ních jednotek naleznete v návodu 

k montáži.

Nastavte adresu chladicího systému pomocí DIP spína e na vn jší jednotce.

Nastavení funkce spína e SW1

Nastavení 
spína e SW1

Adresa chladicího 
systému

Nastavení 
spína e SW1

Adresa chladicího 
systému

ON
OFF

3 4 5 6 7
00

ON
OFF

3 4 5 6 7
03

ON
OFF

3 4 5 6 7
01

ON
OFF

3 4 5 6 7
04

ON
OFF

3 4 5 6 7
02

ON
OFF

3 4 5 6 7
05

8. Speciální funkce

9. ízení systému 

10. SpeciÞ kace

Vn jší model PUHZ-
SW75VAA

PUHZ-
SW100VAA

PUHZ-
SHW80VAA

PUHZ-
SHW112VAA

PUHZ-
SW75YAA

PUHZ-
SW100YAA

PUHZ-
SHW80YAA

PUHZ-
SHW112YAA

Napájení V / fáze / Hz 230 / jedna / 50 400 / t i / 50

Rozm ry (Š × V × H) mm 1050 x 1020 x 480

Úrove  hluku *1
(Topení)

dB(A) 58 60 59 60 58 60 59 60

*1 M eno p i b žné provozní frekvenci.



<NORSK>
Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er 
oversettelser av originalen.

<SUOMI>
Englanninkielinen asiakirja on alkuperäinen. Muunkieliset 
versiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

< EŠTINA>
Originál je v angli tin . Ostatní jazykové verze jsou p e-
kladem originálu.

<POLSKI>
J zykiem orygina u jest j zyk angielski. Inne wersje j zy-
kowe stanowi  t umaczenie orygina u.

 FORSIKTIG

 Huomio

 POZOR

 UWAGA
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering 

i samsvar med EN378-1.
• Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt 

med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forfrysninger.
• Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for 

at du svelger batteriet ved et uhell.
• Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller for-

giftning.
• Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig 

mye driftsstøy eller vibrering.
• Det A-vektede lydtrykknivået er under 70 dB.
• Dette apparatet er ment for bruk av eksperter eller faglært per-

sonell i butikker, lettindustri og på gårder, eller for kommersielt 
bruk av ikke-fagmenn.

• Kylmäaineen vuoto voi aiheuttaa tukehtumisen. Järjestä tuule-
tus standardin EN378-1 mukaisesti.

• Putkisto pitää eristää. Suora kosketus paljaaseen putkeen voi 
aiheuttaa palovamman tai paleltuman.

• Älä koskaan laita paristoja suuhun mistään syystä, jotta vältät 
tahattoman nielemisen.

• Pariston nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyk-
sen.

• Asenna yksikkö tukevaan rakenteeseen estääksesi liiallisen, 
toiminnasta aiheutuvan, äänen tai tärinän.

• A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB.
• Tämä laite on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen käyt-

täjien käytettäväksi liikehuoneistoissa, kevyen teollisuuden ti-
loissa ja maatiloilla tai maallikkojen kaupalliseen käyttöön.

• Únik chladícího média m že zp sobit udušení. Zajist te v trání 
v souladu s normou EN 378-1.

• Potrubí omotejte izolací. P ímý kontakt s obnaženým potrubím 
m že zp sobit popálení nebo omrzliny.

• Nikdy si z žádného d vodu nevkládejte baterie do úst, aby nedo-
šlo k jejich polknutí.

• Polknutí baterie m že zp sobit dušení anebo otravu.
• Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo 

ke vzniku nadm rného provozního hluku a vibrací.
• Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB.
• Toto za ízení je ur eno pro prodejny, lehký pr mysl a farmy, kde 

je musí obsluhovat odborníci a školení uživatelé, a pro komer ní 
použití, kde je mohou obsluhovat laici.

• Wyciek czynnika ch odniczego mo e spowodowa  uduszenie. Na-
le y zapewni  wentylacj  zgodnie z norm  EN378-1.

• Nale y pami ta , aby owin  izolacj  wokó  przewodów rurowych. 
Bezpo redni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi 
mo e doprowadzi  do poparze  lub odmro e .

• Nie wolno wk ada  baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby 
unikn  przypadkowego po kni cia.

• Po kni cie baterii mo e spowodowa  zad awienie i/lub zatrucie.
• Zainstalowa  urz dzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec 

nadmiernemu ha asowi i wibracjom.
• Poziom d wi ku A nie przekracza 70 dB.
• W sklepach, w przemy le lekkim i w gospodarstwach rolnych 

urz dzenie powinni obs ugiwa  profesjonalni lub przeszkoleni 
u ytkownicy, a w rodowisku handlowym mog  to by  osoby nie-
posiadaj ce fachowej wiedzy.
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