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• Przed użyciem sterownika przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i 
upewnij się, że rozumiesz wszystkie podane informacje. 

• Po przeczytaniu instrukcji trzymaj ją pod ręką. 

• Jeśli inny użytkownik zamierza użyć sterownika w przyszłości, należy mu 
ją przekazać.  
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Montaż 
1 Instrukcje bezpieczeństwa 
Przed instalacją sterownika przewodowego należy uważnie przeczytać ogólne instrukcje 
bezpieczeństwa. 

◼ Instrukcje są podzielone na OSTRZEŻENIA i UWAGI. Oba typy zawierają ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wykonaj wszystkie poniższe instrukcje. 

Znakowanie Znaczenie 

Ostrzeżenie 

Nieprzestrzeganie tych 
instrukcji może spowodować 
poważne obrażenia ciała lub 
śmierć. 

Ostrzeżenie 

Niezastosowanie się do tych 
instrukcji może spowodować 
uszkodzenie mienia lub 
obrażenia ciała, w zależności 
od okoliczności. 

 Ważne 
Pomocne wskazówki i 
dodatkowe informacje. 

◼ Instalacja  

Po zakończeniu instalacji uruchom test, aby wykryć wszelkie usterki i wyjaśnić użytkownikowi, 
jak korzystać ze sterownika w opisany sposób. Poproś użytkownika o zachowanie instrukcji 
instalacji wraz z instrukcją obsługi do wykorzystania w przyszłości. 

 Ostrzeżenie 

●Poproś sprzedawcę lub osobę wykwalifikowaną o wykonanie instalacji. 

Nie próbuj samodzielnie instalować sterownika przewodowego. Niewłaściwa instalacja może 
spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar. 

● Jeśli musisz przenieść i ponownie zainstalować sterownik przewodowy, skontaktuj się z 

lokalnym dystrybutorem. Niewłaściwa instalacja może spowodować zwarcie, porażenie prądem 
lub pożar. 

● Sterownik przewodowy musi być zainstalowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 

instrukcji. Niewłaściwa instalacja może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar. 

● Do instalacji używaj wyłącznie określonych akcesoriów i komponentów. 

Nieużywanie określonych części może spowodować upadek sprzętu, porażenie prądem 
elektrycznym lub pożar. 

● Zainstaluj sterownik przewodowy na solidnej powierzchni, która utrzyma jego ciężar. 

Po zainstalowaniu na nieodpowiednim podłożu sterownik przewodowy może spaść i ulec 
uszkodzeniu. 

● Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej 

instrukcji, musi być zgodna również z odpowiednimi lokalnymi i krajowymi przepisami i normami. 

Do zasilania urządzenia używaj tylko oddzielnego obwodu zasilania. Nieodpowiednia instalacja 
elektryczna i niewłaściwe okablowanie mogą spowodować porażenie prądem lub pożar. 

● Zawsze wykonuj prace instalacyjne, gdy zasilanie jest wyłączone. Dotknięcie elementów 

elektrycznych może spowodować porażenie prądem. 

● Nie należy demontować, modyfikować ani naprawiać sprzętu. Może to spowodować porażenie 

prądem lub pożar. 
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● Używaj tylko określonych przewodów. Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze 

zaizolowane i bezpieczne, a złącza i kable nie są narażone na działanie sił zewnętrznych. 
Nieprawidłowe okablowanie może spowodować wytworzenie nadmiernego ciepła lub pożar. 

 Ostrzeżenie 

● Aby zapobiec porażeniu prądem z powodu przenikania wody lub owadów do urządzenia, 
uszczelnij przejście przewodu odpowiednim środkiem uszczelniającym. 

● Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć porażenia prądem. 

● Nie należy myć sterownika przewodowego wodą, ponieważ może to spowodować porażenie 
prądem lub pożar.  

 

Akcesoria 
Upewnij się, że masz wszystkie następujące części. 

 Nazwa Wygląd Ilość Opis 

1 
Śruba krzyżakowa 
M4 × 25 mm  2 

Służy do przytwierdzenia 
sterownika przewodowego do 
tylnej pokrywy 

2 
Plastikowa tuleja 
 Ø5 × 16 mm  2 

Służy do przytwierdzenia 
sterownika przewodowego do 
tylnej pokrywy 

3 
Instrukcja obsługi i 
instalacji  1 / 

4 
Przewód 
komunikacyjny  1 

Służy do podłączenia 
sterownika przewodowego do 
panelu wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej 
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Przygotuj następujące części w miejscu instalacji. 

Tabelka 2.2 

 

 Nazwa Ilość Opis 

1 Puszka 86×86 mm 1 
Wspólna puszka do montażu na 
ścianie. 

2 
5-żyłowy ekranowany kabel 
miedziany 

1 
5 * AWG16-AWG20, do montażu 
na ścianie. Maksymalna długość 
wynosi 15 metrów. 

3 Rura elektroinstalacyjna 1 Zabudowana w ścianie. 

4 Duży śrubokręt krzyżakowy  1 Do wkręcenia śrub. 

5 Mały płaski śrubokręt 1 
Aby oddzielić dolną pokrywę 
kontrolera. 

2 Procedura montażu 
2.1 Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować sterownik przewodowy 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w „1. Instrukcje bezpieczeństwa ”. 

2.2 Wymiary 

 
  Rysunek 3.1        Rysunek 3.2 

2.3 Montaż tylnej pokrywy 

1) Włóż mały płaski śrubokręt do gniazda w dolnej części przewodowego kontrolera i obróć go w 
kierunku wskazanym strzałką na tylnej pokrywie przewodowego sterownika. Upewnij się, że 
kierunek obrotu jest prawidłowy, aby zapobiec uszkodzeniu tylnej pokrywy. 

    (Rysunek 3.3.) 
 

 Rysunek  3.3 

 

 Ostrzeżenie 

● Podczas otwierania tylnej pokrywy przewodowego sterownika za pomocą małego płaskiego 
śrubokręta należy uważać, aby nie uszkodzić płytki obwodu drukowanego wewnątrz kontrolera. 

● Nigdy nie dotykaj płytki przewodowej sterownika. 

