
 
 

Instrukcja obsługi ASB-xxA 

 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 



1 

 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za wybranie produktu Sinclair. Przed zainstalowaniem i użyciem tego 
produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. Aby pomóc w prawidłowej 
instalacji i użytkowaniu produktu oraz osiągnięciu oczekiwanych rezultatów 
operacyjnych, oto kilka wskazówek: 
(1) To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci), które 
mają ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub nie posiadają 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia, chyba że są nadzorowane lub instruowane przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo obsługi urządzenia. Dzieci powinny 
być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 
(2) Aby zapewnić niezawodne działanie, sprzęt ten może zużywać pewną ilość 
energii, nawet w trybie czuwania, w celu utrzymania normalnej komunikacji systemu 
oraz podgrzewania czynnika chłodniczego i smaru. Odłącz zasilanie, gdy urządzenie 
nie będzie używane przez długi czas. Przed wznowieniem pracy podłącz zasilacz z 
dużym wyprzedzeniem, aby umożliwić podgrzewanie urządzenia. 
(3) Wybierz odpowiedni model urządzenia dla swojego środowiska operacyjnego, w 
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy. 
(4) Produkt został poddany rygorystycznej kontroli i testom operacyjnym przed 
wysyłką od producenta. Nigdy nie należy samodzielnie demontować urządzenia, aby 
zapobiec uszkodzeniom z powodu niewłaściwego. W razie potrzeby skontaktuj się 
z lokalnym dystrybutorem urządzeń lub autoryzowanym serwisem. 
(5) Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia ciała, straty majątkowe lub szkody 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu, takie jak niewłaściwa 
instalacja i konfiguracja, niewłaściwa konserwacja, naruszenie obowiązujących 
przepisów, regulacji i standardów branżowych, nieprzestrzeganie instrukcji zawartych 
w niniejszej instrukcji itp. 
(6) Jeśli produkt działa wadliwie i nie może być dłużej używany, skontaktuj się jak 
najszybciej centrum serwisowym i podaj następujące informacje: 
 Dane na tabliczce znamionowej (model, wydajność chłodnicza / grzewcza, 

numer seryjny, data produkcji). 

 Opis usterki. (opisz sytuację przed i po awarii). 
(7) Wszystkie ilustracje i informacje w tym podręczniku służą wyłącznie jako 
odniesienie. Produkt jest stale ulepszany. Mamy prawo do modyfikacji produktu ze 
względów handlowych i produkcyjnych oraz zastrzegamy sobie prawo do 
modyfikowania zawartości tego podręcznika bez uprzedniego powiadomienia. 
(8) Ostateczne prawo do interpretacji niniejszej instrukcji obsługi należy do Sinclair. 
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1 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia 
lub obrażenia ciała. 

 

Uwaga: Nieprzestrzeganie może spowodować niewielkie lub umiarkowane uszkodzenie 
urządzenia lub obrażenia ciała. 

 

Zabroniona czynność: Wskazuje czynności, które są zabronione. Nieprzestrzeganie 
instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. 

 

Zalecana czynność: Wskazuje instrukcje, których należy przestrzegać. 
Nieprzestrzeganie tego może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 

 

 UWAGA! 

To urządzenie nie może być instalowane w środowisku, w którym znajdują się substancje 
żrące, łatwopalne lub wybuchowe, ani w miejscu o szczególnych warunkach, takim jak kuchnia. 
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wpłynąć na normalne działanie i skrócić 
żywotność sprzętu, a nawet spowodować pożar lub poważne obrażenia. W wyżej wymienionych 
miejscach o nietypowych warunkach należy stosować specjalne klimatyzatory z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym i w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

 

2 WPROWADZENIE 
Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu, wierzymy, że będzie Ci ono służyć 

dobrze i bezproblemowo przez wiele lat. Klimatyzatory jachtowe są zaprojektowane do działania 
na morzu i mają następujące cechy: 

(1) Kompaktowy rozmiar 

(2) Wysokowydajna sprężarka rotacyjna (5-24 K). Miedziano-niklowa konstrukcja wymiennika 

ciepła skraplacza. 

(3) Rura parownika z dużymi lamelami. 
(4) Taca ociekowa z powłoką poliestrową, głębokość 50 mm i cztery punkty spustowe 

kondensatu. 

(5) Antywibracyjna podstawa. 

(6) Układ wstępnie napełnionym czynnikiem chłodniczym i okablowaniem dla łatwej instalacji. 
(7) Silnik wentylatora o trzech prędkościach, tłumienie wibracji. 

(8) Zabudowany wentylator. 

Układ sterujący wyposażony jest w zaawansowane rozwiązania technologiczne 

zaprojektowane specjalnie dla klimatyzacji jachtowej. Jego konstrukcja oferuje następujące 
funkcje dla wygodnego użytkowania: 

(1) Pamięć EEPROM. 

(2) Niskonapięciowy paneł sterowania. 

(3) Możliwość wyświetlania temperatury w jednostkach °C oraz °F. 

(4) Wybór kilku prędkości wentylatora. 

(5) Ochrona przed niewłaściwym ciśnieniem sprężarki. 
(6) Tryb osuszania do kontroli wilgotności. 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do zapewnienia prawidłowej instalacji, 

obsługi i konserwacji sprzętu. Niepoprawna instalacja może spowodować niezadowalającą 
funkcjonalność lub przedwczesną awarię tych urządzeń. Przeczytaj całą instrukcję przed 

rozpoczęciem pracy. W związku z ciągłym ulepszaniem produktu jego parametry i konstrukcja 

mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci), które mają 
ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia, chyba że są nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo obsługi urządzenia. 

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. 

Parametry źródła wody: 

Parametr 
Rozpuszczalność  

mg/l 
Cl-  

mg/l 
Zabrudzenia 

 mg/l 

Prędkość przepływu m/s 

Min. Max. 

Dopuszczalna 
wartość 

< 5000  
Chwilowa <8000 

< 600  
Chwilowa <1000 

< 100 1,4 3,0 

 

 

Produkt należy zabrać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

 
 

3 OPIS 

3.1 Rysunek 

 
Obr. 1 
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3.2 Opis funkcji 
Klimatyzator składa się z czterech głównych części i czynnika chłodniczego krążącego w 

układzie. Wentylator wyciąga ciepłe powietrze z kabiny przez lamele parownika, gdzie ciepło z 
powietrza jest przekazywane do czynnika chłodniczego krążącego w parowniku. Ciekły czynnik 
chłodniczy odparowuje, zamienia się w gaz i pochłania ciepło z powietrza w kabinie. Sprężarka 
następnie spręża czynnik chłodniczy z postaci gazu do postaci cieczy i wtłacza go do układu 

skraplacza. Pompa wody morskiej zapewnia przepływ zimnej wody morskiej przez wewnętrzną 
rurkę skraplacza co pozwala na schłodzenie czynnika chłodniczego i skroplenie go do postaci 

cieczy. Ciepło z czynnika chłodniczego przekazywane jest do wody morskiej, która jest 
odprowadzana z powrotem do morza. Płynny czynnik chłodzący przechodzi następnie przez 
parownik i cały cykl jest powtarzany. Absorbując ciepło z powietrza w kabinie, obniża się jego 

temperatura. Schłodzone powietrze przechodzi przez kanał i jest wywiewane przez kratkę 
wylotową (wywiew). W trybie Grzania cykl zmienia się, a czynnik chłodniczy przepływa przez 
zawór 4-drogowy w przeciwnym kierunku. Ciepło z wody morskiej w skraplaczu jest 
przekazywane do czynnika chłodniczego, a następnie do powietrza nawiewanego przez parownik 

do kabiny. Na wydajność klimatyzatora będzie miała bezpośredni wpływ temperatura wody 
morskiej. Ten klimatyzator może skutecznie chłodzić powietrze na statku przy temperaturze wody 
poniżej 35 ° C i ogrzewać przy temperaturze wody powyżej 4,4 ° C. 

 

3.3 Wymiary zewętrzne 

 
 

Obr. 2 

 
Jednostka: mm 

Model A B C D E F 

ASB-05A 285 295 
408 91,5 

16 19 

ASB-09A 380 310 

ASB-12A 380 
330 

420 

119,4 
ASB-16A 450 454 

ASB-20A 
595 385 520 

ASB-24A 
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4 INSTALACJA 

4.1 Rozpakowanie i kontrola urządzenia  
Zamawiając sprzęt, dokładnie sprawdź czy dołączone są wszystkie elementy wymienone na 

liście, aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Jednostki powinny być transportowane w pozycji 

pionowej, wskazanej strzałkami na każdej paczce. Sprawdź, czy opakowania kartonowe nie 
zostały uszkodzone podczas transportu, jeśli to konieczne, wyjmij urządzenia z opakowań. Jeśli 
jednostka jest uszkodzona, nadawca powinien poprawnie wypełnić protokół uszkodzenia na 

dowodzie dostawy. 

