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Seria JKD/HKD DCI

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna
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Instrukcja serwisowa
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1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

� Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania obrażeń użytkownika lub innych osób, oraz
uszkodzenia urządzenia należy stosować się do instrukcji.

� Nieprawidłowa praca wynikająca z nieprzestrzegania instrukcji może być przyczyną
uszkodzenia lub powstania obrażeń ciała

� Przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją
serwisową
1.2 Ostrzeżenia

� Instalacja 
� Nie wolo używać uszkodzonych lub nieprawidłowo dobranych zabezpieczeń – ryzyko

powstania pożaru lub porażenia prądem
� W przypadku prac z układem elektrycznym należy skontaktować się z dystrybutorem

urządzenia, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym serwisem
Nie wolno naprawiać lub demontować urządzenia  – ryzyko powstania pożaru lub porażenia
prądem

• Urządzenia musi być zawsze podłączone do uziemienia
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Należy zainstalować panel oraz osłonę układu sterowania
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Zawsze należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenie elektryczne
Nieprawidłowe zabezpieczenie lub nieprawidłowa instalacja mogą być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem

• Należy użyć odpowiedniego bezpiecznika nadmiarowego
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Nie wolno modyfikować połączenia elektrycznego oraz przedłużać przewodu zasilania
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Urządzenia nie wolno samemu instalować, przenosić, lub instalować ponownie
– ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem, eksplozji lub powstania urazów

• Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i instalowania urządzenia
Ostre krawędzie mogą być przyczyną zranienia, szczególnie należy uważać na ostre krawędzie
parownika i skraplacza

• W celu zainstalowania należy zawsze skontaktować się z dystrybutorem urządzenia lub
autoryzowanym serwisem

• Nie wolno montować urządzenia gdy instalacja jest uszkodzona

• Upewnij się że stan instalacji nie pogorszył się w wyniku starzenia
Jeśli obudowa jest zniszczona urządzenie może upaść powodując zniszczenia, uszkodzenia i
zagrożenie dla ludzi

• Nie wolno używać urządzenia długi czas gdy poziom wilgotności jest bardzo wysoki lub gdy
drzwi/okna pozostają otwarte

• Upewnij się że przewód zasilania nie może być uszkodzony lub wyrwany podczas pracy
urządzenia – ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Nie wolno zawieszać czegokolwiek na przewodzie zasilania
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Nie wolno ciągnąć lub odłączać przewodu zasilania podczas pracy urządzenia
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami

• Nie wolno umieszczać grzałek lub innych źródeł ciepła w pobliżu przewodu zasilania
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Nie wolno pozwolić na dostanie się wody do części elektrycznych
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia
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• W pobliżu produktów nie można składować gazów palnych lub wybuchowych
– ryzyko powstania pożaru lub uszkodzenia urządzenia

• Nie wolno używać urządzenia przez długi czas w przestrzeni szczelnie zamkniętej – może
wystąpić deficyt tlenu
Jeśli z urządzenia wydobywa się dym lub niepokojące dźwięki należy wyłączyć urządzenie i
odłączyć je od zasilania – ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Podczas burzy lub huraganu należy wyłączyć urządzenie i zamknąć okna. Jeśli to możliwe
należy oddalić urządzenie od okna – ryzyko uszkodzenia lub porażenia prądem.

• Nie wolno otwierać osłony urządzenia podczas jego pracy (nie wolno dotykać filtra
elektrostatycznego jeśli urządzenie jest w niego wyposażone).
– ryzyko powstania obrażeń, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia

• Należy uważać aby do urządzenia nie dostała się woda
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia

• Od czasu do czasu należy przewietrzyć urządzenie jeśli pracuje jednocześnie np. z kuchenką
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć zasilanie elektryczne
– ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy odłączyć je od zasilania
wyłączając bezpiecznik lub wyjmują wtyczkę przewodu zasilania – ryzyko uszkodzenia
produktu, lub niezamierzonego włączenia

• Upewnij się że nie ma możliwości stawania lub upadku na urządzenie – ryzyko obrażeń i
uszkodzenia urządzenia.

� Uwagi 

• Do wykonaniu instalacji lub naprawy urządzenia należy zawsze sprawdzić szczelność układu –
niski poziom napełnienia czynnikiem może być przyczyną uszkodzenia

• Zainstaluj rurę odprowadzenia skroplin zapewniającą swobodny ich odpływ – nieprawidłowe
podłączenia może być przyczyną wycieku wody

• Nie należy instalować urządzenia w miejscach gdzie hałas lub gorące powietrze będzie
przeszkadzało sąsiadom

• Przenoszenie i podnoszenie urządzenia powinny wykonywać co najmniej dwie osoby.

• Nie wolno instalować produktu w miejscu gdzie będzie narażony na bezpośrednie działanie
wiatru od morza (mgły solnej)
Może to być przyczyną korozji urządzenia. Korozja, w szczególności występująca na
wymiennikach parownika i skraplacza może być przyczyna nieprawidłowego działania lub
niedostatecznego efekty pracy urządzenia.

� Działanie 

• Nie wolno wystawiać skóry na bezpośrednie działanie zimnego powietrza (przez dłuższy czas)
(przebywanie w strumieniu powietrza).

• Nie wolno używać produktu w zastosowaniach specjalnych: ochrona żywości, prac
artystycznych itp. Jest to urządzenie klimatyzacyjne nie system chłodzenia precyzyjnego –
ryzyko uszkodzeń i pogorszenia własności.

• Nie wolno blokować wlotów i wylotów powietrza

• Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej szmatki, nie wolno używać silnych
detergentów, rozpuszczalników itp.
Ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia plastikowych części urządzenia.

• Nie wolno dotykać metalowych części urządzenia podczas demontażu filtra powietrza. Są to
elementy o bardzo ostrych krawędziach.

• Nie wolno stawać lub kłaść czegokolwiek na urządzeniu. (jednostki zewnętrzne)
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• Zawsze należy dokładnie zamontować filtr powietrza. Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub
częściej jeśli to konieczne. Zabrudzony filtr powoduje spadek efektywności działania
klimatyzatora i może być przyczyną jego uszkodzenia.

• Nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów do wlotów i wylotów powietrza
podczas działania urządzenia

• Nie wolno pić wody pochodzącej z odpływu skroplin z urządzenia

• Podczas czyszczenia należy używać stabilnej drabiny – zachowaj szczególną ostrożność

• W przypadku wymiany baterii należy wymienić wszystkie baterie na nowe tego samego typu .
Nie wolno używać baterii nowych wraz ze zużytymi lub baterii różnych typów – ryzyko pożaru
lub wybuchu

• Nie wolno ponowie ładować lub rozmontowywać baterii. Nie wolno wrzucać baterii do ognia
– ryzyko pożaru i eksplozji

• Jeśli z baterii wyleje się ciecz która dostanie się na skórę lub ubranie, należy przemyć dużą
ilością wody. Nie wolno używać baterii jeśli wylała się z nich ciecz.

2 

2.1 
Nazwy części i ich funkcje  wersja Elektra JKD/VKD i jej odpowiednik HKD/YKD
Nazwy modeli jednostek wewnętrznych/zewnętrznych 

Seria Wydajność Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne 

Inwerter 
9k AWSI-JKD009-N11 AWAU-VKD009-H11 

12k AWSI-JKD012-N11 AWAU-VKD012-H11 

18k AWSI-JKD018-N11 AWAU-VKD018-H11 

24k AWSI-JKD024-N11 AWAU-VKD024-H11 
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2.2 Funkcje  jednostek wewnętrznych/zewnętrznych 

(O) – funkcja opcjonalna 
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3. Specyfikacja
Model jednostki wewnętrznej AWSI-JKD009-N11 

Model jednostki zewnętrznej AWAU-VKD009-H11 

Metoda łączenia rur instalacji Skręcane 

Charakterystyka Jednostki 
Chłodzenie 

Grzanie 

Wydajność (1) Btu/h Średnio 

kW 2,7(1,0~3,2) 2,8(1,0~3,4) 

Moc projektowa kW 2,7 2,4 

SEER/SCOP (2) W/W 5,8 3,8 

Klasa efektywności energetycznej A+ A 

Roczne zużycie energii kWh 163 884 

Tbiv 
0
C N/A -7 

Tol 
0
C N/A -15 

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/jednofazowe/50Hz 

Prąd bezpiecznika A 10 

W
EW

N
ĘT

R
ZN

A
 

Typ i ilość wentylatorów wentylator poprzeczny x 1 

Prędkości działania wentylatora H/M/L RPM 1150/1000/800 1150/1000/800 

Przepływ powietrza (3) SH/H/M/L m3/h 620/540/440 620/540/440 

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Min Pa 0 

Poziom głośności (4) SH/H/M/L dB(A) 58 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) SH/H/M/L dB(A) 42/38/30 

Osuszanie l/hr 1,0 

Rurka odprowadzenia skroplin mm 16 

Wymiary S x W x G mm 800X275X188 

Waga netto kg 6,5 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 865X350X265 

Waga z opakowaniem kg 9,5 

Wysokość składowania jednostki 8 

ZE
W

N
ĘT

R
ZN

A
 

Regulacja układu chłodniczego kapilara 

Typ i model sprężarki rotacyjna, dc inwerter 

Typ i ilość wentylatorów osiowy x 1 

Prędkość wentylatora H RPM 800 

Przepływ powietrza  H m3/h 1800 

Poziom głośności (4) H dB(A) 64 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) H dB(A) 52 

Wymiary S x W x G mm 780x540x250 

Waga kg 27,5 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 910x335x585 

Waga z opakowaniem  kg 30 

Wysokość składowania jednostki 5 

Typ czynnika R410A 

Napełnienie czynnikiem (dla standardowej długości) kg(5m) 0,8 

Dodatkowe napełnienie na 1m gr/1m 15 

Przyłącza 

linia cieczy ln.(mm) ¼’’(6,35) 

linia ssania ln.(mm) 3/8"(9.53) 

maks długość rur m. 20 

maks różnica wysokości  m. 8 

Typ sterowania pilot zdalnego sterowania 

Element grzewczy (opcja) kW 

Inne 
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Model jednostki wewnętrznej AWSI-JKD012-N11 

Model jednostki zewnętrznej AWAU-VKD012-H11 

Metoda łączenia rur instalacji Skręcane 

Charakterystyka Jednostki 
Chłodzenie 

Grzanie 

Wydajność (1) Btu/h Średnio 

kW 3,2(1,2~3,8) 3,5(1,2~4,0) 