Kierunek  
obrotów śrubokręta 

Płaski 
śrubokręt 
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2) Za pomocą odpowiedniego narzędzia tnącego wyreguluj wysokość dwóch plastikowych 

tulei (wyposażenie 2) zgodnie z odległością między słupkami śrubowymi w skrzynce 
elektrycznej a powierzchnią ściany. Sprawdź, czy tuleje są zrównane z powierzchnią 
ściany, gdy są zamontowane na słupkach śrub w skrzynce elektrycznej. (Patrz rysunek 
3.4.) 

 
Rysunek 3.4 

3)  Po wyregulowaniu wysokości plastikowych tulei przymocuj je do tylnej pokrywy. (Patrz 
rysunek 3.5.) 

Rysunek 3.5 

Chwyć koniec przewodu ekranowanego, który został przeciągnięty przez rurkę w ścianie i 
przewlecz go przez otwór w tylnej pokrywie sterownika. Korzystając ze śrub 
krzyżakowych(wyposażenie 1). Przymocuj tylną pokrywę przewodowego sterownika do skrzynki 
okablowania przez tuleje. Upewnij się, że pokrywa nie jest zdeformowana po instalacji (patrz 
rysunek 3.6). 

 

Rysunek 3.6 

 Ważne  

● Jeśli śruby mocujące są zbyt ciasne, tylna pokrywa może się odkształcić. 

2.4 Podłączenia elektryczne 
 Ostrzeżenie 

● Przygotuj puszkę elektryczną i 5-żyłowy ekranowany przewód miedziany. 

● Nigdy nie dotykaj płytki sterownika. 
 
 
 
 

Dostosuj wysokość 
dwóch plastikowych 
tuleji za pomocą 
odpowiedniego 
narzędzia tnącego. 

Śruba w 
skrzynce 
elektrycznej 

Włóż tuleje w 
kierunku strzałki. 

Do panelu 
wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej 

Śruba krzyżakowa 

Płytka oddzielająca 

Przewód 
komunikacyjny 
(patrz opis 
poniżej) 

Tylna pokrywa 
przewodowego pilota 
/puszka elektryczna 
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◼ Specyfikacja przewodu komunikacyjnego. 

Tabela 3.1 

Typ 2-żyłowy ekranowany przewód 
miedziany 

Średnica AWG 16–20 

Długość Maks. 15 m 

 
 

◼  Instalacja przewodu komunikacyjnego 

Uwaga: Komunikacja między jednostką wewnętrzną a sterownikiem przewodowym odbywa się 
dwukierunkowo. Parametry wyświetlane na sterowniku przewodowym są odświeżane w czasie 
rzeczywistym zgodnie ze zmianami parametrów jednostki wewnętrznej.. 

• X1 i X2 to zaciski do podłączenia jednostki wewnętrznej i sterownika przewodowego. Nie ma 
polaryzacji między zaciskami X1 i X2. 

 

◼ Metoda połączenia – 1 sterownik do 1 jednostki wewnętrznej 

 
 

◼ Metoda połączenia – 2 sterowniki do 1 jednostki wewnętrznej 

 

 

 

 

 

1:1 
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 Ważne 

● W przypadku metody podłączenia dwóch sterowników do jednej jednostki wewnętrznej, dwa 
sterowniki przewodowe sterują tą samą jednostką wewnętrzną, przy czym jeden sterownik 
będzie głównym a drugi podrzędnym. Domyślnym ustawieniem sterownika przewodowego jest 
identyfikacja jako sterownik główny. 

● Powyższa metoda łączenia możliwa jest tylko dla dwóch sterowników przewodowych. 
Połączenia przewodów muszą być mocne, niezawodne i dobrze zabezpieczone przed siłami 
zewnętrznymi. 

2.5  Montaż sterownika ściennego 

Wyciągnij mniejsze 5-stykowe złącze z części B przewodu komunikacyjnego, przeprowadź je 
przez otwór w tylnej pokrywie sterownika przewodowego i podłącz do złącza za pomocą gniazda 
(CN1). Następnie przytwierdź sterownik przewodowy do tylnej pokrywy. (Patrz rysunek 3.10.) 
Przytwierdź prawidłowo sterownik przewodowy do tylnej pokrywy, aby się nie poluzował. (Patrz 
rysunek 3.11). 

 
Rysunek 3.10      Rysunek 3.11 

 

 

 

 Ostrzeżenie 

● Podczas instalacji należy pozostawić dodatkową długość przewodu ekranowanego, aby ułatwić 
demontaż podczas konserwacji. 

 

 

Obsługa 
1 Instrukcje bezpieczeństwa 
● Sterownik ten nie powinien być używany przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. 

Przed użyciem sterownika przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. 

◼ Instrukcje bezpieczeństwa są podzielone na OSTRZEŻENIA i UWAGI. 

◼ Oba typy zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wykonaj wszystkie 
poniższe instrukcje. 

 

Symbol Opis 

 Ostrzeżenie 

Nieprzestrzeganie tych 
instrukcji może 
spowodować poważne 
obrażenia ciała lub śmierć. 

 Uwaga 

Niezastosowanie się do 
tych instrukcji może 
spowodować uszkodzenie 
mienia lub obrażenia ciała, 
w zależności od 
okoliczności. 

 

 Ostrzeżenie 
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● Nie instaluj samodzielnie sterownika przewodowego. 
Niewłaściwa instalacja może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar. 
Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

● Nie modyfikuj ani nie naprawiaj sterownika przewodowego. 
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 
Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

● Nie ruszaj ani nie instaluj samodzielnie sterownika przewodowego. 
Niewłaściwa instalacja może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub pożar. 
Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

● Nie używaj łatwopalnych materiałów (takich jak lakier do włosów lub spray na owady) 
w pobliżu sterownika. 
Nie należy czyścić sterownika rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak rozcieńczalnik do 
farb. 
Stosowanie rozpuszczalników organicznych może spowodować pęknięcie obudowy, 
porażenie prądem lub pożar. 

 Uwaga 

● Upewnij się, że dzieci nie bawią się sterownikiem. 
Niewłaściwa regulacja może spowodować uszczerbek na zdrowiu oraz nieprawidłowe działanie 
klimatyzatora. 