4.2 Instrukcje bezpieczeństwa 
(1) To urządzenie może być również używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby 

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby 
o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, gdy są nadzorowane lub instruowane, jak 
bezpiecznie korzystać z urządzenia i są świadome potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie 
mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji 

bez nadzoru. 

(2) Urządzenie musi mieć stały dostęp do źródła wody a układ obiegu wody musi być 
wykonany z odpowiednich sztywnych rur. 

(3) W układzie elektrycznym urządzenia należy zastosować bezpiecznik zgodny z 

obowiązującymi normami. 
(4) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 

autoryzowane centrum serwisowe lub wykwalifikowaną osobę, aby zmniejszyć ryzyko 

porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia. 

(5) Sprzęt musi być zainstalowany zgodnie z odpowiednimi krajowymi normami i przepisami 

elektrycznymi. 

(6) To urządzenie nie może być naprawiane przez zwykłych użytkowników. 

(7) Konserwacja / naprawa muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych 
techników autoryzowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

(8) To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez ekspertów lub przeszkolonych 
użytkowników. 

(9) Podczas naprawy lub wymiany części odłącz urządzenie od zasilania. 
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4.2.1 Przepływ i ciśnienie wody podczas pracy 

Upewnij się, że przepływ wody przez urządzenie podczas pracy nie jest niższy niż wartości 

przedstawione poniżej: 

Model 5K 9K 12K 16K 20K 24K 

gal/min 1,06 1,32 2,77 3,43 5,02 6,34 

l/min 4 6 10,5 13 20 24 

Uwaga: Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody wynosi 1,0 MPa. Jeśli ciśnienie wody jest 
wyższe niż maksymalna dopuszczalna wartość, urządzenie może ulec uszkodzeniu. 
4.2.2 Znamionowe warunki pracy i zakres temperatur wody 

Specyfikacje na tabliczce znamionowej są testowane w następujących warunkach pracy 
(nominalne warunki pracy): 

Jednostka: °C 

 Strona powietrzna Strona wody 

 
Temperatura 

suchego 
termometru (DB) 

Temperatura 
wilgotnego 

termometru (WB) 

Temperatura wody 
na wlocie 

Temperatura wody na 
wylocie 

Chłodzenie 27 19,5 32 36 

Grzanie 22 – 15 - a* 

a*: Temperatura wody uzyskana w testach Grzania, które wykorzystują przepływ wody w 
warunkach Chłodzenia. 

Jednostka: °C 

 Strona powietrzna Strona wody 

Chłodzenie 16‒43 10‒35 

Grzanie -10‒30 4‒25 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: 

Ryzyko porażenia prądem. Przed otwarciem dowolnej pokrywy odłącz zasilanie od panelu 
głównego lub zasilacza. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub 
śmierć. 

 UWAGA! 

To urządzenie nie spełnia amerykańskich standardów ochrony przed zapłonem. Nie instaluj w 
miejscach, w których znajdują się silniki benzynowe, zbiorniki paliwa, butle LPG / CPG lub 
regulatory przewodów paliwowych, zawory lub złączki. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
spowodować obrażenia ciała lub śmierć. 

 Uwaga: 

To urządzenie jest wypełnione przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R410A na 

bazie fluorowęglowodorów. Zgodnie z ustawą o czystości powietrza z 1990 r., Obowiązującą od 1 
lipca 1992 r., Nielegalne jest jakiekolwiek świadome uwalnianie lub inne świadome uwalnianie 
substancji klasy 1 (CFC) lub klasy 2 (H-CFC), takich jak czynnik chłodniczy, w sposób, który 
pozwala takiej substancji wejść do atmosfery. Nieprzestrzeganie tego prawa może skutkować 
surowymi karami, w tym grzywnami i więzieniem. 
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Dane czynnika chłodniczego: 
Model Typ / napełnienie fabryczne(kg) / t. ekw. CO2 GWP czynnika 

ASB-05A R410A / 0,320 / 0,670 2088 

ASB-09A R410A / 0,340 / 0,710 2088 

ASB-12A R410A / 0,530 / 1,110 2088 

ASB-16A R410A / 0,460 / 0,960 2088 

ASB-20A R410A / 0,660 / 1,380 2088 

ASB-24A R410A / 0,950 / 1,980 2088 

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane. 

 OSTRZEŻENIE! 
To urządzenie musi być odpowiednio podłączone do linii ochronnej, aby zmniejszyć ryzyko 

porażenia prądem i doznania obrażeń ciała. Więcej informacji znajduje się w instrukcji instalacji.  
Ostrzeżenie! Podczas pracy sprężarka ma wysoką temperaturę. Nie dotykaj jej! 

4.3 Wielkość zamkniętej przestrzeni 
Rozmiar obudowy nie powinien być zbyt mały, w przeciwnym razie wpłynie to na poprawne 

działanie urządzenia. Zobacz rysunek poniżej. 

 
 

Obr. 3 
 

4.4 Lokalizacja układu 
Wybór odpowiedniego miejsca dla klimatyzatora jest najważniejszą częścią przygotowania 

instalacji. Nie zapomnij wziąć pod uwagę wielkości chłodzonej przestrzeni oraz sposobu 

dystrybucji powietrza dla wybranej jednostki. Należy pamiętać, że zimne powietrze ma tendencję 
do opadania, dlatego zaleca się umieszczenie kratki wylotowej powietrza (wywiewu) w kabinie 

tak wysoko, jak to możliwe. Nadmiernie rozciągnięty przewód wywiewny wpłynie na wydajność 

urządzenia . Zobacz rysunek poniżej. 
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Obr. 4 

* Elementy do doposażenia we własnym zakresie 
 

Sterownik 
przewodowy 

Przewód komunikacyny 

Skrzynka 
elektryczna 

Odpływ kondensatu do 
studzienki* 

Odpływ wody morskiej* 

Kosz ssący do wody morskiej 
zainstalowany przez kadłub* 

Zawór odcinający* 

Filtr do wody 
morskiej* 

Pompa wody morskiej* 

Uchwyty montażowe 

Jednostka 
klimatyzacyjna 

Przewód elastyczny* 

Skrzynia przejściowa* 
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Potrzebne narzędzia: 

 Wkrętaki 
 Szczypce 

 Klucz do rur 

 Przecinak do drutu / narzędzie do zaciskania 

 Wiertło 7/8 " 
 Brzeszczot 

 Taśma do przewodu powietrznego 

 Taśma izolacyjna do instalacji elektrycznej 
 Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów 

 Materiał wypełniający do uszczelnienia armatury przechodzącej przez kadłub 

 Materiał do montażu urządzenia, pompy, filtra, kratek i panelu sterowania 

Jednostka powinna być zainstalowana tak nisko, jak to możliwe, ale nigdy bezpośrednio na 
dnie statku lub w maszynowni. Upewnij się, że wybrane miejsce jest chronione przed 
bezpośrednią penetracją oparów pod pokładem lub maszynownią. Instalacja urządzenia tak 
nisko, jak to możliwe (np. Pod łóżkiem, ławką w jadalni lub na dole szafki) i wylot powietrza 
wywiewanego w jak najwyższym punkcie stwarzają idealne warunki dla przepływu powietrza. Ta 
metoda instalacji zapobiega tworzeniu się pętli powietrznej (bezpośrednie odsysanie 
wywiewanego powietrza). 

Urządzenie należy ustawić na stabilnej poziomej powierzchni, a rura spustowa kondensatu 

powinna być skierowana w dół od urządzenia do odpowiedniego punktu spustowego. Zaplanuj 
wszystkie połączenia, które należy wykonać, w tym kanał powietrzny, spust kondensatu, wlot i 
wylot wody morskiej, połączenia elektryczne, położenie panelu sterowania i lokalizację pompy 
wody morskiej w łatwo dostępnym miejscu  w celu konserwacji i naprawy. 