Moc projektowa kW 3,2 3,05 

SEER/SCOP (2) W/W 5,8 3,8 

Klasa efektywności energetycznej A+ A 

Roczne zużycie energii kWh 193 1124 

Tbiv 
0
C N/A -7 

Tol 
0
C N/A -15 

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/jednofazowe/50Hz 

Prąd bezpiecznika A 10 

W
EW

N
ĘT

R
ZN

A
 

Typ i ilość wentylatorów wentylator poprzeczny x 1 

Prędkości działania wentylatora H/M/L RPM 1200/1050/800 1200/1050/800 

Przepływ powietrza (3) SH/H/M/L m3/h 630/550/800 630/550/430 

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Min Pa 0 

Poziom głośności (4) SH/H/M/L dB(A) 58 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) SH/H/M/L dB(A) 43/39/31 

Osuszanie l/hr 1,1 

Rurka odprowadzenia skroplin mm 16 

Wymiary S x W x G mm 800X275X188 

Waga netto kg 7,5 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 865X350X265 

Waga z opakowaniem kg 9,5 

Wysokość składowania jednostki 8 

ZE
W

N
ĘT

R
ZN

A
 

Regulacja układu chłodniczego kapilara 

Typ i model sprężarki rotacyjna, dc inwerter 

Typ i ilość wentylatorów osiowy x 1 

Prędkość wentylatora H RPM 800 

Przepływ powietrza  H m3/h 1800 

Poziom głośności (4) H dB(A) 64 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) H dB(A) 53 

Wymiary S x W x G mm 780x540x250 

Waga kg 27,5 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 910x335x585 

Waga z opakowaniem  kg 29,5 

Wysokość składowania jednostki 5 

Typ czynnika R410A 

Napełnienie czynnikiem (dla standardowej długości) kg(5m) 0,95 

Dodatkowe napełnienie na 1m gr/1m 15 

Przyłącza 

linia cieczy ln.(mm) ¼’’(6,35) 

linia ssania ln.(mm) 3/8"(9.53) 

maks długość rur m. 20 

maks różnica wysokości  m. 8 

Typ sterowania pilot zdalnego sterowania 

Element grzewczy (opcja) kW 

Inne 
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Model jednostki wewnętrznej AWSI-JKD018-N11 

Model jednostki zewnętrznej AWAU-VKD018-H11 

Metoda łączenia rur instalacji Skręcane 

Charakterystyka Jednostki 
Chłodzenie 

Grzanie 

Wydajność (1) Btu/h Średnio 

kW 5,0(1,4~6,2) 5,1(1,4~6,4) 

Moc projektowa kW 5 4,8 

SEER/SCOP (2) W/W 6,5 3,8 

Klasa efektywności energetycznej A++ A 

Roczne zużycie energii kWh 269 1768 

Tbiv 
0
C N/A -6 

Tol 
0
C N/A -15 

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/jednofazowe/50Hz 

Prąd bezpiecznika A 16 

W
EW

N
ĘT

R
ZN

A
 

Typ i ilość wentylatorów wentylator poprzeczny x 1 

Prędkości działania wentylatora H/M/L RPM 1100/800/700 1150/800/700 

Przepływ powietrza (3) SH/H/M/L m3/h 730/480/400 760/480/400 

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Min Pa 0 

Poziom głośności (4) SH/H/M/L dB(A) 58 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) SH/H/M/L dB(A) 43/40/33 

Osuszanie l/hr 1,7 

Rurka odprowadzenia skroplin mm 16 

Wymiary S x W x G mm 940x275x205 

Waga netto kg 9,5 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 1015x350x265 

Waga z opakowaniem kg 12,5 

Wysokość składowania jednostki 8 

ZE
W

N
ĘT

R
ZN

A
 

Regulacja układu chłodniczego kapilara 

Typ i model sprężarki rotacyjna, dc inwerter 

Typ i ilość wentylatorów osiowy x 1 

Prędkość wentylatora H RPM 800 

Przepływ powietrza  H m3/h 2200 

Poziom głośności (4) H dB(A) 65 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) H dB(A) 55 

Wymiary S x W x G mm 760x590x285 

Waga kg 35 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 887x355x645 

Waga z opakowaniem  kg 37,5 

Wysokość składowania jednostki 4 

Typ czynnika R410A 

Napełnienie czynnikiem (dla standardowej długości) kg(5m) 1,25 

Dodatkowe napełnienie na 1m gr/1m 15 

Przyłącza 

linia cieczy ln.(mm) ¼’’(6,35) 

linia ssania ln.(mm) 3/8"(9.53) 

maks długość rur m. 20 

maks różnica wysokości  m. 8 

Typ sterowania pilot zdalnego sterowania 

Element grzewczy (opcja) kW 

Inne 
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Model jednostki wewnętrznej AWSI-JKD024-N11 

Model jednostki zewnętrznej AWAU-VKD024-H11 

Metoda łączenia rur instalacji Skręcane 

Charakterystyka Jednostki 
Chłodzenie 

Grzanie 

Wydajność (1) Btu/h Średnio 

kW 6,25(2,5~7,2) 7,0(2,5~7,5) 

Moc projektowa kW 6,25 6,3 

SEER/SCOP (2) W/W 6,2 3,8 

Klasa efektywności energetycznej A++ A 

Roczne zużycie energii kWh 353 2321 

Tbiv 
0
C N/A -6 

Tol 
0
C N/A -15 

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/jednofazowe/50Hz 

Prąd bezpiecznika A 25 

W
EW

N
ĘT

R
ZN

A
 

Typ i ilość wentylatorów wentylator poprzeczny x 1 

Prędkości działania wentylatora H/M/L RPM 1180/1100/900 1180/1100/900 

Przepływ powietrza (3) SH/H/M/L m3/h 1150/1050/900 1150/1050/900 

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Min Pa 0 

Poziom głośności (4) SH/H/M/L dB(A) 64 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) SH/H/M/L dB(A) 50/47/41 

Osuszanie l/hr 2,4 

Rurka odprowadzenia skroplin mm 16 

Wymiary S x W x G mm 1045x315x235 

Waga netto kg 12,2 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 1135x315x395 

Waga z opakowaniem kg 15,3 

Wysokość składowania jednostki 8 

ZE
W

N
ĘT

R
ZN

A
 

Regulacja układu chłodniczego kapilara 

Typ i model sprężarki rotacyjna, dc inwerter 

Typ i ilość wentylatorów osiowy x 1 

Prędkość wentylatora H RPM 850 

Przepływ powietrza  H m3/h 2700 

Poziom głośności (4) H dB(A) 69 

Poziom ciśnienia akustycznego (5) H dB(A) 58 

Wymiary S x W x G mm 845x700x320 

Waga kg 46,7 

Wymiary opakowania  S x W x G mm 965x395x755 

Waga z opakowaniem  kg 50 

Wysokość składowania jednostki 3 

Typ czynnika R410A 

Napełnienie czynnikiem (dla standardowej długości) kg(5m) 1,95 

Dodatkowe napełnienie na 1m gr/1m 30 

Przyłącza 

linia cieczy ln.(mm) 3/8"(9.53) 

linia ssania ln.(mm) 5/8’’(15,9) 

maks długość rur m. 25 

maks różnica wysokości  m. 10 

Typ sterowania pilot zdalnego sterowania 

Element grzewczy (opcja) kW 

Inne 



JKD DCI HKD DCI 11 

4 Wymiary  
4.1 Jednostki wewnętrzne 
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4.2 Jednostki zewnętrzne 
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5. Schemat układu chłodniczego
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6 Schematy połączeń elektrycznych 
6.1 Jednostki wewnętrzne  
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6.2 Jednostki zewnętrzne 

AWAU-VDK009-H11 
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7 Szczegóły instalacji  
7.1 Momenty dokręcenia 

7.2 Połączenia przewodów  

Przewód zasilania należy dobrać według danych z poniższej tabeli 
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Dobór rozmiaru przewodu zasilania oraz bezpiecznika nadmiarowego jest uzależnione od 
maksymalnej wartości prądu określonej na tabliczce znamionowej urządzenia znajdującej się z boku 
obudowy. Przed doborem przewodu należy zapoznać się z danymi na tabliczce. 

7.3 Długości rur i dopuszczalne różnice poziomów 

Długości rur i ilość czynnika chłodniczego 

Uwaga: wydajność urządzenia została określona dla standardowej długości rur, długość maksymalna 
została określona dla stabilnej pracy systemu. 

Pułapki olejowe: 
Gdy jednostka zewnętrzna jest zainstalowana powyżej jednostki wewnętrznej wymagane jest 
wykonanie pułapki olejowej co 3 m różnicy wysokości oraz w najniższym punkcie linii ssawnej. 
W przypadku gdy jednostka wewnętrzna jest zainstalowana powyżej jednostki wewnętrznej nie ma 
konieczności wykonywania pułapek olejowych. 
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7.4 Pierwsza instalacja 

Wilgoć i powietrze znajdujące się w układzie chłodniczym mogą powodować: 

• Wzrost ciśnienia pracy systemu

• Wzrost prądu pracy

• Spadek efektywności grzania/chłodzenia

• Wilgoć może zostać wymrożona i zablokować przepływ przez kapilarę

• Wilgoć może być przyczyna korozji układu
Dlatego też rury pomiędzy jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną muszą być sprawdzone pod 
względem szczelności oraz konieczne jest wykonanie próżni w układzie aby usunąć powietrze i wilgoć 
z układ. 
Wykrywanie nieszczelności przy pomocy piany. 
Nałóż, przy pomocy miękkiej szczotki, na połączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pianę z 
mydła lub innego neutralnego detergentu. Jeśli pojawią się rosnące bąble oznacza to że połączenie 
jest nieszczelne. 

1. Wykonanie próżni

1) Dokręć nakrętki połączeń jednostek wewnętrznej i zewnętrznej, upewnij się że oba zawory: 2
i 3 drogowe są w pozycji zamkniętej.

2) Podłącz wąż do czynnika do zaworu serwisowego na zaworze trójdrogowym jednostki
zewnętrznej i do manometrów.

3) Drugi wąż podłączony do manometrów oraz do pompy próżniowej.
4) Otwórz zawór niskiego ciśnienia na belce manometrów.
5) Włącz pompę próżniową
6) Po 30 minutach działania pompy próżniowej sprawdź czy wartość ciśnienia na manometrze

jest równa -0,1MPa. Jeśli nie osiągnięto tej wartości konieczne jest wykonanie próżni przez
kolejne 20 min. Jeśli po 50 minutach wykonywania próżni nadal nie jest możliwe osiągnięcie
wartości -0,1MPa, należy sprawdzić szczelność instalacji. Należy zamknąć zawór niskiego
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ciśnienia na manometrze i wyłączyć pompę próżniową. Należy sprawdzić czy w ciągu 5 min 
od wyłączenia pompy próżniowej nie następuje wzrost ciśnienia. 

7) Odkręć nakrętkę (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) zaworu 3-drogowego o
450 na 6-7 sek, następnie dokręć ją z powrotem. Upewnij się że ciśnienie na manometrach 
jest nieco wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Odłącz wąż od zawory 3-drogwoego. 

8) Otwórz całkowicie zawór 2 drogowy oraz 3-drogowy, dokręć nakładki na zaworach.