● Nigdy nie demontuj samodzielnie sterownika przewodowego. 
Dotknięcie jego wewnętrznych części może spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeśli 
wymagana jest kontrola wewnętrzna lub serwis, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub 
wykonawcą. 

● Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć porażenia prądem. 

● Nie należy myć sterownika wodą. 
W takim przypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru. 

● Nie umieszczaj sterownika w miejscu, w którym może się zamoczyć. 
Jeśli woda dostanie się do sterownika przewodowego, istnieje ryzyko wystąpienia zwarcia i 
uszkodzenia elementów elektronicznych. 
 

2 Opis przycisków 
 

 
Rysunek 4.1 

  

Tryb pracy 

Prędkość 
wentylatora 

Sterowanie 
nawiewem 

Funkcja 

Zwiększ ▲ 

Zmniejsz ▼ 

 

Wł./Wył. 

Lampka trybu pracy  

Powrót 

Zatwierdź 

Pole odbioru 
sygnału 

Wyświetlacz  
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Tabela 4.1 

Przycisk Funkcja 

1.  Tryb pracy 
Ustawienie trybu pracy: Automatyczny (AUTO) → 
Chłodzenie(COOL) → Grzanie (HEAT) → Osuszanie (DRY) → 
Wentylator (FAN). 

2.  Prędkość wentylatora Ustawienie prędkości wentylatora. 

3.  Kierowanie nawiewem Ustawienie kąta nawiewu. 

4.  Funkcje Przełącz na funkcje, które można ustawić w bieżącym trybie. 

5. ▲ Zwiększ Zwiększa ustawioną temperaturę lub czas (dla timera). 

6. ▼ Zmniejsz Zmniejsza ustawioną temperaturę lub czas (dla timera). 

7. Włącz/wyłącz Włączenie / wyłączenie jednostki 

8.  Wskaźnik działania Wskazuje stan włączenia / wyłączenia jednostki wewnętrznej. 

9.  Anuluj 

Wyłączanie timera / wyświetlacza jednostki wewnętrznej / trybu 
cichego / trybu ekonomicznego (ECO) / grzałki dodatkowej 
anulowanie timera. 

10.  Potwierdź 

Zatwierdzenie timera / wyświetlacza jednostki wewnętrznej / trybu 
cichego / trybu ekonomicznego (ECO) / grzałki dodatkowej 
anulowanie timera 

Uwaga: Funkcja dodatkowej grzałki jest zarezerwowana. 
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3 Wskaźniki wyświetlacza 

 
 

1 Przypomnienie o 
czyszczeniu filtra 
3 Włącz / Wyłącz 
jednostkę 
5 Tryb pracy 
7 Blokada 
9 Timer wł./wył. 

2 Prędkość 
wentylatora 
4 Zmiana kierunku 
nawiewu 
○6 Funkcje 
8 Nadawanie sygnału 
10 Temperatura 

Rysunek 5.1 

Uwaga: Gdy jednostka wewnętrzna jest włączona, wskaźnik  obraca się; gdy jednostka 
wewnętrzna jest wyłączona, wskaźnik  nie obraca się. 
 

4 Procedura obsługi 
4.1 Włączanie / wyłączanie zasilania 

 
Rysunek 6.1 

Naciśnij przycisk   (On / Off); zaświeci się wskaźnik pracy sterownika oraz wskaźnik pracy 
wentylatora  jednostki wewnętrznej. (Patrz rysunek 6.1.) 

Naciśnij ponownie przycisk  (Włącz/Wyłącz); wskaźnik pracy  na sterowniku gaśnie a 
wskaźnik  na wyświetlaczu przestanie się obracać, wskazując, że jednostka wewnętrzna jest 
zatrzymana.  
 
 
 
 

 
 
 



12 

Ustawianie trybu pracy 

 
Rysunek 6.2 

Naciśnij przycisk  (Tryb pracy). Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę trybu pracy 
w cyklu pokazanym na rysunku 6.3. 

 
Rysunek 6.3 

W trybie Automatycznym (AUTO), Chłodzenia (COOL), Osuszania (DRY) lub Grzania (HEAT) 
przyciski ▲ oraz ▼ służą do ustawienia temperatury. (Rysunek 6.4.) 

 
Rysunek 6.4 

Uwaga: 

● W trybie wentylatora (FAN) nie można ustawić temperatury. 

4.2 Ustawienie prędkości wentylatora 

 
Rysunek 6.5  

 

W trybie Chłodzenia (COOL), Grzania (HEAT) lub Wentylatora (FAN) prędkość wentylatora można 
ustawić za pomocą przycisku  (rysunek 6.5). 

Gdy sterownik jest skonfigurowany na 7 prędkości wentylatora, naciśnięcie przycisku    
(Prędkość wentylatora) ustawia prędkość wentylatora w cyklu przedstawionym na rysunku 6.6. 

Automatyczny    Chłodzenie     Grzanie    Osuszanie  Wentylator 
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Rysunek 6.6 

Gdy sterownik przewodowy jest skonfigurowany na 3 prędkości wentylatora, naciśnięcie przycisku
 (Prędkość wentylatora) ustawia prędkość wentylatora w cyklu pokazanym na rysunku 6.7. 

 
Rysunek 6.7 

Uwaga: 

● W trybach Automatycznym (AUTO) Osuszania (DRY) prędkość wentylatora jest ustawiona 
automatycznie i nie można jej zmienić nawet przez naciśnięcie przycisku  (Prędkość 
wentylatora). 

  Standardowa liczba prędkości wynosi 7. Aby zmienić liczbę prędkości, patrz Ustawienia 
zaawansowane. 

 

4.3 Ustawianie kierowania powietrzem wylotowym 

 
Rysunek 6.8 

Przycisk (Kierunek powietrza) służy do włączania / wyłączania funkcji kierowania powietrzem 
wylotowym (patrz rysunek 6.8). 

Wskaźnik kierowania znika 15 sekund po wyświetleniu, niezależnie od tego, czy funkcja 
kierowania jest włączona, czy wyłączona. 

Uwaga: 

● Funkcja kierowania powietrzem wylotowym jest dostępna tylko dla jednostek wewnętrznych 
wyposażonych w poziomą żaluzję nawiewu. 

● Przycisk  (Kierowanie nawiewem) nie działa, gdy urządzenie jest wyłączone.  