 

4.5 Odpływ skroplin 
Taca ociekowa na skropliny ma 50 mm wysokości i 4 wyloty. W środowisku o wysokiej 

wilgotności można wytworzyć około 1,9 litra kondensatu na godzinę. Pamiętaj aby zapewnić 
dobry jego odpływ. Kondensat należy spuścić w dół do pompy zęzowej. Nie zaleca się 
spuszczania kondensatu bezpośrednio na dno łodzi. Po zainstalowaniu odpływu skroplin wlej 
trochę wody do miski odpływowej i sprawdź, czy dobrze przepływa. 

Instrukcja montażu odpływu skroplin: 

 Podłączyć wzmocniony wąż o średnicy wewnętrznej 5/8 " do odpływu i zabezpieczyć 
zaciskami ze stali nierdzewnej. 

 Poprowadź wąż spustowy tylną stroną urządzenia do miski pompy. 

 Węże spustowe z 2 urządzeń można podłączyć do wspólnego węża spustowego za 
pomocą złącza T, pod warunkiem że złącze T jest co najmniej 5 cm niższe niż dno miski 
spustowej. 

 Nie umieszczaj wylotu węża spustowego bliżej niż 90 cm od wylotu silnika, wylotu 
generatora, pokrywy silnika lub pokrywy generatora, chyba że wylot węża jest prawidłowo 
podłączony do uszczelnionej pompy odwadniającej. Uszczelnij wszelkie pęknięcia w wężu 
spustowym. 
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4.6 Blok wentylatora 
Obracając wentylator do żądanej pozycji, możesz nawiewać klimatyzowane powietrze z 

urządzenia w różnych kierunkach. Jest to idealne rozwiązanie do montażu w ciasnych miejscach, 
ponieważ wentylator można obracać o 180 °. Konstrukcja jednostki ułatwia wyjmowanie 
wentylatora w celu obrotu lub naprawy - wystarczy odkręcić 4 śruby. Obróć wentylator, aby 
strumień powietrza dmuchał tak daleko, jak to możliwe, w kierunku kratki wylotowej. 
 

4.7 Uchwyty montażowe 
Spód klimatyzatora wyposażony jest w tacę ociekową. 
Dostępne są 4 uchwyty mocujące, aby przymocować 
obudowę do płaskiej poziomej powierzchni. 
 
 
 

4.8 Kratki wlotowe i wylotowe oraz 
skrzynki przejściowe 

Zamontuj kratkę wylotu powietrza (wywiew) możliwie jak najwyżej w miejscu, w którym 
powietrze może przepływać równomiernie przez kabinę. Żaluzje wylotowe kratki powinny być 
skierowane do góry. Kratka wlotu powietrza powinna być zainstalowana tak nisko, jak to możliwe 
i jak najbliżej klimatyzatora, aby zapewnić bezpośredni i niezakłócony przepływ powietrza do 
parownika. Przed kratką wlotu powietrza powinien być odstęp co najmniej 10 cm, na którym nie 

ma mebli ani innych przeszkód. W żadnym wypadku wylot powietrza nie powinien być kierowany 
w stronę kratki wlotu powietrza, ponieważ tworzyłoby to pętlę powietrza. Zostaw wystarczającą 
ilość miejsca za kratką (kratkami) wylotu powietrza na skrzynkę przyłączeniową i połączenie 
kanału powietrza. Instrukcje dotyczące czyszczenia filtra wlotu powietrza znajdują się w części 
Konserwacja w niniejszej instrukcji. 

 
Jednostka: mm

2 
 

Model 5K(7K) 9K 12K 16K 20K 24K 

Min. wielkość kratek wlotu 
powietrza 

48500 65680 76514 103584 153028 153028 

 

4.9 Kanał powietrzny 
Dobry przepływ powietrza ma decydujący wpływ na wydajność całego systemu. Spadek 

ciśnienia statycznego nie powinien przekraczać 100 Pa. Zależy to w dużej mierze od jakości 
instalacji kanału powietrznego. Kanał powinien być tak prosty, gładki, szczelny, jak to możliwe, z 
minimalnymi kolanami 90 ° (dwa ciasne kolana 90 ° mogą zmniejszyć przepływ powietrza o 25%). 
Jeżeli stosuje się skrzynkę przejściową / rozdzielającą, całkowity przekrój kanałów powietrznych, 

które usuwają powietrze ze skrzynki, powinien być co najmniej równy przekrojowi kanału 
powietrza, który dostarcza powietrze do skrzynki. Użyj wzoru 3.1416 × r2 (r = promień kanału 
powietrznego), aby obliczyć przekrój poprzeczny kanału. Poniżej znajduje się poprawna 
procedura podłączania kanału powietrznego: 

(1) Przesuń izolację z włókna szklanego, aby odsłonić wewnętrzny wąż z mylaru. 
(2) Wsuń wąż z mylaru na pierścień montażowy i pociągnij w dół. 
(3) Wkręć 3 lub 4 śruby ze stali nierdzewnej do montażu blachy przez wąż kanału 

powietrznego do pierścienia adaptera. Upewnij się, że drut w wężu kanału powietrznego 
jest zaczepiony do śrub. W razie potrzeby użyj odpowiednich podkładek wraz ze śrubami. 
Nie należy używać spinaczy, ponieważ wąż zsunie się z taśmy. 

Taca ociekowa 

Uchwyt 
montażowy 
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(4) Owiń wąż kanałowy i pierścień łączący taśmą, aby zapobiec uciekaniu powietrza w 

punkcie połączenia. 
(5) Przeciągnij izolację z powrotem przez wąż z mylaru do pierścienia i owiń to złącze taśmą. 
(6) Odetnij nadmiar kanału powietrznego i podłącz kanał powietrzny w ten sam sposób do 

kratki wylotu powietrza (skrzynka adaptera). 

Wszystkie kanały powinny spełniać te wymagania: 

 Odpowiedni rozmiar dla Twojej aplikacji. 

 Możliwie prosty ciąg. 

 Jak najmniej zakrętów lub pętli. 
 Bezpieczne mocowanie, aby zapobiec wychylaniu lub tarciu podczas manewrowania 

statkiem. 

 Usuń wszelkie nadmiarowe części. 
 Nie wolno ich wgniatać ani skręcać. 
 Muszą być izolowane, gdy są instalowane w miejscach narażonych na wysokie obciążenia 

termiczne (strona kadłuba, maszynownia itp.). 
 Muszą być dobrze chronione przed potencjalnym uszkodzeniem, gdy zostaną 

poprowadzone przez otwarte przestrzenie lub przegrody. 

 

4.10  Pompa i rurociąg wody morskiej 
Podczas instalacji systemu wody morskiej należy przestrzegać kilku wskazówek. Pompa 

powina mieć konstrukcję odśrodkową, należy ją zainstalować tak, aby zawsze znajdowała się co 
najmniej 305 mm pod powierzchnią wody, niezależnie od zmiany kursu statku. Pompa może być 
montowana poziomo lub pionowo, ale odpływ musi zawsze być wyżej niż filtr ssący. Głowicę 
pompy należy obrócić w dół. Zamontuj kosz ssący tak, aby znajdował się jak najniżej pod 
powierzchnią wody i jak najbliżej stępki statku. Zwłaszcza w przypadku łodzi żaglowych, upewnij 
się, że kosz ssący pozostaje pod wodą, nawet jeśli łódź mocno się pochyli, aby zapobiec 

dostaniu się powietrza do układu. Filtr ssący musi być skierowany do przodu i nie może być 
dzielony z żadną inną pompą. Filtr wody morskiej musi być zainstalowany między zaworem 
odcinającym a pompą, aby chronić pompę przed obcymi substancjami. Niezainstalowanie filtra 

wody morskiej spowoduje utratę gwarancji klimatyzatora. Układ powinien być zainstalowany w 
taki sposób, aby woda morska przepływała z filtra ssącego przez zawór, połączenie filtra i pompy, 

następnie do złącza wody skraplacza. Wodę z klimatyzatora należy spuścić do odpływu, który 
powinien być umieszczony w taki sposób, aby można było wizualnie sprawdzić przepływ i jak 
najbliżej poziomu wody w celu zmniejszenia hałasu. Wszystkie połączenia węża należy 
zabezpieczyć podwójnymi obejmami ze stali nierdzewnej. Uszczelnij wszystkie połączenia 
gwintowe za pomocą taśmy teflonowej. 