2. Usuwanie powietrza czynnikiem chłodniczym

Procedura: 
1) Upewnij się że oba zawory; 2-drogowy oraz 3-drogowy są zamknięte
2) Podłącz zestaw do napełniania i cylinder do napełniania do zaworu serwisowego (zawór 3-

drogowy).
3) Usuwanie powietrza:
Otwórz zawory na cylindrze napełniającym i manometrze. Usuń powietrze z instalacji poprzez 
poluzowanie nakrętki łączenia zaworu 2-drogowego (odkręcenie o 450 przez 3sek) następnie 
dokręć nakrętką na około 1 min i powtórz odkręcenie 3 razy. 
Po usunięciu powietrza z instalacji użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia nakrętki 
łączenia zaworu 2-drogowego. 
4) Sprawdzenie szczelności
Sprawdź połączenia pod względem wycieku gazu. 
5) Zamknij zawór na cylindrze napełniania i poluzuj nakrętkę zaworu 2-drogowego (około 450)

do momentu gdy manometr wskaże wartość ciśnienia od 0,3 do 0,5 MPa. Następnie dokręć
nakrętkę.

6) Odłącz zestaw do napełniania i otwórz zawory 2 i 3 drogowe.
7) Zamocuj nakładki na zaworach 2,3 drogowych oraz zaworze serwisowym. Do dokręcenia

nakładki zaworu serwisowego należy użyć klucza i momentu dokręcenia 18Nm.
Sprawdź szczelność połączeń.
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3. Dodanie czynnika dla instalacji dłuższej niż 5m.

1) Podłącz waż do napełniania do cylindra, otwórz zawór 2-drogowy oraz 3-drogowy. Waż
odłączony od pompy próżniowej podłącz do zaworu znajdującego się na dole cylindra. Jeśli
używany jest czynnik R410A, upewnij się że wprowadzany czynnik jest w postaci ciekłej.

2) Usunięcie powietrza z węży łączących.
Otwórz zawór na dole cylindra i naciśnij zawór na zestawie do napełniania aby usunąć powietrze 
(uważaj na wypływający ciekły czynnik). 
3) Cylinder do napełniania umieść na wadze elektronicznej.
4) Włącz klimatyzator w trybie chłodzenia
5) Otwórz zawory (na stronie niskiego ciśnienia) zestawu do napełniania i wprowadź czynnik w

postaci ciekłej.
6) Po uzyskaniu odpowiedniego wskazania na wadze elektronicznej (patrz tabela) odłącz waż od

zaworu serwisowego na zawrze 3-drogowym, wyłącza klimatyzator przed odłączeniem węża.
7) Załóż nakładki na zawory i zawór serwisowy.
Do dokręcenia należy użyć klucza dynamometrycznego i momentu dokręcenia 18Nm. 
Upewnij się że instalacja jest szczelna. 
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7.5 Dodanie czynnika do układu po kliku latach pracy. 

Procedura: 
1) Podłącz wąż do zaworu serwisowego na zaworze 3-drogowym, otwórz zawór 2-drogowy i 3-

drogowy. Podłącz wąż do dolnego zaworu cylindra napełniającego. Jeśli używanym
czynnikiem jest R410A należy upewnić się że napełnianie jest przeprowadzane czynnikiem
ciekłym.

2) Usunięcie powietrza z węży łączących.
Otwórz zawór na dole cylindra i naciśnij zawór na zestawie do napełniania aby usunąć powietrze 
(uważaj na wypływający ciekły czynnik). 
3) Cylinder do napełniania umieść na wadze elektronicznej.
4) Włącz klimatyzator w trybie chłodzenia
5) Otwórz zawory (na stronie niskiego ciśnienia) zestawu do napełniania i wprowadź czynnik w

postaci ciekłej.
6) Po uzyskaniu odpowiedniego wskazania na wadze elektronicznej (należy sprawdzać ciśnienie

wskazywane przez manometr po stronie niskociśnieniowej układu), odłącz waż od zaworu
serwisowego na zawrze 3-drogowym, wyłącza klimatyzator przed odłączeniem węża.

7) Załóż nakładki na zawory i zawór serwisowy.
Do dokręcenia należy użyć klucza dynamometrycznego i momentu dokręcenia 18Nm. 
Upewnij się że instalacja jest szczelna. 
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7.6 Ponowna instalacja po naprawie jednostki wewnętrznej. 
1. Przetłoczenie czynnika do jednostki zewnętrznej.

1) Sprawdź czy oba zawory (2-drogowy oraz 3-drogowy) są w pozycji otwartej. Usuń nakładki na
zawory. Do zaworów należy używać kluczy imbusowych.

2) Podłącz wąż do zaworu serwisowego na zaworze 3-drogowym.
3) Usunięcie powietrza z węża połączeniowego

Otwórz delikatnie, na około 5 sek, zawór manometru niskiego ciśnienia
4) Zamknij zawór 2-drogowy
5) Włącz klimatyzator w trybie chłodzenia i zatrzymaj jego pracę gdy na manometrze zostanie

osiągnięta wartość 0,1MPa.
6) Natychmiast zamknij zawór 3-drogowy

Zamknięcie należy wykonać bardzo szybko, tak aby ciśnienie na manometrze nie wzrosło
powyżej wartości 0,3 do 0,5 MPa. Odłącz wąż od urządzenia, zabezpiecz zawory 2 i 3
drogowy nakładkami które należy dokręcić używając momentu o wartości 18Nm.
Upewnij się że układ jest szczelny.
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2. Usunięcie powietrza czynnikiem

Procedura: 
8) Upewnij się że oba zawory; 2-drogowy oraz 3-drogowy są zamknięte
9) Podłącz zestaw do napełniania i cylinder do napełniania do zaworu serwisowego (zawór 3-

drogowy).
10) Usuwanie powietrza:
Otwórz zawory na cylindrze napełniającym i manometrze. Usuń powietrze z instalacji poprzez 
poluzowanie nakrętki łączenia zaworu 2-drogowego (odkręcenie o 450 przez 3sek) następnie 
dokręć nakrętką na około 1 min i powtórz odkręcenie 3 razy. 
Po usunięciu powietrza z instalacji użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia nakrętki 
łączenia zaworu 2-drogowego. 
11) Sprawdzenie szczelności
Sprawdź połączenia pod względem wycieku gazu. 
12) Zamknij zawór na cylindrze napełniania i poluzuj nakrętkę zaworu 2-drogowego (około 450)

do momentu gdy manometr wskaże wartość ciśnienia od 0,3 do 0,5 MPa. Następnie dokręć
nakrętkę.

13) Odłącz zestaw do napełniania i otwórz zawory 2 i 3 drogowe.
14) Zamocuj nakładki na zaworach 2,3 drogowych oraz zaworze serwisowym. Do dokręcenia

nakładki zaworu serwisowego należy użyć klucza i momentu dokręcenia 18Nm.
Sprawdź szczelność połączeń.
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7.7 Ponowna instalacja po naprawie jednostki wewnętrznej. 
1. Wykonanie próżni całego układu

Procedura: 
1) Upewnij się że zawory 2 i 3 drogowe są otwarte
2) Podłącz pompę próżniową do zaworu serwisowego na zaworze 3-drogowym
3) Włącz pompę próżniową na około 1 godzinę. Upewnij się że manometr wskazuje wartość -

0,1MPa.
4) Zamknij zawór (po stronie niskiego ciśnienia), wyłącz pompę próżniową, upewnij się że

ciśnienie na manometrze nie wzrasta (w czasie około 5 min od wyłączenia pompy
próżniowej).

5) odłącz wąż od pompy próżniowej
2. Napełnianie czynnikiem
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Procedura: 
1) Podłącz waż do napełniania do cylindra, otwórz zawór 2-drogowy oraz 3-drogowy. Waż

odłączony od pompy próżniowej podłącz do zaworu znajdującego się na dole cylindra. Jeśli
używany jest czynnik R410A, upewnij się że wprowadzany czynnik jest w postaci ciekłej.

2) Usunięcie powietrza z węży łączących.
Otwórz zawór na dole cylindra i naciśnij zawór na zestawie do napełniania aby usunąć powietrze 
(uważaj na wypływający ciekły czynnik). 
3) Cylinder do napełniania umieść na wadze elektronicznej.
4) Otwórz zawory (na stronie niskiego ciśnienia) zestawu do napełniania i wprowadź czynnik w

postaci ciekłej. Jeśli nie możliwe jest napełnienie układu odpowiednią ilością czynnika, lub
możliwe jest napełnienie w porcjach nie większych niż 150g jednorazowo, włącz urządzenie
w trybie chłodzenia. Jeśli to nie wystarcza należy odczekać około 1 min i powtórzyć
procedurę.

5) Po uzyskaniu odpowiedniego wskazania na wadze elektronicznej (patrz tabela) odłącz waż od
zaworu serwisowego na zawrze 3-drogowym. Jeśli układ był napełniany czynnikiem w stanie
ciekłym wyłącza klimatyzator przed odłączeniem węża.

6) Załóż nakładki na zawory i zawór serwisowy.
Do dokręcenia należy użyć klucza dynamometrycznego i momentu dokręcenia 18Nm. 
Upewnij się że instalacja jest szczelna. 

8. Charakterystyka pracy

 Tryb działania 

Temperatura 

Tryb chłodzenia Tryb grzania tryb osuszania 

Temperatura w 
pomieszczeniu  

>/=17
0
C </= 30

0
C >10

0
C 

Temperatura 
 zewnętrzna 

-15
0
C~50

0
C -15

0
C~30

0
C -15

0
C~50

0
C 

UWAGA: 
1. Jeśli klimatyzator jest używany poza zakresem pracy może dojść do interwencji zabezpieczeń

i nieprawidłowej pracy urządzenia
2. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być niższa niż 80%. Jeśli wilgotność jest

większa, na powierzchni urządzenia może wykraplać się woda. Wówczas należy ustawić
kierownice powietrza tak aby strumień był nawiewany pionowo w stosunku do podłogi oraz
wentylator w pracy z  prędkością maksymalną.

