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1. WSTĘP

1

Aby zapewnić naszym klientom jakość, niezawodność i wszechstronność, produkt ten został 
wykonany zgodnie z surowymi normami produkcyjnymi. Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące instalacji, debugowania, rozładowywania i konserwacji. Prosimy o 
uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed otwarciem lub konserwacją urządzenia. Producent 
tego produktu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ktoś zostanie ranny lub urządzenie zostanie 
uszkodzone w wyniku nieprawidłowej instalacji, debugowania lub niepotrzebnej konserwacji. 
Niezwykle ważne jest przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji przez cały czas. 
Urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifikowany personel.

Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowane centrum instalacyjne, 
wykwalifikowany personel lub autoryzowanego sprzedawcę.

Konserwacja i eksploatacja muszą być przeprowadzane zgodnie z zalecanym czasem i 
częstotliwością, jak podano w niniejszej instrukcji.

Używaj wyłącznie oryginalnych standardowych części zamiennych.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje unieważnienie gwarancji.

Basenowa pompa ciepła podgrzewa wodę w basenie i utrzymuje stałą temperaturę. W przypadku 
jednostki typu split jednostka wewnętrzna może być dyskretnie lub częściowo ukryta, aby pasowała 
do luksusowego domu.

Cechy naszej pompy ciepłą"

1 Wytrzymałość
      Wymiennik ciepła wykonany jest z rury PVC i tytanu, dzięki czemu jest odporna na długotrwałe 
działanie wody basenowej.
2 Elastyczność instalacji
      Jednostka może zostać zainstalowana na zewnątrz
3 Cicha praca
      Urządzenie składa się z wydajnej sprężarki rotacyjnej oraz wentylatora o cichym silniku, co 
gwarantuje cichą pracę.
4  Zaawansowana kontrola
      Urządzenie posiada sterowanie mikrokomputerowe, pozwalające na ustawienie wszystkich 
parametrów pracy. Stan pracy można wyświetlić na sterowniku przewodowym LCD. Pilot zdalnego 
sterowania można wybrać jako przyszłą opcję.

OSTRZEŻENIE

Nie stosować środków przyspieszających proces rozmrażania lub 
czyszczenia, innych niż zalecane przez producenta.

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez stale 
działających źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działającego 
urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego).

Nie przekłuwać i nie spalać

Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu,

Urządzenie powinno być zainstalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o 
powierzchni podłogi większej niż 30㎡ .
UWAGA  Producent może podać inne odpowiednie przykłady lub może podać dodatkowe 
informacje o zapachu czynnika chłodniczego.

This  appliance  can  be  used  by  children  aged  from  8  years  and  above  and  persons  
with  reduced  physical, sensory  or  mental  capabilities  or  lack  of  experience  and  
knowledge  if  they  have  been  given  supervision  or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning  and  user  maintenance  shall  not  be  made  by  children  without 
supervision.

The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.

An all-pole disconnection device which has at least 3mm clearances in all poles , and 
have a leakage current that may exceed 10mA, the residual current device (RCD) having 
a rated residual operating current not exceeding 30mA, and disconnection must be 
incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
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Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those 
recommended by the manufacturer

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for 
example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.)

Do not pierce or burn

Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 30 
m2  
Be aware that refrigerants may not contain an odour. 
The installation of pipe-work shall be kept to a minimum 30 m2 
Spaces where refrigerant pipes shall be compliance with national gas regulations. 
Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer. 
The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to 
the room area as specified for operation.
All working procedure that affets safety means shall only be carried by competent persons.  

Transport of equipment containing flammable refrigerants 
Compliance with the transport regulations 
Marking of equipment using signs
Compliance with local regulations 
Disposal of equipment using flammable refrigerants
Compliance with national regulations 
Storage of equipment/appliances 
The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer's instructions.  
Storage of packed (unsold) equipment 
Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the 
equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge. 
The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be 
determined by local regulations. 