Podsumowanie instalacji wody morskiej: 

(1) Zamontuj filtr ssący jak najbliżej kilu i jak najgłębiej poniżej poziomu wody. Zamocuj filtr ssący 
z odpowiednim uszczelnieniem dla statków przeznaczonych do użytku pod wodą. 
(2) Zainstaluj mosiężny zawór ocinający, który można całkowicie otworzyć z wlotu kosza ssącego. 
(3) Zamontuj filtr wody morskiej poniżej poziomu pompy, aby ekran filtra był dobrze dostępny. 
(4) Zamontuj pompę nad filtrem i co najmniej 305 mm poniżej poziomu wody. 
(5) Połącz zawór i filtr za pomocą odpowiedniego nachylonego do góry węża 5/8 ". 
(6) Podłącz wylot pompy do dolnego wlotu wody skraplacza za pomocą węża 3/4 "nachylonego 
do góry. Podłącz wylot wody skraplacza za pomocą węża 3/4". 
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(7) Upewnij się, że na wężu wody morskiej nie ma pętli, podniesionych miejsc ani kolanek 90 ° 
(każde kolano 90 ° odpowiada wężowi o długości 7,62 m, a każde kolano 90 ° od wylotu pompy 
odpowiada wężowi o długości 6,1 m). 

(8) Przymocuj wszystkie podłączone węże za pomocą zacisków ze stali nierdzewnej. 
(9) Użyj taśmy teflonowej na wszystkich połączeniach gwintowanych. 
(10) Podłącz wszystkie metalowe części połączenia z wodą morską, w tym filtr ssący, filtr, pompę 
i klimatyzator, do morskiego systemu połączeń. Nieprzestrzeganie tego wykorzystania utraty 
gwarancji. 

Przepływ wody morskiej: 

Model 5K(7K) 9K 12K 16K 20K 24K 

Min. przepływ wody 
morskiej 

4,0 l/min 6,0 l/min 10,5 l/min 13,0 l/min 20 l/min 24,0 l/min 

Maks. przepływ wody 
morskiej 

10,0 l/min 15,0 l/min 20,0 l/min 25,0 l/min 32 l/min 37,0 l/min 

Nominalny przepływ 
wody morskiej 

6,0 l/min 9,0 l/min 14,0 l/min 16,0 l/min 23,0 l/min 28,0 l/min 

 

 
Obr. 5 

 

* Elementy do doposażenia we własnym zakresie 
 

4.11  Połączenie elektryczne 
Zaciski zamontowane są wewnątrz skrzynki elektrycznej klimatyzatora. Listwa zaciskowa jest 

oznaczona, co pomaga przy prawidłowym podłączeniu zasilania, przewodów ochronnych i pompy. 

Schemat połączeń znajduje się w szafce elektrycznej, oraz w tej instrukcji. Schemat okablowania 

w szafce elektrycznej ma pierwszeństwo przed jakimkolwiek schematem okablowania w tej 
instrukcji lub standardami American Boat and Yacht Council (ABYC). Aby zabezpieczyć system, 
konieczne jest użycie bezpiecznika o odpowiednim rozmiarze (prąd zadziałania), jak określono 
na etykiecie parametrów klimatyzatora. Aby podłączyć zasilanie do klimatyzatora i pompy wody 

Odpływ poza statek 

Wszystkie części orurowania 
powinny być możliwie krótkie i 
szczelne 

Poziom wody (linia wodna) 

Linia ssąca biegnie lekko w górę, 
aby ułatwić uszczelnienie 

Kosz ssący przechodzący przez kadłub* 

Zawór odcinający przepływ wody morskiej* 

Filtr do wody morskiej* 

Pompa wody morskiej* 
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morskiej, należy użyć przewodu statku o przekroju co najmniej 12 AWG. Wszystkie podłączone 
przewody muszą być wyposażone w końcówki zaciskowe lub wtyczki. Przed otwarciem szafki 

elektrycznej wyłącz bezpiecznik obwodu klimatyzatora. 
Każdy zainstalowany klimatyzator musi mieć własny wyłącznik automatyczny. Gdy 

zainstalowany jest tylko jeden klimatyzator, pompa wody morskiej nie musi mieć własnego 
bezpiecznika, a przewód zasilania pompy może być podłączony do listwy zaciskowej skrzynki 
elektrycznej. Jeśli dwa lub więcej klimatyzatorów używa tej samej pompy wody morskiej, przewód 

pompy jest podłączony do przekaźnika pompy. Postępuj zgodnie ze schematem połączeń. 
Połączenia elektryczne na dnie statku lub poniżej linii wodnej muszą być izolowane rurką 
termokurczliwą. Okablowanie statku musi być zgodne z zasadami okablowania elektrycznego 
ABYC. Zasilanie urządzenia musi mieścić się w zakresie napięcia roboczego wskazanego na 
tabliczce znamionowej. Bezpieczniki lub wyłączniki muszą być stosowane w celu ochrony 

obwodów, których parametry są zgodne z wymogami systemu klimatyzacji (HACR). Maksymalny 
prąd bezpiecznika / wyłącznika (MFS) i minimalny prąd obwodu (MCA), patrz tabliczka 
znamionowa. Wszystkie urządzenia muszą być odpowiednio podłączone do linii ochronnej, aby 

zminimalizować ryzyko porażenia prądem i wystąpienia obrażeń ciała. Należy przestrzegać 
następujących zasad: Wraz z przewodami zasilania należy poprowadzić przewód do linii 
ochronnej (zielony) i podłączyć je do zacisku ochronnego (oznaczonego „GRND”) na bloku 

zacisków przewodów zasilania prądem przemiennym dla wszystkich urządzeń zgodnych z ABYC. 
E-8 lub równoważny. 

(1) W ramach instalacji elektrycznej statku ABYC E-9 lub równoważnej należy wykonać 
połączenie między przewodem ochronnym (zielony przewód) układu zasilania prądu 
przemiennego statku a biegunem ujemnym układu prądu stałego statku (lub zworą 
ochronną). 

(2) Podczas konserwacji lub wymiany istniejącego urządzenia zawierającego zaciski 

ochronne, instalator powinien sprawdzić, czy okablowanie wymagane w pkt 1 powyżej 
zostało podłączone do okablowania statku. 

 Jednostka klimatyzacyjna musi być podłączona do ochronnego układu sprzęgającego 
statku, aby zapobiec korozji spowodowanej przez prądy błądzące lub różnice potencjałów. 
Wszystkie pompy, zawory metalowe i armatura w obwodzie wody morskiej, które są izolowane od 
klimatyzatora z PCW lub węży gumowych, muszą być również oddzielnie podłączone do 
morskiego ochronnego układu sprzęgającego. Pomoże to wyeliminować możliwość korozji z 
powodu prądów błądzących lub różnic potencjałów. 

(3) Okablowanie fazowe: Niezwykle ważne jest zapewnienie prawidłowego okablowania i 
kolejności faz z zasilacza trójfazowego. Normy morskie dotyczące instalacji elektrycznych 
wymagają, aby fazy zasilania L1, L2 i L3 były oznaczone odpowiednio CZARNYM, 
BIAŁYM i CZERWONYM. Fazy muszą być podłączone do urządzenia we właściwej 
kolejności, w przeciwnym razie nie będzie działać poprawnie. Jeśli fazy są podłączone w 
niewłaściwej kolejności, sprężarka urządzenia (tylko sprężarka spiralna) i pompa (jeśli ma 
zasilanie trójfazowe) będą pracować w przeciwnym kierunku przy znacznie 
podwyższonym poziomie hałasu. 

(4) Użytkownicy nie powinni umieszczać obiektów, które nie spełniają kryteriów odporności 
ogniowej V-1 bliżej niż 50 mm od wodoodpornego złącza. 
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4.12  Montaż sterownika przewodowego 

 

Obr. 6 

 

Wybierz odpowiednią lokalizację przed instalacją sterownika przewodowego. Sterownik 

powinien być zamontowany na wewnętrznej ścianie kabiny nieco powyżej połowy jej wysokości. 
Rozmiar wycięcia dla sterownikawynosi 64 × 84 mm. Nie należy montować sterownika w miejscu, 

w którym świeci bezpośrednie światło słoneczne, w pobliżu urządzeń emitujących ciepło lub w 
przegrodzie, w której ciepło przenikające z drugiej strony może mieć wpływ na wydajność 
urządzenia: 
 Nie instaluj sterownika przewodowego na ścieżce powietrza wywiewanego.  
 Nie instaluj sterownika przewodowego powyżej lub poniżej kratki wylotowej lub wlotu 
powietrza.  

 Nie instaluj przewodowego sterownika za drzwiami kabiny, w rogu, pod schodkiem lub w 

miejscu, w którym powietrze nie może swobodnie przepływać.  
 

Podłącz przewód sterownika do płytki drukowanej w szafce elektrycznej i do tylnej części 
sterownika. 