3. Optymalna wydajność urządzenia jest uzyskiwana w zalecanych zakresach pracy.

9 Funkcje sterownika elektronicznego 
9.1 Skróty  

T1: Temperatura w pomieszczeniu (RAT) 
T2: Temperatura parownika (ICT) 
T3: Temperatura skraplacza (OCT) 
T4: Temperatura zewnętrzna (OAT) 
T5: Temperatura tłoczenia sprężarki (CTT) 

9.2 Funkcje wyświetlacza 
9.2.1 Objaśnienie ikon wyświetlacza 
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Wyświetlacz cyfrowy 1. podczas normalnej pracy pokazuje ustawioną temperaturę (temperaturę
pomieszczenia w trybie wentylacji)

2. Pokazuje „S.C.” jeśli aktywna jest funkcja samooczyszczenia, „FP” gdy aktywna
jest funkcja grzania 8

0
C.

3. Pokazuje kod alarmu jeśli alarm jest aktywny

Dioda ION (opcja) świeci gdy aktywna jest funkcja jonizacji lub filtra plazmowego 

Dioda odszraniania świeci gdy urządzenie jest w trybie odszraniania lub aktywna jest funkcja anti-
cold 

Dioda pracy świeci gdy urządzenie pracuje 

Dioda timera świeci gdy aktywna jest funkcja timera 

9.3 Zabezpieczenie główne  
9.3.1 Opóźnienie ponownego włączenia sprężarki  
Opóźnienie 1 minuta przy pierwszym uruchomieniu, 3 minuty opóźnienia dla kolejnych uruchomień. 
9.3.2 Zabezpieczenie maksymalnej temperatury głowicy sprężarki  
Urządzenie zostanie zatrzymane jeśli zadziała zabezpieczenie maksymalnej temperatury głowicy 
sprężarki, ponowne uruchomieniu po odblokowaniu zabezpieczenia (spadku temperatury). 
9.3.3 Zabezpieczenie maksymalnej temperatury tłoczenia 
Jeśli temperatura tłoczenia nadmiernie wzrasta, częstotliwość pracy sprężarki będzie ograniczana 
według reguły: 
- temperatura tłoczenia: T5>1150C przez 5 sek, sprężarka jest zatrzymywana, ponowne uruchomienie 
gdy temperatura T5<900C. 
- 110<T5<1150C, ograniczenie częstotliwości do poziomu najniższego na 2 minuty  
- 105<T5<1100C, działanie ze stałą częstotliwością 
- T5 <1050C, bez limitu częstotliwości  
9.3.4 Brak regulacji prędkości wentylatora  
Jeśli prędkość działania wentylatora jednostki zewnętrznej jest zbyt mała (300RPM), urządzenie 
zatrzyma pracę, diody LED wyświetlą informację o błędzie. 
9.3.5 Zabezpieczenie modułu inwertera 
Moduł inwertera posiada zabezpieczenie prądowe, temperaturowe oraz napięciowe. Jeśli zadziała 
któreś z tych zabezpieczeń na ekranie jednostki wewnętrznej pojawi się odpowiedni kod a urządzenie 
przestanie działać. 
9.3.6 Opóźnienie włączenia wentylatora  
Przy włączeniu urządzenia kierownice powietrza działają niezwłocznie, natomiast wentylator 
jednostki wewnętrznej jest uruchamiany po około 10 sek. Jeśli urządzenie działa w trybie grzania, 
wentylator jest również regulowany algorytmem działania funkcji zapobiegającej nawiewowi 
zimnego powietrza „anti-cold”. 
9.3.7 Funkcja wygrzewania sprężarki  
Warunki włączenia funkcji: 
Jeśli temperatura zewnętrzna T4 <30C a urządzenie jest pierwszy raz podłączone do zasilania lub gdy 
T4<30C a sprężarka nie działała przez ponad 3 godziny uruchamiana jest grzałka sprężarki. 
Wygrzewanie: 
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Niewielki prąd płynący przez grzałkę podłączoną do zacisków zasilania sprężarki powoduje jej 
wygrzewanie podczas gdy sprężarka nie pracuje. 
Warunki wyłączenia funkcji: 
Jeśli T4>50C lub sprężarka rozpocznie pracę wygrzewanie sprężarki jest zatrzymywane. 
9.3.8 Zabezpieczenie na wypadek awarii czujników przy odłączeniu lub zwarciu  
Gdy jeden z czujników temperatury jest w stanie awarii, na wyświetlaczu urządzenia pojawi się kod 
błędu, urządzenie będzie pracowało nadal aby nie powodować koniczności niezwłocznej interwencji 
serwisowej. 
Błąd czujnika Działanie w trybie chłodzenia, 

osuszania lub wentylacji  
Działanie w trybie grzania 

T1 Temperatura T1=26
0
C, prędkość 

wentylatora; maksymalna 
Działanie z T1=26

0
C średnia prędkość dla wentylatora 

T2 Działanie bez zmian Podczas pierwszej minuty działania wentylator jednostki 
wewnętrznej jest wyłączony. Po tym czasie wentylator 
działa ze średnią prędkością przez 1 min a następnie z 
prędkością według ustawień użytkownika. 

T3 Działanie z częstotliwością 
sprężarki </=F14 

3 minuty odszraniania co 40 minut gdy T4<7
0
C; 2 minuty 

odszraniania co 90 minut gdy T4>/=7
0
C 

T4 Działanie z T4=50
0
C działanie z T4=15

0
C 

TP Działanie z T4=50
0
C działanie z T4=15

0
C 

9.3.9 wykrywanie wycieku czynnika  
Funkcja jest aktywna jedynie w trybie chłodzenia. Zapobiega uszkodzeniu sprężarki w wyniku braku 
czynnika lub jej przeciążenia. 
Warunki zadziałania: 
Urządzenie definiuje temperaturę wymiennika T2 zmierzoną po włączeniu jako Tcool. Jeśli 
pierwszych 5 minutach działania sprężarki nie zostanie spełniony warunek T2<Tcool-20C w sposób 
ciągły przez 4 sek i sytuacja powtórzy się 3 razy, wówczas na ekranie pojawi się komunikat „EC” a 
klimatyzator przestanie działać. 
9.3.10 Błąd wartości sygnału (brak przejścia przez wartość 0) (tylko dla AWSI-HKD009-N11) 
Jeśli AC wykryje nieprawidłowy interwał czasowy dla przejścia sygnału przez wartość 0 wówczas 
urządzenie zatrzyma pracę a na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat o błędzie.  

9.4 Tryby pracy i funkcje 
9.4.1 Tryb wentylacji  
(1) Wentylator jednostki zewnętrznej oraz sprężarka nie pracują  
(2) funkcja regulacji temperatury jest nieaktywna, brak wyświetlanej wartości temperatury 
(3) Wentylator jednostki wewnętrznej może pracować z prędkościami: 
wysoka/średnia/niska/automatyczna 
(4) Kierownice powietrza działają tak samo jak w trybie chłodzenia  
(5) Automatycznie wybierana prędkość działania wentylatora  
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9.4.2 tryb chłodzenia  
9.4.2.1 Zasada działania sprężarki  
Maksymalna częstotliwość działania sprężarki po jej uruchomieniu jest dobierana według poniższej 
reguły: 

Częstotliwość maksymalna jest limitowana prędkością działania wentylatora jednostki wewnętrznej 
Prędkość działania wentylatora jedn. wewnętrznej Maksymalna częstotliwość 

Prędkość wysoka/ funkcja turbo bez limitu 

Tryb pracy cichej Stała na poziomie F3 

Jeśli użytkownik uruchomi urządzenie za pomocą pilota sterowania, sprężarka będzie działać z 
częstotliwością maksymalną Fmax przez 7 minut w zależności od temperatury zewnętrznej. Podczas 
tych 7 minut aktywne jest limitowanie prędkości. Po 7 minutach sprężarka będzie działała według 
zasady: 
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Gdzie strefy A, B, C,… odpowiadają różnym częstotliwościom działania sprężarki. 
Uwaga:  
Jeśli wartość T1-Ts utrzymuje się w jednej strefie przez 3 minuty, sprężarka będzie działać według 
zasady:  
A: zwiększenie częstotliwości o 3 stopnie w stosunku do FREMAX 
B~E: zwiększenie częstotliwości o 2 stopnie w stosunku do FREMAX 
F~G: zwiększenie częstotliwości o 1 stopień w stosunku do FREMAX 
H: utrzymanie częstotliwości bez zmian  
I: zmniejszenie częstotliwości o 1 w stosunku do F1. 
J: działanie z częstotliwością F1 przez 1h (jeśli T1-Ts<-20C, sprężarka zatrzyma się) 
Częstotliwość działania sprężarki jest również limitowana wartością prądu. 
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9.4.2.2 Działanie wentylatora jednostki zewnętrznej 
Grzanie  chłodzenie 

Gdzie A, B, C… oznaczają różne prędkości działania wentylatora jednostki zewnętrznej 

9.4.2.3 Reguły działania wentylatora jednostki wewnętrznej  
W trybie chłodzenia wentylator działa przez cały czas, wybór prędkości działania: wysoka, średnia, 
niska, automatyczna oraz tryb pracy cichej. Jeśli działa sprężarka wówczas wentylator jednostki 
wewnętrznej działa według reguł:  

Automatycznie wybierana prędkość działania wentylatora: 
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9.4.2.4 Zabezpieczenie temperatury skraplacza 
---550C<T3<600C, częstotliwość działania sprężarki jest zmniejszana do niższych poziomów, do 
osiągnięcia poziomu F1, następnie działa na poziomie F1. Jeśli T3<540C, sprężarka działa ze stałą 
częstotliwością. 
---T3<520C, sprężarka nie zmienia częstotliwości działania, działa z wcześniejszą częstotliwością 
---T3>600C przez 5 sek, sprężarka zostanie zatrzymana do momentu osiągnięcia temperatury T3<520C 

9.4.2.5 Zabezpieczenie temperatury parownika  
---T2<0C, sprężarka zostanie zatrzymana i ponownie uruchomiona po osiągnięciu T2>=50C 
---00C</=T2</=70C, sprężarka utrzymuje niezmienną częstotliwość działania 
---T2>70C, częstotliwość sprężarki nie będzie limitowana 
9.4.3 Tryb grzania 
9.4.3.1 Reguły działania sprężarki  
Maksymalna częstotliwość działania sprężarki po uruchomieniu podlega regułom: 

Częstotliwość maksymalna jest limitowana prędkością działania wentylatora jednostki wewnętrznej 
Prędkość działania wentylatora jedn. wewnętrznej Maksymalna częstotliwość 

Prędkość wysoka/ 8 stopni w trybie grzania/funkcja 
turbo  

bez limitu 

Prędkość średnia FHeatMaxMidFan 

Prędkość niska/ praca nocna FHeatMaxLowFan 

Tryb pracy cichej Stała na poziomie F3 
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Jeśli użytkownik uruchomi urządzenie za pomocą pilota sterowania, sprężarka będzie działać z 
częstotliwością maksymalną Fmax przez 7 minut w zależności od temperatury zewnętrznej. Podczas 
tych 7 minut aktywne jest limitowanie prędkości. Po 7 minutach sprężarka będzie działała według 
zasady: 

Gdzie strefy A, B, C,… odpowiadają różnym częstotliwościom działania sprężarki. 
Domyślnie: ∆T=00C 
Uwaga:  
Jeśli wartość T1-Ts utrzymuje się w jednej strefie przez 3 minuty, sprężarka będzie działać według 
zasady:  
A: zwiększenie częstotliwości o 3 stopnie w stosunku do FREMAX 
B~E: zwiększenie częstotliwości o 2 stopnie w stosunku do FREMAX 
F~G: zwiększenie częstotliwości o 1 stopień w stosunku do FREMAX 
H: utrzymanie częstotliwości bez zmian  
I: zmniejszenie częstotliwości o 1 w stosunku do F1. 
J: działanie z częstotliwością F1 przez 1h (jeśli T1-Ts<-20C, sprężarka zatrzyma się) 
Częstotliwość działania sprężarki jest również limitowana wartością prądu. 