                  1      2        3        4         5         6   7 
Automatyczna  

Autom.    Niska        Średnia     Wysoka 
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4.4 Ustawienie funkcji 

Użyj tej opcji, aby przejść do żądanej funkcji, którą można ustawić w bieżącym trybie przyciskiem 

  (rysunek 6.9). Niektórych funkcji w ustawieniach funkcji nie można używać dla wszystkich 
typów jednostek wewnętrznych. 

 
Rysunek 6.9 

● Naciśnij przycisk  (Funkcje) aby przejść do menu ustawienia funkcji. Na wyświetlaczu pojawią 
się ikony funkcji, przełączane w następującej kolejności:  (Timer),  (Podświetlenie),  (Tryb 

cichej pracy),  (Oszczędzanie energii) i  (Grzałka pomocnicza, zarezerwowane). Naciskaj 
przycisk  (Funkcje), do momentu aż wybrana zostanie żądana funkcja. Wskaźnik wybieranej 
funkcji będzie mrugał. Możesz także przełączyć wybrane funkcje za pomocą przycisków  ▲ i ▼. 
(Rysunek 6.10.) 

 
Rysunek 6.10 

● Wciśnięcie przycisku  (Zatwierdź) w celu zatwierdzenia funkcji, przycisk  (Anuluj) anuluje 
wybraną funkcję. 

 

4.4.1 Wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej 
Funkcja Wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej służy do włączania / wyłączania wyświetlacza 
jednostki wewnętrznej. Naciśnij przycisk  (Function), aby przejść do ustawień funkcji. Naciśnij 
ponownie przycisk , aby wybrać funkcję ; wskaźnik LED jednostki wewnętrznej będzie migał. 
Następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić funkcję (wskaźnik  pozostanie włączony) lub 
naciśnij przycisk , aby anulować funkcję (wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej wyłączy się). 
(Patrz rysunek 6.11.) 

 
Rysunek 6.11 

mruga 

Włączenie 
funkcji 

wygaszona 

zaświecona 
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4.4.2 Tryb cichej pracy 

● Włączanie / wyłączanie trybu cichej pracy: Naciśnij przycisk  (Funkcja), aby przejść do trybu 

cichej pracy ( mruga), a następnie naciśnij przycisk   aby włączyć funkcję lub przycisk  aby 
wyłączyć funkcję (patrz Rysunek 6.12). 

 
Rysunek 6.12 

Uwaga: 

● Cicha praca zostanie anulowana po ręcznym wyłączeniu urządzenia. W takim przypadku należy 
go zresetować. 

● Jeśli tryb cichy działa przez 8 godzin, wskaźnik znika, a urządzenie wychodzi z trybu.  

● Nie można ustawić jednocześnie trybu cichej pracy oraz trybu oszczędzania energii (ECO) 

4.4.3 Oszczędzanie energii (ECO) 
Aktywacja funkcji Oszczędzania energii (ECO) wysyła sygnał włączenia trybu Oszczędzania 
energii do jednostki wewnętrznej. 

Włączanie / wyłączanie funkcji oszczędzania energii: Użyj przycisku  (Funkcja), aby przejść 

do funkcji oszczędzania energii (  mruga) a następnie naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję 

lub przycisk  aby ją anulować (patrz Rysunek 6.13). 

 
Rysunek 6.13 

Uwaga: 

● Po przełączeniu trybu pracy lub wyłączeniu urządzenia funkcja oszczędzania energii (ECO) 
zostanie zakończona. 

● Jeśli tryb oszczędzania energii (ECO) trwał 8 godzin, wskaźnik  znika, a urządzenie wychodzi 
z trybu. 

mruga 

Włączenie 
funkcji 

wygaszona 

zaświecona 

 

mruga 

Załączenie 

 

zaświecona 

wygaszona 
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● Nie można ustawić jednocześnie trybu cichej pracy oraz trybu oszczędzania energii  

4.4.4 Grzałka pomocnicza (zarezerwowane) 

4.4.5 Follow Me (Pomiar temperatury przez sterownik) 
Opcja Follow Me jest domyślnie włączona dla sterownika przewodowego. Gdy ta funkcja jest 
włączona, jej wskaźnik świeci. 

● Dezaktywuj Follow Me: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  (Kierowanie nawiewem) i 
 (Potwierdź) przez 5 sekund, aby wyłączyć funkcję Follow Me, a jej wskaźnik zniknie. 

● Włącz Follow Me: Gdy funkcja Follow Me jest wyłączona, naciśnij jednocześnie przyciski   
(Kierowanie nawiewem) i  (Potwierdź) przez 5 sekund, aby włączyć funkcję Follow Me i jej 
wskaźnik (patrz rysunek 6.14). 

 
Rysunek 6.14 

4.4.6 Timer 
Funkcja Timer służy do włączania / wyłączania timera jednostki wewnętrznej.  

Korzystanie z przycisku: 

● Naciśnij  (Funkcja), aby przejść do funkcji Timer. Po włączeniu jednostki wewnętrznej najpierw 
ustawiany jest włącznik czasowy, a następnie wyłącznik czasowy. Gdy jednostka wewnętrzna 
jest wyłączona, najpierw włączany jest licznik czasu włączenia, a następnie licznik czasu 
wyłączenia. 

● Gdy jednostka wewnętrzna jest wyłączona: 
Ustawianie włącznika czasowego: Użyj przycisku  (Funkcja), aby uzyskać dostęp do 
ustawienia Timer On; Na wyświetlaczu pojawia się „0.0h Timer On”, a „Timer On”zacznie migać. 
Użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić czas, a następnie naciśnij przycisk  aby zakończyć 
ustawianie timera (patrz rysunek 6.15). 

  

Naciśnij i 
przytrzymaj 
przez 5 sekund 
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Rys. 6.15 

2) Ustawienie wyłącznika czasowego: Po zakończeniu ustawiania włącznika czasowego 
naciśnij przycisk  (Funkcja), aby przejść do ustawienia wyłącznika czasowego; Na 
wyświetlaczu pojawia się „0.0h Timer Off”, a „Timer Off” miga. Następnie naciśnij przycisk , 
aby przejść do ustawień timera. Użyj przycisków ▲ i ▼, aby ustawić czas, a następnie naciśnij 

przycisk , aby zakończyć ustawianie timera. 
◼ Gdy jednostka wewnętrzna jest włączona: Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby 

ustawić Timer On i Timer Off. 