 

4.13  Montaż skrzynki elektrycznej 
Zamontuj skrzynkę elektryczną za pomocą czterech śrub M5. 

Zamontuj szafkę elektryczną w chłodnym, suchym miejscu i pozostaw wokół niej 
wystarczającą przestrzeń do konserwacji. 
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ASB-05A, ASB-09A 
Jednostka:mm 

 
 

Obr. 7 
 
 
ASB-12A, ASB-16A 

Jednostka:mm 
 

 
 

Obr. 8 
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ASB-20A, ASB-24A 
Jednostka:mm 

 

 
 

Obr. 9 
 
 

4.14  Lista kontrolna instalacji 
Sprawdź tę listę przed instalacją. 
 

4.14.1 System chłodzenia wodą morską 

 Kosz ssący znajduje się znacznie poniżej powierzchni wody i jak najbliżej kilu. 

 Zawór odcinający wodę morską i filtr ssący są dobrze uszczelnione i dokręcone. 

 Pompa wody morskiej znajduje się co najmniej 305 mm poniżej linii wodnej i jest 
bezpiecznie zamontowana. 

 Filtr jest zamontowany pod pompą dla łatwego dostępu. 

 Dwuczęściowe opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej na wszystkich połączeniach węża. 

 Taśma teflonowa na wszystkich połączeniach gwintowych. 

 Przewód prowadzi z kosza ssącego przez zawór odcinający do filtra, pompy i jednostki 
klimatyzacyjnej, a następnie (jeśli to możliwe) z jednostki klimatyzacyjnej do odpływu ze 
statku. 

 Podczas pracy pompy woda swobodnie wypływa z odpływu. 

 Jeśli stosowany jest panel przekaźnika pompy, musi on mieć własny wyłącznik 
znamionowy zgodnie z parametrami pompy (maks. 20 A). 

4.14.2 Montaż urządzeń klimatyzacyjnych 

 Nie umieszczaj urządeń w maszynowni lub na dnie statku. Sprzęt musi być odizolowany od 

gazów lub oparów. 

 Wokół urządzenia musi być wystarczająca wolna przestrzeń. 
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 Urządzenie jest montowane na stabilnej, płaskiej powierzchni za pomocą dostarczonych 
wsporników. 

 Odpływ kondensatu jest kierowany z powrotem i w dół do zamkniętej studzienki (nie 

bezpośrednio na dno łodzi). 
 Wszystkie otwory na dnie statku są zaplombowane. 

 Wentylator jest skierowany w stronę kratki wylotu powietrza. 

 

4.14.3 Połączenie elektryczne 

 Wszystkie przewody zasilające pompę są dobrze zaizolowane, a zaciski elektryczne na 

pompie pokryte rurką termokurczliwą. 

 Urządzenie zapewniające zasilanie musi podawać prąd o właściwych parametrach oraz 
być odpowiednio zabezpieczone. 

 Przewody sterujące są wyposażone w końcówki zaciskowe lub wtyczki i podłączone do 
listwy zaciskowej. 

 Rozmiar bezpieczników odpowiada danym na tabliczce znamionowej. 

 Panel przekaźników pompy (jeśli jest stosowany) ma oddzielny bezpiecznik dla pompy, 
której prąd nie może przekraczać 20 A. 

 

4.14.4 Kratki i kanał powietrzny 

 Kratka powietrza wywiewanego jest zamontowana tak wysoko, jak to możliwe. 
 Kratka wlotu powietrza jest zamontowana tak nisko, jak to możliwe i jak najbliżej 

klimatyzatora. 

 Kratka wlotu powietrza jest zamontowana daleko od dna łodzi lub rury wydechowej. 
 Kanał powietrzny jest napięty, prosty, gładki, dobrze połączony i jak najkrótszy. 

4.14.5 Lista kontrolna do szybkiego uruchomienia 

 Upewnij się, że zawór kulowy wody morskiej jest otwarty. 
 Włącz bezpiecznik klimatyzatora. Jeśli pompa wody morskiej ma własny bezpiecznik, 

pamiętaj, aby również go włączyć. 
 Włącz układ. Ustaw żądaną temperaturę kabiny. 
 Sprawdź, czy z odpływu wypływa stały strumień wody morskiej. 
 Sprawdź, czy kratka wywiewna jest drożna. 
 Jeśli zachodzi podejrzenie ,że urządzenie nie działa prawidłowo, wykonaj kroki z działu 

rozwiązywania problemów. 
 

 OSTRZEŻENIE! 
NIE WOLNO ponownie włączać urządzenia natychmiast po wyłączeniu. Poczekaj co 
najmniej 30 sekund, aby wyrównać ciśnienie czynnika chłodniczego. 
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4.15  Wymagania dotyczące okablowania 
Specyfikacja przewodu zasilającego 

Model 

Minimalny przekrój 
przewodu 

ochronnego 

Minimalny przekrój 
przewodu zasilającego 

(AWG/mm
2
) (AWG/mm

2
) 

ASB-05A 
ASB-09A 

AWG14/1,5 AWG14/1,5 

ASB-12A 
ASB-16A 
ASB-20A 
ASB-24A 

AWG12/2,5 AWG12/2,5 

 
Schemat podłączenia zasilania pokazano poniżej.  
Zasilanie: 

 
Obr. 12 

 

Zasilanie 

Pompa 

Połączenie ze 
sterownikiem 
przewodowym  
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5 OBSŁUGA 

5.1 Sterowanie za pomocą sterownika przewodowego. 

 OSTRZEŻENIE! 
(1) Nie instaluj sterownika w miejscu, w którym może zamoknąć. 

(2) Chroń sterownik przed uderzeniami i nie otwieraj go zbyt często.  

 

Wyświetlacz  Z5A35B: ASB-05A, ASB-09A, ASB-20A, ASB-24A 

 

 

Obr. 13 
 

Wyświetlacz Z5A35: ASB-12A, ASB-16A 

 

 

Obr. 14 
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① Odbiornik sygnału zdalnego sterowania ② Wyświetlacz numeryczny 

③ Wskaźniki prędkości wentylatora (H: wysoka, M: 
średnia, L: niska, AUTO: automatyczna) 

④ Wskaźniki trybu pracy (Chłodzenie , Osuszanie 

, Grzanie , Automatyczny AUTO) 

⑤ Przycisk MODE (Zmiana trybu pracy) ⑥ Przycisk FAN (Prędkość wentylatora) 

⑦ Przycisk ustawienia temperatury (zwiększ) ⑧ Przycisk ustawienia temperatury (zmniejsz) 

⑨ Przycisk ON / OFF  

Ten sterownik ma funkcję pamięci. Jeśli zasilanie zostanie odcięte podczas pracy, sterownik 
zapamięta stan włączenia / wyłączenia, tryb pracy, ustawioną temperaturę, prędkość pracy 
wentylatora, format wyświetlania temperatury i przedział czasu rozpoczęcia. Po przywróceniu 
zasilania sterownik automatycznie wyświetla stan ustawienia przed awarią zasilania. Jeśli 
urządzenie było włączone przed awarią zasilania, wentylator uruchomi się natychmiast, a po 1 
minucie sprężarka automatycznie zacznie działać w trybie pracy przed awarią zasilania (chyba że 
urządzenie zostało ustawione na czas uruchomienia). 

 W trybie Chłodzenia / Grzania / Osuszania pompa włącza się przed uruchomieniem 
sprężarki i zatrzymuje się 5 sekund po zatrzymaniu sprężarki. 

 

5.2 Włączanie / wyłączanie 
(1) Naciśnij przycisk ON / OFF, aby włączyć urządzenie. 

(2) Naciśnij ponownie przycisk ON / OFF, aby wyłączyć urządzenie. 

 NIE WOLNO ponownie włączać urządzenia natychmiast po wyłączeniu. Poczekaj co 
najmniej 30 sekund na ustabilizowanie się ciśnienia czynnika chłodniczego. 
 

5.3 Regulacja prędkości wentylatora 
(1) Naciśnij przycisk FAN. Prędkość wentylatora zmieni się w następnym cyklu: 

 
(2) W trybie osuszania wentylator będzie automatycznie pracował z niską prędkością. 