9.4.3.3 Reguły działania wentylatora jednostki wewnętrznej 
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W trybie grzania wentylator działa przez cały czas, wybór prędkości działania: wysoka, średnia, niska, 
automatyczna oraz tryb pracy cichej. Priorytet mam funkcja zapobiegająca nawiewowi zimnego 
powietrza do pomieszczenia. Reguły działania funkcji zapobiegającej nawiewowi zimnego powietrza 
zależą zarówno od T1 jak i T2 – czyniąc regulację bardziej komfortową. Jeśli działa sprężarka wówczas 
wentylator jednostki wewnętrznej działa według reguł:  

Jeśli sprężarka jest zatrzymywana w wyniku osiągnięcia temperatury w pomieszczeniu, wentylator 
jednostki wewnętrznej będzie działał jeszcze przez 127 sek. W tym czasie funkcja zapobiegająca 
nawiewowi zimnego powietrza jest nie aktywna. 

Prędkość automatyczna wentylatora w trybie grzania: 

9.4.3.4 Tryb odszraniania 
Warunki uruchomienia odszraniania 
Jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków uruchomiony zostanie proces odszraniania. 
Po uruchomieniu sprężarki i stałej  jej pracy wykrycie minimalnej wartości T3 w okresie od 10 do 15 
min jak T30. 

1) Jeśli skumulowany czas pracy sprężarki wynosi do 29 min oraz T3<TCDI1,
T3+T30SUBT3ONE</=T30.

2) Jeśli skumulowany czas pracy sprężarki wynosi do 35 min oraz T3<TCDI2,
T3+T30SUBT3TWO</=T30.

3) Jeśli skumulowany czas pracy sprężarki wynosi do 35 min oraz T3<TCDI3 przez 3 min.
4) Jeśli skumulowany czas pracy sprężarki wynosi do 120 min oraz T3<-150C

Warunki zakończenia odszraniania 



JKD DCI HKD DCI 35 

----T3 wzrośnie do wartości wyższej niż TCDE10C 
----T3 będzie stale wyższa niż TCDE20C przez 80 sekund 
---- proces odszraniania trwa przez 10 min  

Działanie odszraniania 
Dla modeli 9k, 12k: 

xx=20 

Dla modeli 18k, 24k: 

xx=20 

9.4.3.5 Zabezpieczenie temperaturowe parownika 
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Wył: zatrzymanie sprężarki  
Zmniejszanie: zmniejszanie częstotliwości działa do minimum 
Utrzymanie: utrzymanie stałej częstotliwości działania 
Przywrócenie: przywrócenie braku limitu częstotliwości  

9.4.4 Tryb Auto  
Ten tryb można wybrać przy pomocy pilota sterowania, nastawa temperatury w zakresie od 17 do 
300C. 
W trybie automatycznym, urządzenie wybiera jak tryb działania wybrać: chłodzenie, grzanie czy tylko 
wentylację, w zależności od ∆T (∆T=T1-Ts). 

∆T=T1-Ts tryb działania 

∆T>1
0
C chłodzenie 

-1<∆T</=1
0
C wentylacja 

∆T</=-1
0
C grzanie 

Wentylator jednostki wewnętrznej działa w trybie automatycznym lub w wybranym przez 
użytkownika. 
Kierownice działają w zależności od aktualnego trybu pracy  
Przy przełączaniu trybów grzania i chłodzenia, sprężarka zatrzymuje się na 15 min następnie tryb 
działania jest wybierany na podstawie różnicy T1-Ts. 
Jeśli nastąpi zmiana nastawionej temperatury, urządzenie ponownie wybierze odpowiedni tryb 
działania. 

9.4.5 Tryb osuszania 
9.4.5.1 Prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest stała i nie może być zmieniana. Kierownice 
działają tak samo jak w trybie chłodzenia. 
9.4.5.2 Reguły działania sprężarki  

9.4.5.3 Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą w pomieszczeniu. 
W trybie osuszania gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 100C, sprężarka jest 
zatrzymywana i nie wznowi pracy przed osiągnięciem w pomieszczeniu temperatury wyższej niż 120C. 
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9.4.5.4 Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe parownika, zabezpieczenie przed wysoką temperaturą 
skraplacza oraz limitowanie częstotliwości działania sprężarki są aktywne podobnie jak w trybie 
chłodzenia. 
9.4.5.5 Wentylator jednostki zewnętrznej pracuje tak samo jak w trybie chłodzenia. 

9.4.6 Wymuszenie pracy  
9.4.6.1 Przejście do funkcji wymuszenia pracy: 
Przy wyłączonym urządzeniu wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie pracy automatycznej. 
Ponowne wciśnięcie przycisku w czasie do 5 sek spowoduje włączenie w trybie chłodzenia. W każdym 
z trybów działania ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia. 
9.4.6.2 W przypadku wymuszenia pracy urządzenia wszystkie zabezpieczenia oraz zdalne sterowanie 
działają normalnie. 
9.4.6.3 Reguły pracy;  
Wymuszony tryb chłodzenia:  
Sprężarka działa z częstotliwością F2 wentylator jednostki wewnętrznej działa jak w trybie 
chłodzenia. Po 30 minutach urządzenie przejdzie do trybu automatycznego z nastawą temperatury 
na poziomie 240C. 
Wymuszony tryb automatyczny: 
Działanie trybu automatycznego jest takie samo jak normlanego działania z nastawą temperatury na 
poziomie 240C. 
9.4.7 Działanie timera 
9.4.7.1 Zakres timera to 24h 
9.4.7.2 Timer on – ustawienie czasu włączenia urządzenia  
9.4.7.3 Timer off – ustawienie czasu wyłączenia urządzenia  
9.4.7.4 Timer on/off – urządzenie włączy się gdy osiągnie czas timer on i wyłączy się gdy osiągnie czas 
timer off 
9.4.7.5 Timer off/on – urządzenie wyłączy się gdy osiągnie czas timer off i włączy się gdy osiągnie czas 
timer on 
9.4.7.6 Timer nie może zmienić aktualnego trybu pracy urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyłączone 
wówczas nie uruchomi się przed wcześniejszym ustawieniem czasu wyłączenia timer off. Po 
osiągnięciu wyznaczonego czasu dioda timera będzie wyłączona a stan urządzenia nie zmieniony. 
9.4.7.7 Ustawiane czasy timera są wartościami względnymi. 
9.4.8 Funkcja pracy nocnej  
9.4.8.1 Czas działania funkcji pracy nocnej to 7 godzin. Po 7 godzinach urządzenie kończy funkcję i 
wyłącza się. 
9.4.8.2 Działanie urządzenia w funkcji pracy nocnej: 
Jeśli uruchomiony jest tryb chłodzenia wówczas nastawa temperatury wzrasta o 10C (poniżej 300C) co 
godzinę przez 2 godziny, następnie temperatura pozostaje bez zmian a wentylator działa ze stałą 
najniższą prędkością działania (funkcja zapobiegająca nawiewowi zimnego powietrza ma priorytet) 
9.4.8.3 Dostępne są ustawienia timera 
9.4.8.4 Jeśli w funkcji pracy nocnej używane jest ustawienie wyłączenia timer off (lub funkcja pracy 
nocnej w czasie aktywności timer off), jeśli nastawa timera jest mniejsza niż 7 godzin wówczas 
funkcja pracy nocnej zostanie wyłączona po upływie ustawionego czasu, jeśli czas nastawy timera jest 
większy niż 7 godzin wówczas urządzenie nie zatrzyma pracy po osiągnięciu ustalonego czasu w 
trybie pracy nocnej. 
9.4.9 Funkcja automatycznego wznowienia pracy  
Jednostka wewnętrzna jest wyposażona w funkcję automatycznego wznowienia pracy. W przypadku 
nagłego zaniku napięcia zasilania, moduł tej funkcji zapamiętuje aktualne ustawienia pracy. W ciągu 3 
minut po przywróceniu zasilania urządzenie powraca do poprzedniego stanu pracy (bez funkcji 
swing). Jeśli przy zaniku zasilania włączony był wymuszony tryb chłodzenia, jednostka będzie działać 
w tym trybie przez 30 min następnie przełączy się do trybu automatycznego z nastawą 240C. 
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Jeśli urządzenie jest wyłączone w momencie zaniku zasilania i jest aktywne żądanie chłodzenia 
wówczas czas opóźnienia włączenia sprężarki to 1 minuta, w każdym innym przypadku jest to czas 3 
minut. 
9.4.10 Ogrzewanie do 80C 

W trybie grzania ustawiona temperatura nie może być niższa niż 80C – jest to funkcja utrzymania tej 
wartości temperatury na wypadek gdy dom/pomieszczenie nie jest użytkowane w zimie – 
zabezpieczenie przed zamrożeniem. 

9.4.11 Ograniczenie częstotliwości pracy sprężarki 

Płyta sterowania PCB wykrywa napięcie zasilania i reguluje częstotliwość pracy sprężarki aby 
zabezpieczyć system. 
Przez pierwsze 10 sek po uruchomieniu systemu zabezpieczenie nie jest aktywne. 
Jeśli zabezpieczenie zadziała wówczas po 3 minutach następuje kolejny pomiar napięcia zasilania. 
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10. Rozwiązywanie problemów
10.1 Wyświetlanie błędów na jednostce wewnętrznej 

Dioda pracy Dioda 
timera 

Wyświetlacz Błąd 

 1 raz X E0 Błąd parametrów pamięci EEPROM jednostki wewnętrznej 

2 razy X E1 Błąd komunikacji jednostek wewnętrznej/zewnętrznej 

3 razy X E2 Błąd braku przejścia wartości sygnału przez wartość 0 (tylko dla 
AWSI-HKD009-N11) 

4 razy X E3 Brak regulacji prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej 

5 razy X E4 Zwarcie lub odłączenie czujnika temperatury pomieszczenia T1 

6 razy X E5 Zwarcie lub odłączenie czujnika temperatury parownika T2 

7 razy X EC Wykrycie wycieku czynnika 

2 razy O F1 Zwarcie lub odłączenie czujnika temperatury otoczenia T4 

3 razy O F2 Zwarcie lub odłączenie czujnika temperatury skraplacza T3 

4 razy O F3 Zwarcie lub odłączenie czujnika temperatury tłoczenia sprężarki 
T5 

5 razy O F4 Błąd parametrów pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej 

6 razy O F5 Brak regulacji prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej 

 1 raz P0 Błąd IPM lub IGBT zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem 
wartości prądu  

2 razy P1 Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem 
napięcia zasilania 

3 razy P2 Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą sprężarki (tylko dla 
AWSI-HKD024-N11) 

5 razy P4 Błąd drivera sprężarki inwerterowej 

O- świeci,  X- nie świeci, - miga 

10.2 Diagnozowanie i usuwanie usterek 
10.2.1 Błąd pamięci EEPROM (E0) 

Wyłącz zasilanie i włącz ponownie po 5 sek. 
Czy błąd nadal występuje? 