1. PREFACE

In order to provide our customers with quality, reliability and  versatility, this product has 

been made to strict production standards. This manual  includes all the necessary 

information about  installation, debugging, discharging and maintenance. Please read this 

manual carefully before you open or maintain the unit. The manufacture of this product will 

not be held responsible if someone is injured or the unit is damaged,  as a result of 

improper installation, debugging, or unnecessary maintenance. It is vital that the 

instructions within this  manual are adhered to at all times. The unit must be installed by 

qualified personnel.

The unit can only be repaired by qualified installer centre , personnel or an authorised 

dealer.

Maintenance and operation must be carried out according to the recomended time and 

frequency, as stated in this manual.

Use genuine standard spare parts only.

Failure to comply with these recommendations will invalidate the  warranty.

Swimming Pool Heat Pump Unit heats the swimming pool water and keeps the temperature 

constant.   For split type unit, The indoor unit can be Discretely hidden or semi-hidden to 

suit a luxury house.

Our heat pump has  following characteristics:

1 Durable

The heat exchanger is made of PVC & Titanium  tube which can withstand prolonged 

exposure to swimming pool water.

2 Installation flexibility

The unit can be installed outdoors.

3 Quiet operation

The unit comprises an efficient rotary/ scroll compressor and a low-noise fan motor, 

which guarantees  its quiet operation.

4  Advanced controlling

The unit includes micro-computer controlling, allowing all operation parameters to be 

set. Operation status can be displayed on the LCD wire controller. Remote controller can be 

chosen  as future option.

1

WARNING

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean,
Other than those recimmended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously 
operating  ignition  sources  (for example:open flames, an 
operating gas appliance or an operating electric heater.)

Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour,

Appliance shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 30㎡

.
NOTE  The manufacturer may provide other suitable examples or may provide additional 
information about  the refrigerant odour.
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Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli 
znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane o bezpiecznym korzystania z urządzenia i rozumieją 
zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
czyścić i konserwować urządzenia.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego 
przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

Nie używaj klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu, takim jak łazienka lub pralnia.

Przed uzyskaniem dostępu do zacisków wszystkie obwody zasilania muszą zostać odłączone.

Wielobiegunowe urządzenie rozłączające, które ma odstępy co najmniej 3 mm na wszystkich 
biegunach i ma prąd upływu, który może przekraczać 10 mA, wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 
o.znamionowym prądzie szczątkowym nie przekraczającym 30 mA i rozłączenie muszą zostać
włączone na stałe do okablowania zgodnie z zasadami okablowania.

Nie stosować środków przyspieszających proces rozmrażania lub czyszczenia innych niż zalecane 
przez producenta

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez stale działających źródeł zapłonu (na przykład: 
otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego).

Nie przekłuwać i nie palić

Urządzenie powinno być instalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni 
podłogi większej niż 30 m2
Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.
Instalację rurociągów należy ograniczyć do minimum 30 m2
Przestrzenie, w których znajdują się rury czynnika chłodniczego muszą być zgodne z krajowymi przepisami 
dotyczącymi gazu. Serwis należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, w którym wielkość 
pomieszczenia odpowiada powierzchni pomieszczenia określonej dla eksploatacji.
Wszelkie procedury robocze, które mają wpływ na środki bezpieczeństwa, mogą być wykonywane 
wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. 

Transport urządzenia zawierającego palne czynniki chłodnicze
Zgodność z przepisami transportowymi
Oznakowanie urządzenia znakami
Zgodność z lokalnymi przepisami
Utylizacja urządzenia wykorzystującego palne czynniki chłodnicze
Zgodność z przepisami krajowymi
Przechowywanie sprzętu/urządzeń
Przechowywanie urządzenia powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. 
Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzętu
Zabezpieczenie opakowania magazynowego powinno być tak skonstruowane, aby mechaniczne 
uszkodzenie urządzenia wewnątrz opakowania nie powodowało wycieku czynnika chłodniczego.
Maksymalna liczba elementów wyposażenia, które mogą być składowane razem, jest określona przez 
lokalne przepisy.



1. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel z centrum
instalacyjnego lub autoryzowanego sprzedawcę (na rynek europejski)

2. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że
są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. （n a rynek europejski）
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

3. Upewnij się, że urządzenie i podłączenie zasilania mają dobre uziemienie, w przeciwnym razie
istnieje zagrożenie porażenia prądem.

4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, naszego
agenta serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

5. Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE):
Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci znajdujący się pod urządzeniem wskazuje, że
produkt ten, pod koniec okresu użytkowania, musi być traktowany oddzielnie od odpadów
domowych, musi być przekazany do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub
zwrócony sprzedawcy przy zakupie równoważnego urządzenia.

6. Dyrektywa 2002/95/WE (RoHs):
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHs) dotyczącą ograniczeń stosowania
szkodliwych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

7. Urządzenie NIE MOŻE być instalowane w pobliżu łatwopalnego gazu. W przypadku wycieku gazu
może dojść do pożaru.

8. Upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w wyłącznik automatyczny, brak wyłącznika może
prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

9. Pompa ciepła umieszczona wewnątrz urządzenia jest wyposażona w system ochrony przed
przeciążeniem. Nie pozwala na uruchomienie jednostki przez co najmniej 3 minuty od poprzedniego
zatrzymania.

10. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel z centrum
instalacyjnego lub autoryzowanego dealera. （ na rynek północnoamerykański）

11. Instalacja musi być wykonana zgodnie z NEC/CEC wyłącznie przez upoważnioną osobę. (na
rynek północnoamerykański)

12. UŻYJ PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH ODPOWIEDNICH DO 75 ℃.
13. Uwaga: Jednościenny wymiennik ciepła, nie nadaje się do podłączenia wody pitnej.

Uwaga i ostrzeżenie

1. WSTĘP

3 4

2.SPECIFICATION

2.1 Performance data of Swimming Pool Heat  Pump Unit

*** REFRIGERANT :  R32

PIV7/32

7028283

7.24-1.82

5.64-1.39

1.8-0.13

20-35

7.9 

10 

13.13-5.66

7.15-4.41

220~240/1/ 50

Mitsubishi

R32

1

Horizontal

400-700

40

38-50

19-29

50

2.4 

0.35 

0.24 

include 

1000×418×605

PIV11/32

7028284

11-2.23

7.9-1.58

2.05-0.15

30-53

9.0 

12 

13.24-5.84

7.22-4.67

220~240/1/ 50

Mitsubishi

R32

1

Horizontal

400-800

40

39-51

20-30

50

3.0 

0.4 

0.29 

include 

1000×418×605

PIV14/32

7028285

14-2.52

9.5-1.79

2.15-0.16

40-70

9.5 

12 

13.35-6.64

7.28-4.52

220~240/1/ 50

Mitsubishi

R32

1

Horizontal

400-800

40

42-53

22-32

50

4.9 

0.5 

0.32 

include 

1000×418×605

H*provided it is correctly insulated, calculation model :  min vol  4x heating capacity (A15/W25)

max vol 7x heating capacity (A15/W25) 

MODEL

kW

kW

kW
2m

A

A

V/Ph/Hz

RPM

W

dB(A)

dB(A)

mm
3

m /h

kg

Ton

mm

Hydro-Pro Inverter 

Part nr.

Heating capacity A27/W27 (max.-min.)

Heating capacity A15/W25 (max.-min.)

Power input (max.-min.)

Swimming pool volume*

Rated current 

Minimum fuse

C.O.P.  at A27/W27

C.O.P.  at A15/W25

Power supply

Heat exchanger

Compressor brand

Refrigerant

Fan quantety

Fan direction

Fan speed

Power input of Fan 

Noise level(1m)

Noise level(10m)

Water connection

Nominal flow rate

R32 Volume

CO2 equivalent

Wifi moudule 

Net dimension

Twist-titanium tube in PVC
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2. SPECYFIKACJA