 

5.4 Ustawienie temperatury 
(1) Naciśnij przycisk, aby ustawić temperaturę: 

 lub ▲ aby zwiększyć temperaturę o 1 °C 

 lub ▼ aby zmniejszyć temperaturę o 1 °C  

(2) Zakres ustawień temperatury w każdym trybie: 

Chłodzenie  16–30 °C 

Osuszanie 16–30 °C 

Grzanie 16–30 °C 

Wentylator W tym trybie nie można ustawić temperatury 

Automatyczny 16–30 °C 
Uwaga: W trybie automatycznym temperaturę można ustawić tylko przy 
pomocy płyty wyświetlacza Z5A35B, wyświetlacz Z5A35 nie posiada tej funkcji. 

 

5.5 Ustawianie trybu 
 Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb pracy w następującym cyklu: 

 

 → Chłodzenie ( ) → Osuszanie ( ) → Grzanie ( ) → Wentylator → Automatyczny (AUTO) →  

 → Wysoka (H) → Średnia (M) → Niska (L) → Automatyczna (AUTO)  
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 Wskaźnik LED zaświeci się w trybie chłodzenia . Gdy ustawiona temperatura jest 

wyższa niż temperatura pokojowa, pracę podejmie tylko wentylator. 

 W trybie osuszania zaświeci się wskaźnik LED  a wentylator będzie pracował z niską 
prędkością w określonym zakresie temperatur. Osuszanie jest bardziej wydajne niż w 
Chłodzeniu i oszczędzana jest również energia. 

 W trybie wentylatora wszystkie diody LED trybu będą wyłączone, a temperatura pokojowa 
będzie wyświetlana na sterowniku przewodowym. W tym trybie nie można ustawić 
temperatury. 

 W trybie Grzania zaświeci się wskaźnik LED. . Jeśli wartość zadana temperatury jest 
niższa niż wartość temperatury w pomieszczeniu, urządzenie nie będzie działać. 

 MODELE PRZEZNACZONE TYLKO DO CHŁODZENIA NIE MAJĄ TRYBU GRZANIA. 
 

5.6 Wyświetlanie temperatury w °C lub °F 

Panel wyświetlacza Z5A35B: Aby przełączyć między ° C i ° F, naciśnij MODE i  przez 5 

sekund. 

Panel wyświetlacza Z5A35: Wyświetlanie między temperaturami °C a °F można przełączać, 
naciskając jednocześnie przyciski ▲ i ▼ przez 5 sekund. 

 

5.7 Kody błędów 
Jeśli wystąpi awaria systemu, kod usterki pojawi się na wyświetlaczu sterownika: Wyłącz 
urządzenie i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 

Kod błędu Opis 

E1 Zabezpieczenie sprężarki przed wysokim ciśnieniem 

E2 Ochrona przed zamarzaniem parownika 

E3 Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem sprężarki 
E6 Błąd komunikacji 

F0 Awaria czujnika temperatury otoczenia 

F1 Awaria czujnika temperatury parownika 

 

5.8 Blokowanie przycisków sterujących 
Panel wyświetlacza Z5A35B: 

(1) Naciśnij jednocześnie przyciski   oraz    przez 5 sekund, aby zablokować wszystkie 
przyciski. Naciśnij ponownie przyciski   oraz     przez 5 sekund, aby odblokować 
wszystkie przyciski. 

(2) Gdy wszystkie przyciski są zablokowane, kontroler nie wykona żadnej operacji po naciśnięciu 
przycisku. Gdy użytkownik naciśnie jakikolwiek przycisk, na wyświetlaczu kontrolera 
przewodowego na 3 sekundy pojawi się „EE”. 

Panel wyświetlacza Z5A35: 

(3) Naciśnij jednocześnie przyciski ▼ i FAN. Wszystkie przyciski są zablokowane. Naciśnij 
ponownie przyciski ▼ i FAN. Przyciski są odblokowane. 

(4) Gdy przyciski są zablokowane, kontroler nie wykonuje żadnych operacji. Gdy użytkownik 
naciśnie jakikolwiek przycisk, na wyświetlaczu kontrolera przewodowego na 3 sekundy pojawi 

się „EE”. 
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5.9 Funkcja kontroli napięcia 
Panel wyświetlacza Z5A35B: Gdy wartość numeryczna wyświetlana na wyświetlaczu 

numerycznym nie miga, możesz nacisnąć jednocześnie przyciski  i FAN przez 5 sekund, aby 

sprawdzić aktualne napięcie. Wyświetlanie wartości napięcia zajmie 5 sekund, a następnie 
automatycznie się zakończy. Jeśli w tym czasie naciśniesz dowolny klawisz kontrolny, 
wyświetlacz wartości napięcia natychmiast wyjdzie do głównego ekranu. 

Panel wyświetlacza Z5A35 nie ma funkcji kontroli napięcia. 
5.10  Ustaw przedział czasu rozpoczęcia 
 jeśli na jachcie jest kilka klimatyzatorów, możesz ustawić czas rozpoczęcia pracy dla 

każdej jednostki po podaniu zasilania i nastawieniu trybu pracy.  

 Po podłączeniu zasilania do sterownika naciśnij jednocześnie przyciski bez żadnych innych 
operacji  (▲)i FAN przez 5 sekund, aby ustawić przedział czasu. Wyświetlacz 
numeryczny będzie migał przez 0,5 sekundy. Następnie naciśnij przycisk  (▲) lub  

(▼),aby ustawić czas przedziału. Po ustawieniu naciśnij jednocześnie przyciski  (▲) i 

FAN przez 5 sekund, aby potwierdzić ustawienie. Jeśli nie potwierdzisz ustawienia,  czas 

miga przez 10 sekund, a następnie sterownik wychodzi z trybu ustawiania bez zapisu 

ustawienia. 

 Wartość pokazywana na wyświetlaczu to liczba przedziałów czasowych. Przedziały 
czasowe są stopniowane co 20 sekund. Na przykład, jeśli ustawisz 128, oznacza to, że 
rzeczywisty odstęp czasu wynosi 128 × 20 = 2560 sekund. 

 Gdy wyświetlana wartość miga, wszystkie sygnały z pilota są ignorowane, z wyjątkiem 
przypadków jednoczesnego naciśnięcia przycisków  (▲ )i FAN przez 5 sekund. 

Pozostałe przyciski są ignorowane. 
 Gdy zasilanie sterownika zostanie odłączone i ponownie podłączone przedział czasu jest 

zliczany od nowa. 

 Zakres ustawień przedziałów rozpoczęcia pracy wynosi 0–255. Odpowiada to zakresowi 

czasu rozpoczęcia od 0 do 500 sekund (85 minut). 
 Jeśli wystąpi błąd, czasu rozpoczęcia nie można ustawić ani wyświetlić. 

 

5.11  Automatyczne wyłączanie sterownika 
Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie podjęte żadne działanie na sterowniku, wyświetlacz 
temperatury w pomieszczeniu automatycznie się wyłączy. 

(1) Po odebraniu sygnału ze sterownika wskaźnik zapala się automatycznie, ale urządzenie 
nie wykona żadnej operacji, ponieważ sterownik może być aktywny dopiero po jego 
zaświeceniu. 

(2) Gdy pilot odbierze sygnał, wskaźnik temperatury na sterowniku przewodowym zaświeci 
się, a urządzenie wykona odpowiednią operację. 

 Po zatrzymaniu urządzenia na sterowniku nic się nie wyświetla. 

 Jeśli urządzenie zostało włączone po wyłączeniu zasilania, wyświetlacz temperatury i 
wskaźnik trybu zaświecą się automatycznie po przywróceniu zasilania sterownika. 

 Gdy urządzenie odbierze sygnał stop, wyświetlacz temperatury i wskaźnik trybu pracy na 

sterowniku natychmiast się wyłączają. 
 

 OSTRZEŻENIE! 
Funkcja przedziału czasu rozpoczęcia pracy powinna być wykorzystywana tylko wtedy, 
gdy na tym samym jachcie muszą być zainstalowane dwie lub więcej jednostek. Po 
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ustawieniu przedziału czasu rozpoczęcia/odłączeniu zasilania i ponownym uruchomieniu, 
urządzenia uruchamiają się z 3-minutowym opóźnieniem plus czas ustawiony dla 
przedziału czasu rozpoczęcia. 
 
 

6 AKCESORIA 
AKCESORIA 

 POZYCJA ILOŚĆ 

1 Uchwyt montażowy 4 

2 Bezpiecznik 2 

3 Sterownik 1 

4 Bateria 2 

 
 

6.1 Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego 
sterowania 

 OSTRZEŻENIE! 
     Upewnij się, że nie ma przeszkód między pilotem a polem odbioru sygnału. 