TAK 

    Jeśli pamięć EEPROM 
jest wlutowana w płycie PCB  NIE 

– wymień płytę. Jeśli nie  Popraw połączenie 
 sprawdź czy jest poprawnie 

 włożona? 

TAK 

 Wymień płytę PCB 
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EEPROM: pamięć tylko do odczytu może być skasowana lub zapisana przy pomocy napięcia 
impulsowego 

10.2.2 Błąd komunikacji jednostek zewnętrznej i wewnętrznej (E0) 

Wyłącz zasilanie i włącz ponownie po 5 sek.  
Ponownie wykonaj podłączenie zasilania  
Czy po kliku minutach błąd nadal występuje? 

 TAK 

Sprawdź wszystkie połączenia pomiędzy  
jednostkami wew-zew, połączenia płyt PCB 
jedn wew i zew. Czy wszystkie połączenia  
są prawidłowe ? 

 TAK 

 Sprawdź wartość Vs czy zmienia się 
 z wartości ujemnych na dodatnie i 

     odwrotnie? (Vs to napięcie mierzone na 
 zaciskach  S oraz N jednostki zewnętrznej) 

NIE 

 TAK 

Czy połączenia płyty PCB jednostki        Czy połączenia płyty PCB jednostki  
zewnętrznej są wykonane poprawnie?  wewnętrznej są wykonane poprawnie? 

 TAK  TAK 

Wymień płytę PCB jedn zew Wymień płytę PCB jedn wew 

 TAK  TAK 

Włącz zasilanie, czy błąd nadal występuje? Włącz zasilanie, czy błąd nadal występuje? 

 TAK  TAK 

Wymień płytę PCB jedn wew Wymień płytę PCB jedn zew 
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10.2.3 Błąd wartości sygnału (brak przejścia przez wartość 0) (E2). 

Sprawdź połączenia i zasilanie.  NIE  Popraw podłączenia. Włącz urządzenie 
Czy wszystko jest poprawnie?    jeśli zasilanie jest poprawne. 

 TAK 

Uszkodzona płyta PCB jedn. 
wew. Wymień płytę. 

10.2.4 Brak regulacji prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej (E3) 

Wyłącz zasilanie i włącz ponownie po 5 sek.  
Ponownie wykonaj podłączenie zasilania  
Czy po kliku minutach błąd nadal występuje? 

TAK 

Urządzenie działa 
poprawnie 

Znajdź przyczynę 
nieprawidłowości i usuń ją, 
sprawdź ponownie czy 
wentylator jest blokowany? 
Czy łożyska pracują 
poprawnie? 

Wyłącz zasilanie Obróć ręcznie 
wentylator – czy obraca się swobodnie ? 

Sprawdź podłączenie wentylatora. 
Czy wszystkie połączenia są poprawne? 

Sprawdź czy silnik wentylatora działa 
poprawnie (indeks 1)? 

Sprawdź czy płyta PCB działa 
poprawnie (indeks 2)? 

Popraw podłączenia 

Wymień silnik 
wentylatora  

Wymień płytę 
PCB, czy usterka 
jest usunięta? 

Jeśli błąd nadal 
występuje 
wymień płytę 
PCB 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 
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Indeks 1: 
1. Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej

Zmierz oporność każdego z uzwojeń silnika przy użyciu miernika elektrycznego. 

2. Złącze wentylatora jednostki wewnętrznej/zewnętrznej (chip sterujący jest w silniku).
Zmierz oporność pomiędzy wszystkimi uzwojeniami, jeśli gdziekolwiek wystąpi wartość zero 
konieczna jest wymiana silnika. 

3. Złącze wentylatora jednostki wewnętrznej/zewnętrznej (chip sterujący jest w silniku) dla
WZDK36-38G-W

1) Odłącz złączkę UVW. Zmierz oporność pomiędzy U-V, U-W, V-W, Jeśli oporności nie są sobie
równe silnik jest uszkodzony i konieczna jest jego wymiana. Jeśli oporności są sobie równe
przejdź do drugiego kroku diagnozy.
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Dla pozostałych silników 

Nr. 1 2 3 4 5 

Kolor Pomarańczowy Szary Biały Różowy Czarny 

Sygnał Hu Hv Hw Vcc GND 

Kolor Czerwony Niebieski Żółty 

Sygnał W V U 

1) Odłącz złączkę UVW. Zmierz oporność pomiędzy U-V, U-W, V-W, Jeśli oporności nie są sobie
równe silnik jest uszkodzony i konieczna jest jego wymiana. Jeśli oporności są sobie równe
przejdź do drugiego kroku diagnozy.

2) Włącz zasilanie i gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania na prace (stand-by), zmierz wartość
napięcia pomiędzy zaciskami 4 i 5. Jeśli wartość napięcia jest inna niż 5V należy wymienić
płytę PCB, jeśli napięcie jest poprawne należy przejść do kolejnego kroku diagnozy.

3) Obróć ręcznie wentylator, zmierz napięcie na zaciskach 1 i 5, 2 i 5 oraz 3 i 5 złączki sprzężenia
zwrotnego, jeśli wartość nie jest dodatnia silnik jest uszkodzony i powinien być wymieniony.

Indeks 2: 
1: Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej  
Włącz zasilanie i ustaw najwyższą prędkość działania silnika wentylatora w trybie wentylacji. Po 15 
sekundach zmierz napięcie pomiędzy zaciskami 1 i 2. Jeśli wartość napięcia jest niższa niż 100V 
(zasilanie 208~240V) lub 50V (zasilanie 115V ), uszkodzona jest płyta PCB – konieczna wymiana.  

2. Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej (chip sterujący jest w silniku)
Włącz zasilanie i gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania na prace (stand-by), zmierz wartość 
napięcia pomiędzy zaciskami 1 i 3, 4  i 3 na złączce wentylatora. Jeśli wartość napięcia nie jest zgodna 
z danymi z poniższej tabeli, uszkodzona jest płyta PCB – konieczna wymiana.  
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Napięcia wejść i wyjść silnika DC 

Nr Kolor Sygnał Napięcie 

1 Czerwony Vs/Vm 280~380V 

2 ---- --- --- 

3 Czarny GND 0V 

4 Biały Vcc 14-17,5V 

5 Żółty Vsp 0~5,6V 

6 Niebieski FG 14-17,5V 

10.2.5 Przerwany lub zwarty obwód czujnika temperatury (E4/E5/F1/F2/F3) 

   Sprawdź połączenia pomiędzy 
czujnikami a płyta PCB. Czy        NIE  Popraw połączenia 

 są poprawne? 

 TAK 

 Sprawdź oporność czujnika        TAK Wymień płytę PCB jednostki zew. 
 według tabeli 1 i 2, czy wartości 
 są poprawne? 

 NIE 

 Wymień czujnik i sprawdź czy 
 błąd występuje nadal? 
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10.2.6 Wykrycie wycieku czynnika (EC) 

Wyłącz zasilanie i włącz ponownie po 5 sek.  
Ponownie wykonaj podłączenie zasilania  
Czy po kliku minutach błąd nadal występuje? 

 TAK 

       Czy zimne powietrze jest Sprawdź czy czujnik T2 jest poprawnie 
 wydmuchiwane z wylotu jedn zamocowany. Popraw mocowanie lub 

 wewnętrznej ? wymień czujnik T2. Czy błąd nadal  
występuje? 

NIE TAK 
Czy wystąpił wyciek czynnika? 

 w szczególności na połączeniach,  Wymień płytę PCB 
 zaworze strony cieczowej, strony 
 gzowej? 

TAK 
 NIE 

 Czy występuje zablokowanie przepływu Usuń nieszczelność. Napełnij 
 np. w miejscach lutowania rur lub  układ czynnikiem. 
 uszkodzenie kapilary? 

TAK 

Usuń nieprawidłowości 
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10.2.7 Błąd IPM lub IGBT zabezpieczenie zbyt dużej wartości prądu (P0). 

    Sprawdź połączenia pomiędzy  Popraw połączenia, wymień przewody 
 PCB a sprężarką, czy są prawidłowe  TAK i złączki  
 Czy złączki nie są uszkodzone ? 

NIE 
 NIE      Popraw połączenia, dokręć śruby 

Sprawdź czy IPM jest zainstalowany poprawnie?  użyj smaru silikonowego 

TAK 

Sprawdź ciągłość IPM   NIE Wymień płytę IPM lub płytę PCB jeśli płyty 
Sprawdź oporność na zaciskach IPM czy IPM i PCB są zintegrowane 
jednakowa 

TAK 

Sprawdź czy wentylator jednostki  Patrz algorytm rozwiązania problemu z brakiem  
zewnętrznej działa poprawnie oraz NIE kontroli prędkości wentylatora jednostki  
czy przepływ powietrza jest  wewnętrznej. Znajdź przyczynę nieprawidłowości 
niezakłócony   i usuń ją. 

TAK 

Sprawdź oporność uzwojeń  NIE Wymień 
sprężarki czy są jednakowe  sprężarkę 

TAK 

Wymień płytę PCB jednostki zewnętrznej 
Jeśli płyta PCB i modułIPM są oddzielne 
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10.2.8 Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie (P1) 

Sprawdź czy napięcie zasilania NIE Odłącz zasilanie i uruchom ponownie urządzenie 
jest prawidłowe  gdy napięcie zasilania będzie prawidłowe 

TAK 

Sprawdź stan wszystkich połączeń NIE Popraw połączenia lub wymień 
elektrycznych, czy są poprawne? przewody łączące 

TAK 

Włącz urządzenie i gdy jest w trybie 
Stand- by, sprawdź napięcie pomiędzy 
zaciskami N oraz P (DC) czy jego wartość 
wynosi 310V, 340V lub 380V. Napięcie  Wymień płytę IPM jeśli nie jest 
jest różne dla różnego typu jednostek   NIE zintegrowana z płytą PCB 
Skonsultuj z inżynierem serwisu zmierzone 
wartości. Następnie uruchom urządzenie 
i zmierz czy wartość napięcie pomiędzy 
zaciskami N oraz P jest w przedziale  
220~400V? 