◼ Aby anulować timer: Użyj przycisku  (Funkcja), aby przewinąć do ustawienia timera i 

naciśnij przycisk   lub przycisk  (On / Off) lub ustaw wartość czasu na zero, aby anulować 
ustawienie timera. Wróć do głównego interfejsu. 

Uwaga: 

● Aby ustawić czas szybciej, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼ przez ponad 1 sekundę. 

● Gdy urządzenie jest włączone, można użyć sterownika do ustawienia włącznika czasowego i 
wyłącznika czasowego. Gdy włącznik zostanie anulowany, wyłącznik również zostanie 
anulowany. Gdy urządzenie jest wyłączone, można ustawić zarówno timer włączenia, jak i 
wyłączenia. Po anulowaniu włącznika czasowego, wyłącznik czasowy jest również anulowany. 

● Po ustawieniu timera na sterowniku wskaźnik timera na jednostce wewnętrznej zaświeci się, a 
jednostka wewnętrzna zrealizuje funkcję timera. 

 

4.5 Przypomnienie o czyszczeniu filtra 

 
Rys. 6.16 

● Kiedy całkowity czas pracy osiągnie ustawiony czas, wskaźnik filtra   zapala się, aby 
przypomnieć użytkownikom o konieczności wyczyszczenia filtra. 

● Aby skasować wskaźnik Filtra , naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Kierowanie nawiewem) 
przez 5 sekund 

● Użyj Wł. / Wył., aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję lub ustawić czas przypomnienia. 

4.6 Funkcja blokady 

 
Rys. 6.17 
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● Gdy sterownik przewodowy zablokuje zakres temperatur, wskaźnik zaświeci się, a użytkownik 
może ustawić temperaturę tylko w dopuszczalnym zakresie temperatur (ustawionym w 
Ustawieniach parametrów operacyjnych - C25 / C26). 

● Gdy układ zawiera jednocześnie sterownik centralny i sterownik przewodowy, 
centralny sterownik może zablokować jednostkę wewnętrzną, tak aby niektóre jej funkcje stały 
się niedostępne. Jeśli jednostka wewnętrzna jest zablokowana przez sterownik centralny, a 
ikona na wyświetlaczu sterownika przewodowego „ ” jest włączona i niektóre operacje nie 
odpowiadają, sprawdź odpowiednie ustawienie sterownika centralnego. 

● Jedna lub więcej z poniższych funkcji jednostki wewnętrznej jest zablokowana, gdy świeci się 
ikona „ ”: pilot bezprzewodowy, stan wł. / wył., najniższa zadana temperatura chłodzenia, 
najwyższa ustawiona temperatura, tryb pracy, prędkość wentylatora, blokada sterownika 
przewodowego. 
 

4.7 Główny / drugorzędny sterownik przewodowy 
● Gdy dwa sterowniki przewodowe sterują jedną jednostką wewnętrzną w tym samym czasie, 

jeden sterownik będzie „głównym”, a drugi „podrzędnym”. 

● Przejdź do „Ustawień zaawansowanych”, aby skonfigurować sterownik „Główny” i „Podrzędny”. 
Domyślnym ustawieniem jest główny sterownik przewodowy. 
 
Uwagi: 

● Główny sterownik przewodowy może ustawić funkcje „Follow me” „Timer”, „Filtry” i „Ustawienia 
parametrów pracy”, jednocześnie sterownik podrzędny/pilot bezprzewodowy nie będzie 
obsługiwał tych funkcji. 

● Jeśli którykolwiek ze sterowników/pilotów jest używany do zmiany stanu pracy jednostki 
wewnętrznej, zmiana będzie zsynchronizowana z parametrami w innym sterowniku/pilocie. 
 

Ustawienia zaawansowane 
1 Przywracanie ustawień fabrycznych 
● Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków   (Funkcja) i  (Tryb pracy) ▲ i ▼ przez 5 

sekund sterownik przewodowy resetuje się. 

 
Rys. 7.1 

2 Identyfikacja i ustawienie adresu jednostki wewnętrznej 

● Jeśli jednostce wewnętrznej nie jest przypisany adres, na wyświetlaczu pojawi się „FE”. 

● Aby przejść do trybu ustawiania adresu jednostki wewnętrznej, naciśnij i przytrzymaj ▲ i ▼ 

przez 8 sekund. Aby wyjść z trybu ustawiania adresu, naciśnij przycisk . 
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Rys. 7.2 

● Jeśli jednostka wewnętrzna nie ma adresu, ustaw żądany adres (od 0 do 63) za pomocą 
przycisków ▲ i ▼. Naciśnij przycisk  aby wysłać aktualnie ustawiony adres do jednostki 
wewnętrznej. Przewodowy kontroler automatycznie wychodzi z trybu ustawiania adresu po 60 
sekundach. Możesz także wyjść z tego trybu, naciskając przycisk  (Anuluj) 

● W trybie ustawiania adresu sterownik nie będzie reagował na sygnały z pilota. 

Ustawianie parametrów pracy 
● Parametry pracy można ustawić, gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone. 

● Naciśnij i przytrzymaj przyciski  (Funkcja) i  (Tryb pracy) przez 5 sekund, aby przejść do   
trybu ustawiania trybu pracy. 

 
Rys. 7.3 

● Wejdź w tryb ustawiania parametrów zaawansowanych. Sprawdź, czy kod „C0” jest wyświetlany 
w polu wyświetlania temperatury. Użyj klawiszy ▲ i ▼, aby wybrać kod żądanego parametru 
roboczego. 

● Po wybraniu żądanego kodu parametru naciśnij przycisk , aby wprowadzić ustawienie, a 
następnie za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw żądaną wartość parametru. Naciśnij przycisk , 
aby zapisać ustawioną wartość i zakończyć ustawianie parametrów zaawansowanych. 

● Użyj przycisku , aby powrócić do poprzedniego menu, dopóki nie wyjdziesz z trybu ustawiania 
parametrów roboczych. System również automatycznie wychodzi z trybu ustawiania parametrów 
roboczych, jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. 