 Sygnał zdalnego sterowania można odbierać z odległości do 10 m. 
 Uważaj, aby nie upuścić pilota. 
 Nie umieszczaj pilota w miejscu gdzie panuje wysokie naświetlenie słoneczne lub wysoka 

temperatura. 

 Ten pilot zdalnego sterowania jest uniwersalny i jest używany w urządzeniach z 
różnymi funkcjami. Niektóre funkcje / przyciski lub wskaźniki mogą nie mieć zastosowania 
do tego klimatyzatora. 
 

6.2 Za pomocą przycisków pilota 
 Po podłączeniu klimatyzatora do źródła zasilania naciśnij przycisk ON / OFF na pilocie, aby 

włączyć urządzenie. 
 Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać żądany tryb pracy: AUTO, CHŁODZENIE, 

OSUSZANIE, WENTYLACJA lub GRZANIE. 

 Naciśnij + lub - aby ustawić żądaną temperaturę. (W trybie automatycznym nie można 
ustawić temperatury). 

 Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić żądaną prędkość wentylatora: automatyczną, niską, 
średnią lub wysoką. 
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Obr. 15 

 

6.2.1  Przycisk ON/OFF (On / Off) 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć urządzenie. 
 

6.2.2 Przycisk MODE (Tryb pracy) 

Za każdym naciśnięciem przycisku możesz wybrać żądany tryb pracy w poniższym cyklu 
(odpowiedni wskaźnik „◄” zapala się dla wybranego trybu): 

 
 Po wybraniu AUTO klimatyzator będzie działał automatycznie w zależności od temperatury 

otoczenia. Żądanej temperatury nie można ustawić i nie będzie wyświetlana. Naciśnij 
przycisk FAN, aby ustawić prędkość wentylatora. 

 Po wybraniu trybu chłodzenia klimatyzator będzie działał w trybie chłodzenia. W tym trybie 

można ustawić żądaną temperaturę, naciskając przycisk + lub -. Naciśnij przycisk FAN, aby 
ustawić prędkość wentylatora. 

 Po wybraniu trybu osuszania klimatyzator będzie działał w trybie osuszania przy niskiej 
prędkości wentylatora. Prędkości wentylatora nie można regulować w tym trybie. 

 Po wybraniu trybu wentylacji klimatyzator będzie działał tylko w trybie wentylatora. Naciśnij 
przycisk FAN, aby ustawić prędkość wentylatora. 

 Po wybraniu trybu grzania (HEAT) klimatyzator będzie działał w trybie grzania. W tym 

trybie można ustawić żądaną temperaturę, naciskając przycisk + lub -. Naciśnij przycisk 
FAN, aby ustawić prędkość wentylatora. (Klimatyzator, który ma tylko funkcję chłodzenia, 

nie może działać w trybie grzania. Jeśli tryb grzania zostanie wybrany za pomocą pilota, 
klimatyzatora nie można włączyć za pomocą przycisku WŁ. / WYŁ.) 

 
Uwaga: 
To urządzenie może odbierać sygnał tylko dla Chłodzenia/Wentylacji/Grzania i nie podejmie 
żadnych działań po otrzymaniu sygnału z innego trybu.  
 

6.2.3 Przycisk +/- (Zwiększ / Zmniejsz) 
 Jednokrotne naciśnięcie przycisku + lub - zwiększa lub zmniejsza ustawioną temperaturę o 

1 ° C. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku + lub - przez 2 sekundy ustawiona 

Automatyczny 
(AUTO) 

► Chłodzenie(COOL) ► 
Osuszanie 

(DRY) 
► Wentylacja(FAN) ► Grzanie(HEAT) 

(Tylko modele z 
funkcją 
ogrzewania) 

 

Przycisk ON/OFF (Włącz/wyłącz) 

Przycisk +/− (Zwiększ / Zmniejsz) 

Przycisk FAN(Prędkość 
wentylatora) 

Przycisk trybu nocnego  

Przycisk MODE (Tryb pracy) 

Przycisk SWING (kierunek nawiewu) 
* funkcja niedostępna w tym modelu 
klimatyzatora 
 
Przycisk TIMER 
* funkcja niedostępna w tym 
modelu klimatyzatora 
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temperatura na pilocie zacznie szybko się zmieniać. Zwolnij przycisk po osiągnięciu 
żądanej temperatury. 

 podczas włączania i wyłączania timera użyj przycisku + lub -, aby ustawić czas. (Aby 
uzyskać szczegółowe informacje, patrz Przycisk TIMER.) 

 

6.2.4 Przycisk FAN (Wentylacja) 

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić prędkość wentylatora w następującym cyklu: AUTO, Niska 1 

( ), Średnia 2 ( ), Wysoka 3 ( ), *Bardzo wysoka 4 ( ). 

 

 UWAGI: 

(1) Przy prędkości Auto klimatyzator automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do 
temperatury otoczenia. 

(2) Prędkości wentylatora nie można ustawić w trybie osuszania. 
(3) *Bardzo wysoka prędkość nie jest dostępna w tym modelu. 

 
 

6.2.5 Przycisk SLEEP (Tryb nocny) 

W trybach Chłodzenie, Grzanie lub Osuszanie naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję 
Sleep. Tryb nocny można wyłączyć, naciskając ponownie ten przycisk. Ta funkcja nie jest 
dostępna w trybach Fan i Auto. 
 
 

6.3 Opis funkcji specjalnych 

6.3.1 Blokada rodzicielska (blokada sterowania) 

Naciskając jednocześnie przyciski + i - można włączyć lub wyłączyć funkcję blokady 
rodzicielskiej. Gdy blokada rodzicielska jest włączona, pojawia się wskaźnik LOCK. Po 
naciśnięciu przycisków na pilocie, pilot nie wyśle żadnego sygnału. 
 

6.3.2 Przełączanie jednostki temperatury 

Gdy urządzenie jest wyłączone, możesz przełączać się między ° C i ° F, naciskając 
jednocześnie przyciski - i MODE. 

 

6.4 Wymiana baterii 
(1) Do wymiany baterii używaj tego samego rodzaju 

baterii. 

(2) Jeśli nie używasz pilota przez dłuższy czas, wyjmij 
baterie. 

(3) Wymień baterie, gdy wskaźniki na wyświetlaczu 
pilota są słabo widoczne lub wcale się nie 
pojawiają. 

 

 
 
 

Wsunąć 

Wysunąć 

Baterie 

Pokrywa baterii 
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7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Awaria Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie 
nie 
uruchamia 
się 

Bezpiecznik klimatyzacji jest wyłączony. Włączyć bezpiecznik na panelu statku. 
 

Wyświetlacz panelu sterowania nie świeci. Sprawdź okablowanie zgodnie ze schematem i 
popraw w razie potrzeby. 

Przepalony bezpiecznik. Wymień bezpiecznik. 

Niepoprawne podłączenie do tablicy 
zaciskowej. 

Odłącz zasilanie, otwórz szafkę elektryczną, 
sprawdź okablowanie, jak pokazano, i skoryguj w 
razie potrzeby. 

Złącza wysunięte podczas instalacji. Sprawdź, czy napięcie zasilania, połączenie 
ochronne i generator statku są prawidłowe. 

Niskie napięcie na zasilaczu. Sprawdź przekrój przewodu i podłączenia 
przewodów i zacisków. 

Wentylator 
nie działa 

Zobacz odpowiednią sekcję 
Rozwiązywanie problemów. 
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Awaria Możliwa przyczyna Naprawa 

Maszyna nie 
chłodzi ani nie 
grzeje 

Wartość zadana temperatury jest wyższa 
(dla Chłodzenia) lub niższa (dla Grzania) 
niż temperatura pokojowa. 

Zmniejsz lub zwiększ ustawioną temperaturę. 

Zablokowany przepływ wody morskiej. Wyczyść filtr wody morskiej. Sprawdź, czy filtr 
ssący nie jest zablokowany. Sprawdź, czy woda 
wycieka dobrze z odpływu. 

Zapowietrzona pompa wody morskiej. Odłączyć wąż tłoczny pompy, aby usunąć 
powietrze. 

Wyciek czynnika chłodniczego. Sprawdź wyciek czynnika chłodniczego z 
klimatyzatora, wezwij technika. 

Temperatura wody morskiej jest zbyt 
wysoka dla Chłodzenia lub zbyt niska dla 
Grzania. 

Na wydajność klimatyzatora będzie miała 
bezpośredni wpływ temperatura wody morskiej. 
Ten klimatyzator może skutecznie schłodzić 
powietrze statku przy temperaturze wody poniżej 
35 ° C i ogrzewać przy temperaturze wody 
powyżej 4,4 ° C. 