TAK 

Wymień płytę PCB jednostki zewnętrznej 
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10.2.9 Zabezpieczenie wysokiej temperatury głowicy sprężarki (P2) 

Sprawdź czy przepływ powietrza TAK Wyczyść wloty i wyloty powietrza 
przez jednostki wewnętrzną i   i/lub wymiennik ciepła jednostek  
zewnętrzną nie jest blokowany   wewnętrznej i zewnętrznej  

NIE 

Wyłącz zasilanie i włącz ponownie 
po 10 minutach  

TAK 

Sprawdź czy urządzenie  NIE Sprawdź połączenia, w szczególności  Popraw 
uruchamia się normalnie Połączenie OLP (zabezpieczenia   połączenia 

przeciążeniowego) 
TAK 

TAK 
Sprawdź czy ilość czynnika Zmierz oporność pomiędzy Wymień 
w układzie jest prawidłowa zaciskami OLP. Czy wynosi  OLP 

zero? 
TAK 

Zablokowany układ chłodniczy, brak Wymień płytę PCB 
przepływu przez kapilarę, lub   jedn zewnętrznej  
miejsca lutowania rur  

Napełnij układ poprawną ilością 
czynnika  
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10.2.10 Błąd drivera sprężarki inwerterowej 

Sprawdź połączenie pomiędzy Popraw podłączenia jeśli to konieczne 
płyta PCB a sprężarką oraz czy TAK wymień przewody zasilania i wtyczki  
przewody i wtyczki nie są  
uszkodzone 

NIE 

Sprawdź czy IPM jest   NIE Popraw mocowanie IPM, dokręć śruby 
zainstalowany poprawnie użyj smaru silikonowego 

TAK 

Sprawdź ciągłość IPM. Sprawdź  NIE Wymień płytę IPM lub płytę główną PCB 
czy rezystancja IPm jest jednolita jeśli płyty PCB oraz IPM są zintegrowane 

TAK 

Sprawdź czy wentylatory jedn  Patrz algorytm rozwiązania problemu z brakiem 
zewnętrznej działają poprawnie NIE kontroli prędkości wentylatora jednostki  
a przepływ powietrza nie  jest  wewnętrznej. Znajdź przyczynę nieprawidłowości 
blokowany i usuń ją. 

TAK 

Sprawdź czy oporność uzwojeń NIE Wymień sprężarkę 
sprężarki jest jednakowa 

TAK 

Wymień płytę PCB jednostki  
Zewnętrznej jeśli PCB oraz IPM 
są oddzielnie 
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Bezpieczeństwo  
Moc elektryczna jest magazynowana w kondensatorach nawet gdy odłączone jest zasilanie 
elektryczne. Należy zapamiętać aby rozładować energię elektryczną zgormadzoną w kondensatorach. 

Kondensatory elektrolityczne  
(UWAGA WYSOKIE NAPIĘCIE!) 

Podłącz opornik do rozładowania (około 100Ω 40W) lub wtyczkę do zacisków + oraz – 
kondensatorów elektrolitycznych znajdujących się na spodzie płyty elektrycznej PCB. 

Uwaga: powyższy rysunek jest jedynie przykładem, wtyczka może być inna. 

Sprawdzenie głównych części: 
1. Sprawdzenie czujników temperatury

Odłącz czujnik temperatury z płyty PCB i zmierz wartość oporności przy pomocy miernika 
elektrycznego. 

Miernik elektryczny 
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Czujniki temperatury: 
Czujnik temperatury pomieszczenia (T1) 
Czujnik temperatury wymiennika jednostki wewnętrznej (T2) 
Czujnik temperatury wymiennika jednostki zewnętrznej (T3) 
Czujnik temperatury otoczenia (T4) 
Czujnik temperatury tłoczenia sprężarki (T5) 

Tabela 1: najczęściej używane dane R-T dla czujników T1, T2, T3 oraz T4 

Tabela 2: najczęściej używane dane R-T dla czujnika T5 

Wartość oporności kΩ 

Temperatura (0C) 

Uwaga:  
Silniki oznaczone  to silniki DC sterowane z płyty PC, silniki oznaczone  to silniki DC z chipem 
sterowania w silniku. 
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2. Sprawdzenie sprężarki
Należy zmierzyć wartość oporu każdego z uzwojeń sprężarki 

Pozycja Wartość oporności 

ASN108D22UEZ DA130M1C-31FZ DA150S1C-20FZ 

Niebieski – 
czerwony 

1,5Ω 
(200C) 

1,77Ω 
(200C) 

0,95Ω 
(200C) 

Czerwony – 
czarny 

Czerwony – 
niebieski 

3. Sprawdzenie IPM

Wyłącz zasilanie, rozładuj kondensatory, wymontuj IPM. Użyj miernika cyfrowego aby zmierzyć 
oporność pomiędzy P oraz UVWN; oraz UVW oraz N 

Miernik cyfrowy Normalna wartość oporu 

(+) czerwony (-) czarny 

∞ 
(kilka MΩ) 

P 

N 

U 

V 

W 

Miernik cyfrowy Normalna wartość oporu 

(+) czerwony (-) czarny 

∞ 
(kilka MΩ) 

U 

N V 

W 

4. Wentylator jednostki wewnętrznej AC
Należy zmierzyć wartość oporu każdego z uzwojeń silnika wentylatora 
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Pozycja Wartość oporu 

RPG20E 

Czarny – czerwony 
430Ω±8% (20℃) 
(Marka: Dayang) 

 

388Ω±8% (20℃) 
(Marka: Weiling) 

 

Biały – czarny 
370Ω±8% (20℃) 
(Marka: Dayang) 

 

360Ω±8% (20℃) 
(Marka: Weiling) 

 

11. Rysunki części składowych

11.1 Jednostki wewnętrzne 

AWSI-JKD009-N11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 
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Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Panel przedni 1 201132591038 

3 Mocowanie wyświetlacza 1 203332591125 

3.1 Wyświetlacz 1 201333090687 

4 Osłona przyłączy elektrycznych 1 201119901024 

5 Rama obudowy 1 201132591041 

5.1 Zaślepki śrub mocujących 2 201119900950 

6 Odpływ skroplin 1 201101020038 

7 Nakrętka połączenia rury 1 201600330002 

7 Nakrętka połączenia rury 1 201600330001 

8 Klamra czujnika temperatury 1 201102000305 

9 Mocowanie parownika 1 201532390220 

10 Osłona silnika wentylatora 1 201132490127 

11 Silnik asynchroniczny 1 202400400213 

12 Mocowanie łożyska 1 201119900952 

13 Podstawa łożyska 1 202719900606 

14 Wentylator poprzeczny 1 201100200306 

15 Kierownica pozioma 1 201132591044 

16 Mocowanie ramy 1 201132591057 

16.1 Silnik kierownic 1 202400200031 

17 Mocowanie rury 1 201119900949 

18 Płyta instalacyjna 1 201232590037 

19 Mocowanie skrzynki elektrycznej 1 203332391198 

19.1 Skrzynka sterowania I 1 201132490125 

19.2 Skrzynka sterowania II 1 201132490150 

19.3 Mocowanie głównej płyty sterowania jednostki wewnętrznej 1 201332391780 

19.4 Mocowanie czujnika temperatury otoczenia 1 202433190000 

19.5 Mocowanie czujnika temperatury rury 1 202301300426 

19.6 Terminal przyłączy 1 202301450119 

20 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201132490126 

21 Pilot zdalnego sterowania 1 203355000031 

22 Pierścień uszczelniający 1 202720090001 

23 Złączka odpływu skroplin 1 201101020011 

24 Filtr powietrza 1 201131410703 

25 Filtr powietrza (lewy) 1 201132591042 

26 Filtr powietrza (prawy) 1 201132591040 
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AWSI-JKD012-N11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 
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Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Panel przedni 1 201132591038 

3 Mocowanie wyświetlacza 1 203332591125 

3.1 Wyświetlacz 1 201333090687 

4 Osłona przyłączy elektrycznych 1 201119901024 

5 Rama obudowy 1 201132591041 

5.1 Zaślepki śrub mocujących 2 201119900950 

6 Odpływ skroplin 1 201101020038 

7 Nakrętka połączenia rury 1 201600330002 

7 Nakrętka połączenia rury 1 201600330001 

8 Klamra czujnika temperatury 1 201102000305 

9 Mocowanie parownika 1 201532390220 

10 Osłona silnika wentylatora 1 201132490127 

11 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400370025 

12 Mocowanie łożyska 1 201119900952 

13 Podstawa łożyska 1 202719900606 

14 Wentylator poprzeczny 1 201100200306 

15 Kierownica pozioma 1 201132591044 

16 Mocowanie ramy 1 201132591057 

16.1 Silnik kierownic 1 202400200031 

17 Mocowanie rury 1 201119900949 

18 Płyta instalacyjna 1 201232590037 

19 Mocowanie skrzynki elektrycznej 1 203332490311 

19.1 Skrzynka sterowania I 1 201132490125 

19.2 Skrzynka sterowania II 1 201132490150 

19.3 Mocowanie głównej płyty sterowania jednostki wewnętrznej 1 201332490360 

19.4 Mocowanie czujnika temperatury otoczenia 1 202433190000 

19.5 Mocowanie czujnika temperatury rury 1 202301300426 

19.6 Terminal przyłączy 1 202301450119 

20 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201132490126 

21 Pilot zdalnego sterowania 1 203355000031 

22 Pierścień uszczelniający 1 202720090001 

23 Złączka odpływu skroplin 1 201101020011 

24 Filtr powietrza 1 201131410703 

25 Filtr powietrza (lewy) 1 201132591042 

26 Filtr powietrza (prawy) 1 201132591040 
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AWSI-JKD018-N11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 
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Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Panel przedni 1 201132790660 

2 Filtr powietrza 2 201132790664 

3 Mocowanie wyświetlacza 1 203332890588 

3.1 Wyświetlacz 1 201333090687 

4 Osłona przyłączy elektrycznych 1 201119901024 

5 Rama obudowy 1 201132790667 

5.1 Zaślepki śrub mocujących 2 201119900950 

6 Odpływ skroplin 1 201101020038 

7 Nakrętka połączenia rury 1 201600330003 

7 Nakrętka połączenia rury 1 201600330001 

8 Klamra czujnika temperatury 1 201102000305 

9 Mocowanie parownika 1 201532890160 

10 Osłona silnika wentylatora 1 201132790663 

11 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400300517 

12 Mocowanie łożyska 1 201119900952 

13 Podstawa łożyska 1 202719900606 

14 Wentylator poprzeczny 1 201100200322 

15 Kierownica pozioma 1 201132790665 

16 Mocowanie ramy 1 201132790680 

16.1 Silnik kierownic 1 202400200031 

17 Mocowanie rury 1 201119900949 

18 Płyta instalacyjna 1 201232790013 

19 Mocowanie skrzynki elektrycznej 1 203332890706 

19.1 Skrzynka sterowania I 1 201132490125 

19.2 Skrzynka sterowania II 1 201132490150 

19.3 Mocowanie głównej płyty sterowania jednostki wewnętrznej 1 201332890811 

19.4 Mocowanie czujnika temperatury otoczenia 1 202433190000 

19.5 Mocowanie czujnika temperatury rury 1 202301300426 

19.6 Terminal przyłączy 1 202301450119 

20 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201132490126 

21 Pilot zdalnego sterowania 1 203355000031 

22 Pierścień uszczelniający 1 202720090001 

23 Złączka odpływu skroplin 1 201101020011 

24 Filtr powietrza 1 201131410703 
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AWSI-JKD024-N11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 
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Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Panel przedni 1 201133091036 