2.1 Dane techniczne basenowej pompy ciepła
*** CZYNNIK CHŁODNICZY :  R32

PX7/32
7028283
7.24-1.82
5.64-1.39
1.8-0.13

20-35
7.9 
10 

13.13-5.66
7.15-4.41

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

1
Pozioma
400-700

40
38-50
19-29

50
2.4 

0.35 
0.24 

zawiera
1000×418×605

PX11/32
7028284
11-2.23
7.9-1.58

2.05-0.15
30-55

9.0 
12 

13.24-5.84
7.22-4.67

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

1
Pozioma
400-800

40
39-51
20-30

50
3.0 
0.4 

0.29 
zawiera

1000×418×605

PX14/32
7028285
14-2.52
9.5-1.79

2.15-0.16
40-70

9.5 
12 

13.35-6.64
7.28-4.52

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

1
Pozioma
400-800

40
42-53
22-32

50
4.9 
0.5 

0.32 
zawiera

1000×418×605

H* przy prawidłowej izolacji, model obliczeniowy: minimalna objętość 4x moc grzewcza (A15/W25)
maksymalna objętość 7x moc grzewcza (A15/W25)

MODEL

kW
kW
kW

2m
A
A

V/Ph/Hz

obr./min.
W

dB(A)
dB(A)
mm

3m /h
kg

Ton

mm

Inwerter Hydro-Pro 
Nr katalogowy
Moc grzewcza A27/W27 (maks.-min.)
Moc grzewcza A15/W25 (maks.-min.)
Pobór mocy (maks.-min.)
Objętość basenu*
Prąd znamionowy
Minimalny bezpiecznik
C.O.P.  przy A27/W27
C.O.P.  przy A15/W25
Zasilacz
Wymiennik ciepła
Producent sprężarki
Czynnik chłodniczy
Ilość wentylatorów
Orientacja wentylatorów
Prędkość wentylatorów
Pobór mocy wentylatora
Poziom hałasu (1 m)
Poziom hałasu (10 m)
Wlot wody
Przepływ nominalny
Objętość R32
Ekwiwalent CO2
Moduł WiFi 
Wymiary

Skręcana rura tytanowa w PCW
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2. SPECYFIKACJA

2.1 Dane techniczne basenowej pompy ciepła
*** CZYNNIK CHŁODNICZY :  R32

H* przy prawidłowej izolacji, model obliczeniowy: minimalna objętość 4x moc grzewcza (A15/W25)
maksymalna objętość 7x moc grzewcza (A15/W25)

PX17/32  
7028286
16-3.25

12.6-2.55
3.7-0.22

45-80
16.0 
20 

13.64-6.45
7.22-4.61

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

1
pozioma
300-750

75
42-54
24-33

50
5.2 
0.6 

0.41 
zawiera

1046×435×767

PX21/32
7028287

19-3.5
14-2.55
3.8-0.25

55-95
17.5 
25 

13.22-6.21
7.21-4.62

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

1
pozioma
400-750

75
42-55
24-33

50
6.0
0.7 

0.45 
zawiera

1160×470×862

MODEL

kW
kW
kW

2m
A
A

V/Ph/Hz

obr./min.
W

dB(A)
dB(A)
mm

3m /h
kg

Ton

mm

Inwerter Hydro-Pro 
Nr katalogowy
Moc grzewcza A27/W27 (maks.-min.)
Moc grzewcza A15/W25 (maks.-min.)
Pobór mocy (maks.-min.)
Objętość basenu*
Prąd znamionowy
Minimalny bezpiecznik
C.O.P.  przy A27/W27
C.O.P.  przy A15/W25
Zasilacz
Wymiennik ciepła
Producent sprężarki
Czynnik chłodniczy
Ilość wentylatorów
Orientacja wentylatorów
Prędkość wentylatorów
Pobór mocy wentylatora
Poziom hałasu (1 m)
Poziom hałasu (10 m)
Wlot wody
Przepływ nominalny
Objętość R32
Ekwiwalent CO2
Moduł WiFi 
Wymiary