● W trybie ustawiania parametrów pracy przewodowy kontroler nie będzie reagował na żadne 
sygnały z pilota. 

● W ustawieniach trybu pracy przyciski  (Tryb pracy),  (Prędkość wentylatora),  (Kierowanie 
nawiewem),  (Funkcja) i  (Włącz / Wyłącz) nie działają. 
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Tabela 5.1  

 

Kod 
parametru 

Opis parametru 
Możliwe wartości 

parametrów 
Wartość 

domyślna 
Uwagi 

C0 -- / / / 

C1 
Ustawianie tylko 
chłodzenia / chłodzenia i 
ogrzewania 

00: Chłodzenie i 
ogrzewanie  00 

Tryb ogrzewania nie jest dostępny 
tylko podczas chłodzenia. 

01: Chłodzenie 

C2 -- / / / 

C3 
Ustaw czas 
przypomnienia o 
czyszczeniu filtra 

00: Nie zapomnij 
wyczyścić filtra 

02  

01: 1250 godzin  

02: 2500 godzin  

03: 5000 godzin  

04: 10000 godzin  

C4 
Ustawienia odbiornika 
podczerwieni na 
sterowniku przewodowym 

00: Zablokowane  
01 

Po ustawieniu „Zablokowany” 
kontroler przewodowy nie może 
odbierać sygnału z pilota. 

01: Odblokowane 

C51 
Ustawienie prędkości 
wentylatora na sterowniku 
przewodowym 

00: 3 prędkości 

02 
01: 4 prędkości wentylatora są 
dostępne tylko dla niektórych modeli 
jednostek wewnętrznych. 01: 4 prędkości 

02: 7 prędkości 

C6 -- / / / 

C7 
Wyświetlanie temperatury 
w pomieszczeniu 

00: Nie 

00 

00: sterownik przewodowy wyświetli 
ustawioną temperaturę, gdy 
podświetlenie wyświetlacza jest 
włączone. 
01: sterownik przewodowy wyświetla 
temperaturę pokojową, gdy 
podświetlenie wyświetlacza jest 
wyłączone. 

01: Tak 

C8 
Włączanie / wyłączanie 
wskaźnika pracy 

00: Wyświetlanie 

01 

00: Lampka pracy wskazuje status 
włączenia/wyłączenia. 
01: Lampka pracy nie wskazuje 
statusu włączenia/wyłączenia. 
 

01:Wygaszenie 
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Kod 
parametru 

Opis parametru 
Możliwe wartości 

parametrów 
Wartość 

domyślna 
Uwagi 

C91 
Ustawienie ciśnienia 
statycznego jednostki 
wewnętrznej 

A52 :00/01/02/ 
03/04/05/06/07 
/08/09/FF H-
DUCT3 , FAPU: 
00/01/~/19/ FF 

01 

Jednostka wewnętrzna ustawia 
wybrane odpowiednio 
ciśnienie statyczne. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
ciśnienia statycznego można 
znaleźć w parametrach jednostki 
wewnętrznej. FF: wartość 
początkowa jest oparta o dane 
jednostki wewnętrznej odczytane 
przez sterownik przewodowy. 

C101 
Ustawienie opóźnienia 
wyłączenia wentylatora 
jednostki wewnętrznej 

00/01/02/03 /FF 00 

Parametr 00 01 02 03 FF 

Określany 
wartością 

4 
min 

8 
min 

12
min 

16 
min 

Zależne od 
ustawienia 
pokrętła na 
płycie 
głownej 
jednostki 
wewn. 

C111 

Jednostka wewnętrzna – 
Zapobieganie nadmuchu 
zimnego powietrza – 
ustawienie temperaturowe 

00/01/02/03 /FF 00 

Parametr 00 01 02 03 FF 

Klasyczna 
j. wewn. 

15°
C/ 
59°F 

20°
C/ 
68°F 

24°
C/ 
75°F 

26°C
/ 
79°F 

Zależne od 
ustawienia 
pokrętła na 
płycie 
głownej 
jednostki 
wewn. 

FAPU 
14°
C/ 
57°F 

12°
C/ 
54°F 

16°
C/ 
61°F 

18°C
/ 
64°F 

C121 i 4 
Ustawienie kompensacji 
temperatury grzania 
jednostki wewnętrznej 

00/01/02/ 
03/04/FF 

00 

Parametr 00 01 02 03 04 Zależne od 
ustawienia 
pokrętła na 
płycie 
głownej 
jednostki 
wewn. 

Określany 
wartością 

6°C
/ 
43°
F 

2°C
/ 
36° 
F 

4°C
/ 
39°
F 

6°C
/ 
43°
F 

0°C
/ 
32° 
F 

C131 i 4 
Ustawienie kompensacji 
temperatury chłodzenia 
jednostki wewnętrznej 

00/01/FF  

Parametr 00 01 FF 

Określany 
wartością 

0°C/32°F 2°C/36°F 

Zależne od 
ustawienia 
pokrętła na 
płycie 
głownej 
jednostki 
wewn. 

C144 
Ustawienie podgrzewania 
pomocniczego jednostki 
wewnętrznej 

00: brak 
Klasyczna j.wewn: 01 
FAPU: 00 01: dostępne 

C151 
Ustawienie auto-restartu 
jednostki 

00: brak 
01  

01: dostępne 

C164 
Ustawienie kierunku 
nawiewu jednostki 
wewnętrznej w pionie 

00: brak 
Klasyczna j.wewn: 01 
FAPU: 00 01: dostępne 

C174 
Ustawienie kierunku 
nawiewu jednostki 
wewnętrznej w poziomie 

00: brak 
 
 
Klasyczna j.wewn: 01 
FAPU: 00 
 

01: dostępne  

C18 

Możliwość odbioru 
sygnałów z pilota 
bezprzewodowego przez 
jednostkę wewnętrzną 

00: nie 

01  
01: tak 
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Kod 
parametru 

Opis parametru 
Możliwe wartości 

parametrów 
Wartość 

domyślna 
Uwagi 

C19 
Ustawienie sygnałów 
dźwiękowych jednostki 
wewnętrznej 

00: nie 
01  

01: tak 

C20 

Funkcja Follow Me w 
korekcji temperatury 
sterownika 
przewodowego 

Celsjusz: 
-5.0~5.0°C 
Fahrenheit: 
-9.0~9.0°F 

Celsius: 
-3.0°C 

Fahrenheit: 
-6.0°F 

Dokładność: 0.5°C/1°F. 