2 Filtr powietrza (prawy) 1 201133091043 

3 Filtr powietrza (lewy) 1 201133091044 

4 Mocowanie obudowy wyświetlacza 1 203333090474 

4.1 Mocowanie wyświetlacza 1 201333090687 

5 Osłona części elektrycznych 1 201133091048 

6 Rama obudowy 1 201133091041 

6.1 Zaślepka śrub mocujących 3 201119900950 

7 Kierownica pozioma 1 201133090987 

8 Mocowanie wylotu powietrza 1 201133091126 

8.1 Silnik kierownic 1 202400200120 

9 Odpływ skroplin 1 201101020038 

10 Nakrętka połączenia skręcanego 1 201600330004 

10 Nakrętka połączenia skręcanego 1 201600330002 

11 Klamra mocowania czujnika temperatury 1 201102000305 

12 Mocowanie parownika 1 201533090140 

13 Osłona silnika wentylatora 1 201133090980 

14 Mocowanie płyty silnika wentylatora 1 201133090167 

15 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400300064 

16 Uchwyt łożyska 1 201119900952 

17 Podstawa łożyska 1 202719900606 

18 Wentylator poprzeczny 1 201100200053 

19 Obudowa 1 201133091040 

20 Uchwyt rury 1 201232800103 

21 Płyta instalacyjna 1 201232590038 

22 Mocowanie skrzynki elektrycznej 1 203333090559 

22.1 Skrzynka sterowania I 1 201133091038 

22.2 Mocowanie głównej płyty sterowania jednostki wewnętrznej 1 201333090830 

22.4 Mocowanie czujnika temperatury otoczenia 1 202433190000 

22.5 Mocowanie czujnika temperatury rury 1 202301300426 

22.6 Terminal przyłączy 1 202301450119 

23 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201133091042 

24 Pilot zdalnego sterowania 1 203355000031 

25 Pierścień uszczelniający 1 202720090001 

26 Złączka odpływu skroplin 1 201101020011 

27 Filtr powietrza 1 201131410703 
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11.1 Jednostki zewnętrzne 
AWAU-VKD009-H11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 
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Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

2 Siatka wymiennika 1 2011376G0001 

3 Wymiennik 1 201537591110 

3.1 Rurki wlotu do skraplacza 1 201637400781 

3.2 Skraplacz 1 201535260671 

3.3 Rurki wylotu 1 201648890033 

5 Płyta zaworu 1 201237300316 

6 Podstawa 1 201237490041 

7 Bok obudowy 1 201237390082 

8 Uchwyt 1 201148100123 

9 Kolektor wodny 1 201137390017 

10 Panel przedni 1 201237400429 

10.1 Kratka wylotu powietrza 1 201137590017 

10.2 Panel przedni 1 201237400411 

13 Wentylator osiowy 1 201100390002 

14 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400300536 

15 Uchwyt zespołu wentylatora 1 201237400049 

16 Bok obudowy 1 201237400423 

17 Wspornik lewy 1 201237400397 

18 Wspornik uchwytu silnika wentylatora 1 201237400055 

19 Góra obudowy 1 201237400412 

20 Skrzynka elektryczna 1 203337390261 

20.2 Płyta główna jednostki zewnętrznej 1 201337390235 

20.4 Radiator 1 202301901117 

20.5 Obudowa skrzyni elektrycznej 1 201137490028 

21 Mocowanie płyty elektrycznej 1 203337390276 

21.1 Terminal zacisków 1 202301400015 

21.2 Podstawa terminala 1 201237490039 

22 Zespół zaworu 4-drogowego 1 201637391676 

22.1 Podłączenie 1 201600720094 

22.2 Terminal 1 201600600521 

23 Zespół zaworu cieczy 1 201637490760 

23.1 Zawór cieczy 1 201600700078 

24 Sprężarka 1 201400611186 

28 Reaktor 1 202301000847 

30 Mocowanie czujnika temperatury 1 202301300801 

31 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201137490029 



JKD DCI HKD DCI 63 

AWAU-VKD012-H11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 



JKD DCI HKD DCI 64 

Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Uchwyt czujnika temperatury otoczenia 1 202301310075 

2 Siatka wymiennika 1 2011376G0001 

3 Wymiennik 1 201537591110 

3.1 Rurki wlotu do skraplacza 1 201637400781 

3.2 Skraplacz 1 201535260671 

3.3 Rurki wylotu 1 201648890033 

5 Płyta zaworu 1 201237300316 

6 Podstawa 1 201237490041 

7 Bok obudowy 1 201237390082 

8 Uchwyt 1 201148100123 

9 Kolektor wodny 1 201137390017 

10 Panel przedni 1 201237400429 

10.1 Kratka wylotu powietrza 1 201137590017 

10.2 Panel przedni 1 201237400411 

13 Wentylator osiowy 1 201100390002 

14 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400300536 

15 Uchwyt zespołu wentylatora 1 201237400049 

16 Bok obudowy 1 201237400423 

17 Wspornik lewy 1 201237400397 

18 Wspornik uchwytu silnika wentylatora 1 201237400055 

19 Góra obudowy 1 201237400412 

20 Skrzynka elektryczna 1 203337390261 

20.1 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201237300162 

20.2 Płyta główna jednostki zewnętrznej 1 201337590100 

20.3 Wspornik skrzynki elektrycznej 1 201137300162 

20.4 Radiator 1 202301990015 

20.5 Obudowa skrzyni elektrycznej 1 201237300033 

21 Mocowanie płyty elektrycznej 1 203337390276 

21.1 Terminal zacisków 1 202301400015 

21.2 Podstawa terminala 1 201237490039 

22 Zespół zaworu 4-drogowego 1 201637391676 

22.1 Podłączenie 1 201600720094 

22.2 Terminal 1 201600600521 

23 Zespół zaworu cieczy 1 201637490760 

23.1 Zawór cieczy 1 201600700078 

24 Sprężarka 1 201400611186 

26 Czujnik temperatury tłoczenia 1 202301310068 

28 Reaktor 1 202301000867 



JKD DCI HKD DCI 65 

AWAU-VKD018-H11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 



JKD DCI HKD DCI 66 

Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Uchwyt czujnika temperatury otoczenia 1 202301300115 

2 Siatka wymiennika 1 2011374G0003 

3 Wymiennik 1 201537390033 

4 Czujnik temperatury rury 1 202440500004 

5 Płyta zaworu 1 201237200299 

6 Podstawa 1 201237590104 

7 Bok obudowy 1 201237500263 

8 Uchwyt 1 201148100123 

9 Kolektor wodny 1 201137400000 

10 Kratka wylotu powietrza 1 201137590017 

12 Panel przedni 1 201237400392 

13 Wentylator osiowy 1 201100390002 

14 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400300536 

15 Wspornik silnika wentylatora 1 201237390026 

16 Część obudowy bocznej 1 201237500242 

16.3 Reaktor 1 202301000903 

17 Wspornik lewy 1 201237400400 

18 Góra obudowy 1 201237900028 

19 Skrzynka elektryczna 1 203337790154 

19.1 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201237300162 

19.2 Płyta elektryczna jednostki zewnętrznej 1 201337790084 

19.3 Podstawa płyty elektrycznej 1 201137300162 

19.4 Radiator 1 202301901222 

19.5 Obudowa płyty elektrycznej 1 201237300033 

20 Płyta terminala z zaciskami 1 203337590135 

20.1 Terminal zacisków 1 202301400015 

20.2 Płyta zacisków 1 201237590046 

21 Zespół zaworu 4 – drogowego 1 201637891258 

21.1 Zawór gazowy 1 201600720195 

21.2 Zawór 4-drogowy 1 201600690011 

22 Zespół zaworu cieczy 1 201637891260 

22.1 Zawór cieczy 1 201600740523 

23 Sprężarka 1 201400603269 

25 Czujnik temperatury tłoczenia 1 202301310068 



JKD DCI HKD DCI 67 

AWAU-VKD024-H11 

TYLKO DLA WYKONANIA STANDARDOWEGO, WYKONANIA SPECJALNE MOGĄ MIEĆ INNE CZĘŚCI 



JKD DCI HKD DCI 68 

Nr. Nazwa części Ilość Kod BOM 

1 Uchwyt czujnika temperatury otoczenia 1 202301300115 

2 Siatka wymiennika 1 2011481G0001 

3 Wymiennik 1 201537990084 
 

3.1 Rurki wlotu do skraplacza 1 201637991011 

3.2 Skraplacz 1 201537990003 

3.3 Rurki wylotu 1 201637991010 
4 Czujnik temperatury rury 1 202301300111 

 

5 Płyta zaworu 1 201237300316 

6 Podstawa 1 201257090054 

7 Bok obudowy 1 201237990048 

8 Uchwyt 1 201157390007 
 

9 Kolektor wodny 1 201137390017 

10 Lewa przednia cześć obudowy 1 201248100389 
11 Panel przedni 201248100390 

12 Kratka wylotu powietrza 1 201138090006 

13 Wentylator osiowy 1 201100300553 

14 Silnik bezszczotkowy DC 1 202400300535 

15 Uchwyt zespołu wentylatora 1 201257090067 

16 Wspornik tylny 1 201248100384 

17 Góra obudowy 1 201248100266 

18 Wspornik lewy 1 201248100367 

19 Bok obudowy 1 201257190118 

20 Skrzynka elektryczna 1 203338090356 

20.1 Osłona skrzynki elektrycznej 1 201157190011 

20.2 Płyta główna jednostki zewnętrznej 1 201338090096 

20.3 Wspornik skrzynki elektrycznej 1 201338090092 

20.4 Radiator 1 201157190010 

20.5 Obudowa skrzyni elektrycznej 1 202301901173 

21 Mocowanie płyty elektrycznej 1 203337990358 
 

21.1 Terminal zacisków 1 202301450155 

21.2 Podstawa terminala 1 201257190117 

22 Zespół zaworu cieczy 1 201638091131 

22.1 Zawór cieczy 1 201600740704 

23 Zespół zaworu 4-drogowego 1 201638091130 

23.1 Zawór gazowy 1 201600720296 
 

23.2 Zawór 4-drogowy 1 201600690011 

24 Sprężarka 1 201400600530 

26 Czujnik temperatury tłoczenia 1 202448200000 

28 Reaktor 1 202301000943 



JKD DCI HKD DCI 69 