Skręcana rura tytanowa w PCW



6

2. SPECYFIKACJA

2.1 Dane techniczne basenowej pompy ciepła
*** CZYNNIK CHŁODNICZY :  R32

PX25/32
7028288
25.5-5.7

18.6-4.68
5.24-0.35

75-130
23.00 

30 
13.32-6.18
7.24-4.65

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

2
pozioma
400-800

75*2
42-57
26-37

50
8.6 
1.2 

0.81 
zawiera

1165×470×1275

H* przy prawidłowej izolacji, model obliczeniowy: minimalna objętość 4x moc grzewcza (A15/W25)
maksymalna objętość 7x moc grzewcza (A15/W25)

MODEL

kW
kW
kW

2m
A
A

V/Ph/Hz

obr./min.
W

dB(A)
dB(A)
mm

3m /h
kg

Ton

mm

Inwerter Hydro-Pro 
Nr katalogowy
Moc grzewcza A27/W27 (maks.-min.)
Moc grzewcza A15/W25 (maks.-min.)
Pobór mocy (maks.-min.)
Objętość basenu*
Prąd znamionowy
Minimalny bezpiecznik
C.O.P.  przy A27/W27
C.O.P.  przy A15/W25
Zasilacz
Wymiennik ciepła
Producent sprężarki
Czynnik chłodniczy
Ilość wentylatorów
Orientacja wentylatorów
Prędkość wentylatorów
Pobór mocy wentylatora
Poziom hałasu (1 m)
Poziom hałasu (10 m)
Wlot wody
Przepływ nominalny
Objętość R32
Ekwiwalent CO2
Moduł WiFi 
Wymiary

PX25T/32
7028289
25.5-5.7

18.6-4.68
6.78-0.35

75-130
10.61 

15 
13.32-6.18
7.24-4.65
380/3/ 50

Mitsubishi
R32

2
pozioma
400-800

75*2
42-57
26-37

50
8.5 
1.2 

0.81 
zawiera

1165×470×1275

Skręcana rura tytanowa w PCW



7

2. SPECYFIKACJA

2.1 Dane techniczne basenowej pompy ciepła
*** CZYNNIK CHŁODNICZY :  R32

PX30/32
7028290

30-6.7
23.7-5.46
7.22-0.42
100-175

30.00 
40 

13.46-6.28
7.28-4.65

220~240/1/ 50

Mitsubishi
R32

2

400-900
75*2
42-58
28-38

50
10.0 
1.5 

1.01 
zawiera

1165×470×1275

H* przy prawidłowej izolacji, model obliczeniowy: minimalna objętość 4x moc grzewcza (A15/W25)
maksymalna objętość 7x moc grzewcza (A15/W25)

MODEL

kW
kW
kW

2m
A
A

V/Ph/Hz

obr./min.
W

dB(A)
dB(A)
mm

3m /h
kg

Ton

mm

Inwerter Hydro-Pro 
Nr katalogowy
Moc grzewcza A27/W27 (maks.-min.)
Moc grzewcza A15/W25 (maks.-min.)
Pobór mocy (maks.-min.)
Objętość basenu*
Prąd znamionowy
Minimalny bezpiecznik
C.O.P.  przy A27/W27
C.O.P.  przy A15/W25
Zasilacz
Wymiennik ciepła
Producent sprężarki
Czynnik chłodniczy
Ilość wentylatorów

 
Prędkość wentylatorów
Pobór mocy wentylatora
Poziom hałasu (1 m)
Poziom hałasu (10 m)
Wlot wody
Przepływ nominalny
Objętość R32
Ekwiwalent CO2
Moduł WiFi 
Wymiary