C21 

Ustawienie wartości 
temperatury otoczenia na 
zewnątrz, dla załączenia 
podgrzewania 
pomocniczego 

Celsjusz: 
-5 ~ 20 ° C 
Fahrenheit: 
23-68 ° F 

Celsjusz: 
15 ° C 

Fahrenheit: 
59 ° F 

Dokładność: 1°C/1°F. 

C22 
Odstęp czasu 
przełączania trybów pracy 
w trybie Auto 

00/01/02/03 00 
00 01 02 03 

15 min 30 min 60 min 90 min 

C23 

Wybór stopnia otwarcia 
elektronicznego zaworu 
rozprężnego w trybie 
grzania lub czuwania 

00/01/FF 01 

00 01 FF 

72 96 

Zależne od 
ustawienia 
pokrętła na 
płycie głownej 
jednostki 
wewn. 

C24 Jednostka temperatury 
00: Celsjusz 

00  
01: Fahrenheit 

C25 
Ustawienie limitu 
minimalnej temperatury 
chłodzenia 

30–17 °C 
(86–62 °F) 

17 °C 
(62 °F) 

Można używać tylko z samym 
sterownikiem przewodowym. 

C26 
Ustawienie maksymalnej 
granicy ogrzewania 

30–17 °C  
(86–62 °F) 

30 °C 
(86 °F) 

Można używać tylko z samym 
przewodowym kontrolerem. 

C27 
Ustawia wyświetlanie 
0,5 °C 

00: Pokazuje 1 °C  
00  

01: Pokazuje 0,5 °C 

*1 Po pomyślnym nawiązaniu komunikacji między jednostką wewnętrzną a sterownikiem 
przewodowym zostaną ustawione parametry domyślne z powyższej tabeli i z zsynchronizują się z 
ustawieniami jednostki wewnętrznej. 
*2 Tylko dla jednostek kanałowych o średnim sprężu  

Wydajność 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1.8-7.1 kW 0Pa 10Pa 20Pa 30Pa 40Pa 50Pa 50Pa 50Pa 50Pa 50Pa 

8.0-12.5 kW 10Pa 20Pa 30Pa 40Pa 50Pa 60Pa 70Pa 80Pa 90Pa 100Pa 

14.0 kW 30Pa 40Pa 50Pa 60Pa 70Pa 80Pa 90Pa 100Pa 125Pa 150Pa 

*3 Tylko dla jednostek kanałowych o wysokim sprężu 
Wydaj
ność 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

7.1-
16.0 
kW 

30
Pa 

50
Pa 

60
Pa 

70
Pa 

80
Pa 

90
Pa 

100
Pa 

110
Pa 

120
Pa 

130
Pa 

140
Pa 

150
Pa 

160
Pa 

170
Pa 

180
Pa 

190
Pa 

200
Pa 

200
Pa 

200
Pa 

200
Pa 

20.0-
28.0 
kW 

30
Pa 

50
Pa 

60
Pa 

70
Pa 

80
Pa 

90
Pa 

100
Pa 

110
Pa 

120
Pa 

130
Pa 

140
Pa 

150
Pa 

160
Pa 

170
Pa 

180
Pa 

190
Pa 

200
Pa 

210
Pa 

230
Pa 

250
Pa 

40.0-
56.0 
kW 

100
Pa 

120
Pa 

140
Pa 

160
Pa 

180
Pa 

200
Pa 

220
Pa 

240
Pa 

260
Pa 

270
Pa 

280
Pa 

290
Pa 

300
Pa 

310
Pa 

320
Pa 

330
Pa 

340
Pa 

360
Pa 

380
Pa 

400
Pa 

*4 Ten parametr nie jest dostępny dla jednostek FAPU(jednostki z poborem świeżego powietrza) 
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Wysyłanie zapytań do urządzeń (Query) 
Na stronie głównej naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski (Prędkość wentylatora) „     ” oraz 
(Zatwierdź) „     ” przez 5 sekund, aby przejść do strony zapytania. Można wyemitować zapytanie 
o parametry pracy jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz wersję oprogramowania 
sterownika przewodowego. 

 
Naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby wybrać jednostkę wewnętrzną lub zewnętrzną: o00-o03 dla jednostki 
zewnętrznej; n00-n63 dla jednostki wewnętrznej. 

• Naciśnij przycisk (Potwierdź) , aby wysłać zapytanie o parametr lub przycisk (Anuluj) , 
aby wyjść z funkcji zapytania. 

• Na stronie wysyłania zapytań (query) naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby wyświetlić żądane 

parametry.  

• „Check no.”(numer zapytania) jest wyświetlany w obszarze timera u góry strony wysyłania 
zapytań, a zawartość zaznaczonego parametru jest wyświetlana w obszarze temperatury. 

Nr. Parametry wyświetlane na sterowniku podczas wysyłania zapytania do jednostki 
zewnętrznej 

1 Adres jednostki zewnętrznej 

2 Temperatura (°C) otoczenia j. zewn. (T4)  

3 Średnia temperatura (°C) czujników T2/T2B (po korekcie)  

4 Temperatura rury głównego wymiennika ciepła (T3) (°C) 

5 Temperatura tłoczenia sprężarki A (°C) 

6 Temperatura tłoczenia sprężarki B (°C) 

7 Pobór prądu sprężarki inverterowej A (A) 

8 Pobór prądu sprężarki inverterowej B (A) 

9 -- 

10 Prędkość wentylatora 

11 Pozycja EXV A /4 

12 Pozycja EXV B /4  

13 Pozycja EXV C /4 

14 Tryb pracy 

15 Priorytet pracy 

16 Korekta całkowitego zapotrzebowania na wydajność jednostki wewnętrznej 

17 Ilość jednostek zewnętrznych 

18 Całkowita moc jednostek zewnętrznych 

19 Temperatura modułu invertera A (°C) 
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20 Temperatura modułu invertera B (°C) (zarezerwowane) 