Parownik zamrożony (w Chłodzeniu) Patrz poniżej 

Wentylator nie działa. Patrz poniżej 

Przełącznik ciśnienia lub wyłącznik 
termiczny otwarty 

Zobacz odpowiednią sekcję w dziale 
„Rozwiązywanie problemów“ 

Urządzenie 
nie nagrzewa 
się 

Zablokowany zawór 4-drogowy Gdy urządzenie znajduje się w trybie Grzanie, 
lekko stuknij zawór 4-drogowy gumowym 
młotkiem. Jeśli problemu nie można rozwiązać, 
wezwij serwis. 

Niski przepływ 
powietrza 

Zablokowany przepływ powietrza. Usuń wszelkie przeszkody po stronie wlotu 
powietrza. Wyczyść filtr powietrza i kratkę. 
Sprawdź, czy kanał nie jest wgnieciony lub 
zwężany. Przewód musi być możliwie prosty, 
gładki i szczelny. 

Zamarznięty parownik Patrz poniżej 

Zamarznięty 
parownik 

Zbyt niska temperatura Zwiększ ustawioną temperaturę. 

Niewystarczający przepływ powietrza Usuń wszelkie przeszkody po stronie wlotu 
powietrza. Wyczyść filtr powietrza i kratkę. 
Sprawdź, czy kanał nie jest wgnieciony lub 
zwężany. Przewód musi być możliwie prosty, 
gładki i szczelny. 

Powstaje pętla powietrza (powietrze 
wywiewane jest zasysane). 

Przekieruj strumień powietrza wywiewanego, aby 
nie był wdmuchiwany do strumienia powietrza 
wlotowego. Uszczelnij wszelkie wycieki z kanału. 

Temperatura wody morskiej jest mniejsza 
niż 4,4 ° C 

Wyłącz układ, aby zapobiec uszkodzeniu 
skraplacza. Pozwól parownikowi się rozmrozić 
(patrz poniżej). 

Zbyt wysoka wilgotność. Zamknij luki i drzwi. 

Żadne z powyższych rozwiązań nie 
pomaga. 

Przełącz klimatyzator w tryb Grzania, aż lód się 
stopi lub rozpuść go za pomocą suszarki do 
włosów. 
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Awaria Możliwa przyczyna Naprawa 

System nadal 
działa. 

Nieprawidłowo  temperatury ustawione: 
za niskie dla Chłodzenia lub za wysokie 
dla Grzanie. 

Zwiększ lub zmniejsz ustawioną temperaturę. 

Otwarte okna lub luki / drzwi. Zamknij wszystkie okna i luki / drzwi. 

Temperatura wody morskiej jest zbyt 
wysoka dla Chłodzenia lub zbyt niska 
dla Grzania. 

Na wydajność klimatyzatora będzie miała 
bezpośredni wpływ temperatura wody morskiej. 
Ten klimatyzator może skutecznie chłodzić 
powietrze statku przy temperaturze wody poniżej 
35 ° C i ogrzewać (jeśli zainstalowany jest zawór 
zwrotny) przy temperaturze wody powyżej 4,4 ° C. 

Niewłaściwa lokalizacja czujnika 
temperatury. 

Zobacz odpowiednią sekcję w dziale 
„Rozwiązywanie problemów“ 

Wskaźniki na 
przewodowym 
kontrolerze nie 
świecą. 

Słaby styk 4-stykowego złącza na 
przewodzie kontrolera (niepodłączone, 
zabrudzone, wygięte lub złamane styki). 

Wyłącz bezpiecznik zasilania, odłącz wtyczkę i 
sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, wymień 
złącze lub cały przewód steronika. 

 
 

8 KONSERWACJA 

8.1 Zawory zwrotne 
Jednostki z funkcja grzania mają wbudowany zawór 4-drogowy, który należy od czasu do czasu 
aktywować, aby zachować dobrą mobilność elementów wewnętrznych. Dlatego przełączaj 
klimatyzator na tryb grzanie raz na miesiąc przez kilka sekund. 
 

8.2 Filtr do wody morskiej 
Regularnie czyść filtr, aby zapewnić dostateczny dopływ wody morskiej do pompy. Regularnie 

sprawdzaj, czy z odpływu jest stały przepływ wody. Sprawdź, czy filtr ssący nie jest zablokowany. 
Upewnij się, że węże nie są zbyt wygięte, załamane ani wgniecione. 
 

8.3 Wentylatory 
Nasmaruj wentylatory co sześć miesięcy olejem SAE20 lub równoważnym. Nie dotyczy to 

szybkich wentylatorów z silnikiem wbudowanym w obudowę wentylatora. 

 

8.4 Czyszczenie skraplacza 
Gdy urządzenie działało na morzu i pozostawało na nim przez 48 godzin, użyj czystej świeżej 

wody, aby umyć przelotkęi. Jeśli urządzenie działało przez 3 miesiące, wyczyść je w następujący 
sposób: 

(1) Wyłącz zasilanie systemu na bezpieczniku w panelu statku i odłącz wlot i wylot 
skraplacza. 

(2) Użyj węża odpornego na chemikalia (wąż PVC o średnicy wewnętrznej 3/4 "itp.) I podłącz 
wlot wody skraplacza do wylotu odpornej na chemikalia pompy zanurzeniowej. 

(3) Zamocuj odpowiednie sitko przed wlotem pompy i zanurz pompę w pojemniku 
wypełnionym 5% kwasem solnym i czystą wodą lub użyj dostępnego na rynku 
mieszanego roztworu. Użyj pojemnika tak dużego, jak to możliwe (około 20 do 100 litrów) 
do przechowywania roztworu. UWAGA: Nie rozlewać ani nie rozpylać roztworu. Pamiętaj, 
aby nosić cały niezbędny sprzęt ochronny, tj. okulary ochronne i rękawice odporne na 

chemikalia. Postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami producenta 
kwasów lub roztworów mieszanych. 
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(4) Włącz pompę i wpuść roztwór do obiegu wodnego skraplacza, powinien krążyć przez 15–
45 minut, w zależności od wielkości obiegu i stopnia zabrudzenia. Kontrola wzrokowa 

roztworu w pojemniku powinna wskazywać, czy zanieczyszczenie zostało usunięte 

(5) Pozwól, aby czysta woda krążyła przez układ wodny skraplacza, aby usunąć resztki 
kwasu z układu. 

(6) Uruchom ponownie system i sprawdź parametry robocze, aby upewnić się, że 
przeprowadzono dokładne czyszczenie. W przypadku silnego zabrudzenia może być 
konieczne dalsze czyszczenie. 

 UWAGA! 

Aby chronić środowisko, usuń wszystkie zanieczyszczone roztwory kwasów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

8.5 Filtry zasilania powietrzem 
Sprawdzaj filtr wlotu powietrza mniej więcej raz w miesiącu i jeśli zajdzie taka potrzeba należy 

go wyczyśić. Aby wyczyścić filtr, wyjmij go z urządzenia, spłucz wodą, wysusz i zainstaluj 
ponownie. (Nie używaj sprężonego powietrza.) 
 

8.6 Przygotowanie do zimy 
Istnieje kilka sposobów na przygotowanie się na zimę, z których niektóre działają lepiej niż 

inne. Istnieją różne metody stosowania niezanieczyszczającego, biodegradowalnego roztworu 
środka przeciw zamarzaniu i wody 50/50. Można zastosować dowolną metodę, aby zapewnić 
spłynięcie roztworu przeciwzamrożeniowego. Rozwiązanie zapobiegające zamarzaniu wypiera 
całą osadzoną wodę i eliminuje możliwość zamarznięcia w ukrytych miejscach. Ponadto, 
ponieważ pompa wody morskiej wykorzystuje wirnik napędzany magnetycznie, wirnik należy 
usunąć z komory pompy, przetrzeć roztworem i przechowywać w ciepłym, suchym miejscu, aż 
urządzenie zostanie ponownie uruchomione. 
 

 Zbierz wszystkie odrzuty pozostałe po montażu, a następnie poddaj je recyklingowi lub 
odpowiednio zutylizuj. 

 

8.7 Ograniczona gwarancja 
Produkt objęty jest 24-miesięczną ograniczoną gwarancją od daty zakupu. 
 

8.8 Pomoc techniczna 
Przygotuj następujące informacje do szybkiej pomocy: 
 Imię i nazwisko 

 Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym 

 Informacje o modelu urządzenia 

 Rodzaj wymaganej pomocy 
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