PX30T/32
7028291

30-6.7
23.7-5.46
7.35-0.42
100-175

12.50 
20 

13.46-6.28
7.28-4.65
380/3/ 50

Mitsubishi
R32

2

400-900
75*2
42-58
28-38

50
10.0 
1.5 

1.01 
zawiera

1165×470×1275

Skręcana rura tytanowa w PCW



  2.2 Wymiary basenowej pompy ciepła
   

2. SPECYFIKACJA

8

Model:PX7/32
PX11/32
PX14/32

jednostka：mm

Model:PX17/32  jednostka：mm

1000

418

60
5

35
0

97
.5

535

76
7

35
0

10
1

1046

615

Wylot wody
Φ50

Wlot wody

Φ50

Wylot wody
Φ50

Wlot  wody
Φ50

453



     2.2 Wymiary basenowej pompy ciepła
                

2. SPECYFIKACJA

9

Model:PX21/32 jednostka：mm

86
2

46
6

96

1160

790

Wylot wody
Φ50

Wlot wody
Φ50

470

Modele: PX25/32
PX25T/32
PX30/32
PX30T/32

jednostka：mm

Wylot wody
Φ50

Wlot wody

Φ50

1161

775

12
75

490

55
0

97
.2
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3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
      3.1 Schemat instalacji

Ogniwo chlorujące Wylot wody

Basen

Zawór

Źródło wody

Pompa wodyWlot wody Filtr piaskowy
(lub filtr innego rodzaju)

Elementy instalacji:
  Producent dostarcza tylko jednostkę główną i jednostkę wodną; pozostałe elementy na ilustracji to 
niezbędne części składowe instalacji wodnej, dostarczone przez użytkowników lub instalatora.

Uwaga:

Wykonaj poniższe czynności przy pierwszym użyciu

1.Otwórz zawór i napełnij wodą.
2. Upewnić się, że pompa i rura doprowadzająca wodę są napełnione wodą.
3. Zamknij zawór i uruchom urządzenie.
UWAGA: Konieczne jest, aby rura doprowadzająca wodę znajdowała się wyżej niż
powierzchnia basenu.

Powyższy schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę sprawdzić etykietę wlotu/wylotu wody 
na pompie ciepła podczas instalacji orurowania.

Powyższy schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Proszę sprawdzić etykietę wlotu/wylotu wody 
na pompie ciepła podczas instalacji orurowania.

Sterownik montowany jest na ścianie

     2.2 The dimensions for Swimming Pool Heat  Pump Unit

2.SPECIFICATION

9

Model:PIV21/32 unit：mm

8
6

2

4
6

6
9

6

1160

790

Water outlet
Φ50

Water inlet
Φ50

470

Models: PIV25/32

               PIV25T/32

               PIV30/32

               PIV30T/32

unit：mm

Water outlet
Φ50

Water inlet
Φ50

1161

775

1
2

7
5

490

5
5

0
9

7
.2



3.INSTALLATION AND CONNECTION

12

3.4 Swimming Pool Heat Pumps Plumbing 

Location: Connect the unit in the pool pump discharge (return) line downstream of all filter 

and pool pumps, and upstream of any chlorinators, ozonators or chemical pumps.

Standard model have slip glue fittings which accept  32mm or 50 mm PVC pipe for 

connection to the pool or spa filtration piping. By using a 50 NB to 40NB you can plumb 40NB 

Give serious consideration to adding a quick coupler fitting at the unit inlet and outlet to allow 

easy draining of unit for winterizing and to provide easier access should servicing be 

required. 

Condensation: Since the Heat pump cools down the air about 4 -5℃, water may condense on 

the fins of the horseshoe shaped evaporator. If the relative humidity is very high, this could 

be as much as several litres an hour. The water will run down the fins into the basepan and 

drain out through the barbed plastic condensation drain fitting on the side of the basepan. 

This fitting is designed to accept 20mm clear vinyl tubing which can be pushed on by hand 

and run to a suitable drain. It is easy to mistake the condensation for a water leak inside the 

unit. 

NB: A quick way to verify that the water is condensation is to shut off the unit  and keep the 

pool pump running. If the water stops running out of the basepan, it is condensation. AN 

EVEN QUICKER WAY IS to TEST THE DRAIN WATER FOR CHLORINE - if the is no chlorine 

present, then it's condensation. 