21 -- 

22 -- 

23 Temperatura wylotu płytowego wymiennika ciepła (T6B) (° C) 

24 Temperatura wlotu płytowego wymiennika ciepła (T6A) (° C) 

25 Stopień przegrzania układu na wylocie 

26 -- 

27 Liczba działających jednostek wewnętrznych (w przypadku adresów wirtualnych jest to 
liczba jednostek z uwzględnieniem adresów wirtualnych) 

28 -- 

29 Wysokie ciśnienie układu 

30 Niskie ciśnienie układu 

31 Ostatnio wyświetlony kod błędu 

32 Częstotliwość sprężarki inverterowej A 

33 Częstotliwość sprężarki inverterowej B 

34 Moc jednostki 

35 Wersja oprogramowania 

36 Adres jednostki wewnętrznej VIP 

37 -- 

38 -- 

 
Nr. Parametry wyświetlane na sterowniku podczas wysyłania zapytania do jednostki 

wewnętrznej 

1 Adres komunikacyjny j. Wewnętrznej 

2 Moc (KM) j. Wewnętrznej 

3 Adres sieciowy j. Wewnętrznej (taki sam jak adres komunikacyjny) 

4 Temperatura zadana Ts 

5 Temperatura w pomieszczeniu T1 

6 Aktualna temperatura czujnika T2 

7 Aktualna temperatura czujnika T2A 

8 Aktualna temperatura T2B 

9 Temperatura Ta ( pobór świeżego powietrza) 

10 Temperatura tłoczenia sprężarki (pokazuje górny zakres temperatury tłoczenia) 

11 -- 

12 Pozycja EXV /8 

13 Wersja oprogramowania 

14 Kod błędu 
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Kody błędów 
Lista kodów błędów jednostek wewnętrznych 

Kod 
błędu 

Opis błędu 

FE Brak adresu jednostki wewnętrznej 

E0 Konflikt trybów pracy 

E1 Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną 

E2 Błąd czujnika T1 

E3 Błąd czujnika T2 

E4 Błąd czujnika T2B 

E5 -- 

E6 Błąd wentylatora jednostki wewnętrznej 

E7 Błąd EEPROM 

Ed Błąd jednostki zewnętrznej 

EE Alarm poziomu wody 

Eb Błąd zaworu rozprężnego jednostki wewnętrznej 
 
 
 
 
 
 

Lista kodów błędów jednostek zewnętrznych 

Kod 
błędu 

Opis błędu 
Kod 
błędu 

Opis błędu 

E0 Błąd komunikacji j. zewnętrznej XF1 Błąd czujnika PTC 

E1 
Zabezpieczenie zasilania 3-fazowego 

F3 
Błąd czujnika temperatury T6B na 

wylocie płytowego wymiennika ciepła 

E2 
Błąd komunikacji pomiędzy 
jednostkami wewnętrznymi a 
zewnętrznymi 

F5 
Błąd czujnika temperatury T6A na 

wlocie płytowego wymiennika ciepła 

E4 
Błąd czujnika T3 lub T4 

P0 
Zabezpieczenie temperaturowe 
sprężarki 

E5 Zabezpieczenie zasilania P1 Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia 

E7 Błąd czujnika tłoczenia sprężarki P2 Zabezpieczenie niskiego ciśnienia 

E8 Błąd adresu jednostki zewnętrznej XP3 Zabezpieczenie prądowe sprężarki 

XE9 
Błąd niezgodności elektroniki IPM 

P4 
Zabezpieczenie temperaturowe na 
tłoczeniu 

EL 
-- 

P5 
Zabezpieczenie temperaturowe 
skraplacza 

XH0 
Błąd komunikacji pomiędzy 
podzespołami elektroniki 

P9 
Błąd wentylatora DC 

H1 
Błąd komunikacji pomiędzy 
podzespołami elektroniki 

PF 
-- 

H2 
Niezgodna ilość jednostek 
zewnętrznych 

PL 
Zabezpieczenie temperatury modułu 
inverterowego 

H3 
Niezgodna ilość jednostek 
zewnętrznych PP 

Ochrona przed zbyt niskim poziomem 

przegrzania na tłoczeniu 

XH4 Błąd modułu invertera XL0 Błąd modułu IPM 
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H5 
Wystąpienie błędu P2 3 razy w ciągu 
60 minut 

XL1 
Zabezpieczenie przed zbyt niskim 
napięciem zasilania 

H6 
Wystąpienie błędu P4 3 razy w ciągu 
100 minut 

XL2 
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim 
napięciem 

H7 

Liczba jednostek wewnętrznych 
wykrytych przez jednostkę zewnętrzną 
nie jest identyczna z liczbą jednostek 

wewnętrznych ustawionych na 
elektronice sterującej 

XL3 -- 

H8 Błąd czujnika HP XL4 Błąd synchronizacji 

H9 
Wystąpienie błędu P9 10 razy w ciągu 
60 minut 

XL5 
Zabezpieczenie przed zerową 
prędkością sprężarki 

Hb Błąd czujnika LP XL7 Błąd kolejności faz 

C7 
Zabezpieczenie temperatury modułu 
inverterowego 

XL8 
Zabezpieczenie przed nagłą zmianą 
prędkości sprężarki 

F0 
Wystąpienie błędu PP 3x w ciągu 100 
minut XL9 

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką 
różnicą pomiędzy ustawioną prędkością 
sprężarki a rzeczywistą prędkością 
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Rozwiązywanie problemów 
Tabelka 6.1  

Kod błędu i opis Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania 

Na sterowniku 
przewodowym 
nic nie jest 
wyświetlane 

Jednostka wewnętrzna nie jest 
podłączona do zasilania 

Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej. 

Awaria połączenia komunikacyjnego 
sterownika. 

Odłącz zasilanie jednostki wewnętrznej, a następnie 
upewnij się, że sterownik przewodowy jest 
prawidłowo podłączony. 
Wymagania dotyczące połączeń podano w punkcie 
3.4. 

Awaria sterownika przewodowego. Wymień sterownik przewodowy. 

Awaria zasilania na płycie głównej 
jednostki wewnętrznej. 

Wymień płytę główną elektroniki zewnętrznej. 
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