To  pool

From pump

PVC COUPLER
RECOMMENDED(Provided)

CONDENSATION
DRAIN
BARB FTG

The Swimming Pool Heat Pumps exclusive rated flow titanium heat exchanger requires no 

special plumbing arrangements except bypass(please set the flow rate according to the 

nameplate). The water pressure drop is less than 10kPa  at max. Flow rate. Since there is no 

residual heat or flame Temperatures, The unit does not need copper heat sink piping. PVC  

pipe can be run straight into the unit.
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3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

3.2 Umiejscowienie basenowej pompy ciepła

Urządzenie będzie dobrze działać w każdej lokalizacji na zewnątrz, pod warunkiem zapewnienia 
następujących trzech czynników:

1. Świeże powietrze - 2. Elektryczność - 3. Rury filtra basenowego

Urządzenie można zainstalować praktycznie w dowolnym miejscu na zewnątrz. W przypadku 
basenów krytych należy skonsultować się z dostawcą. W przeciwieństwie do grzejnika gazowego nie 
ma problemu z przeciągiem ani światłem pilotującym w wietrznym obszarze.

NIE WOLNO umieszczać urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu o ograniczonej objętości 
powietrza, gdzie powietrze będzie recyrkulowane przez urządzenie

NIE WOLNO umieszczać urządzenia w krzakach, które mogą blokować wlot powietrza. Taka 
lokalizacja blokuje urządzeniu dopływ świeżego powietrza, co zmniejsza jego wydajność i może 
uniemożliwić odpowiednie dostarczanie ciepła.

Zwykle basenowa pompa ciepła jest instalowana w odległości 7,5 metra od basenu. Im większa 
odległość od basenu, tym większe straty ciepła z rurociągów. W większości przebiegu rury 
są.zakopane. Dlatego straty ciepła są minimalne dla przebiegów do 15 metrów (15 metrów do i od 
pompy = łącznie 30 metrów), chyba że grunt jest wilgotny lub lustro wody jest wysokie. Bardzo 
przybliżone oszacowanie strat ciepła na 30 metrów wynosi 0,6 kWh (2000BTU) na każde 5 ℃ różnicy 
temperatur między wodą w basenie a gruntem otaczającym rurę, co przekłada się na wzrost czasu 
pracy o około 3% do 5% .

3.3 Jak blisko basenu? 

Wlot powietrza

Wylot powietrza

2500m
m

700mm

300mm

5
0

0
m

m

700m
m



3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

12

3.4 Podłączenie hydrauliczne basenowej pompy ciepła 

Kondensacja: Ponieważ pompa ciepła schładza powietrze o około 4 -5 ℃, woda może skraplać się 
na żebrach parownika w kształcie podkowy. Jeśli wilgotność względna jest bardzo wysoka, może 
to.być nawet kilka litrów na godzinę. Woda spłynie po żebrach do miski i spłynie przez karbowany 
plastikowy króciec odpływu skroplin z boku miski. Ta złączka jest przystosowana do wężyków 
winylowych o średnicy 20 mm, które można wcisnąć ręcznie i odprowadzić do odpowiedniego 
odpływu. Łatwo pomylić skroploną wodę z wyciekiem wody wewnątrz urządzenia.

Uwaga: Szybkim sposobem sprawdzenia, czy woda się skropliła, jest wyłączenie urządzenia 
i.pozostawienie włączonej pompy wodnej. Jeśli woda przestanie wypływać z miski, oznacza
to.kondensację. JESZCZE SZYBSZYM SPOSOBEM JEST TESTOWANIE WODY NA OBECNOŚĆ
CHLORU - jeśli nie ma chloru, oznacza to kondensację.

Z pompy

Do basenu

ZALECANE ZŁĄCZIKI PCW 
(w zestawie)

ODPROWADZENIE 
KONDENSACYJNE

Wyjątkowy tytanowy wymiennik ciepła o nominalnym przepływie do basenów pomp ciepła nie 
wymaga żadnych specjalnych instalacji hydraulicznych z wyjątkiem obejścia (należy ustawić 
natężenie przepływu zgodnie z tabliczką znamionową). Spadek ciśnienia wody jest mniejszy niż 
10kPa przy maks. przepływie. Ponieważ nie ma ciepła resztkowego ani temperatury płomienia, 
urządzenie nie wymaga miedzianych rurek chłodniczych. Rurę PVC można wprowadzić 
bezpośrednio do urządzenia.

Umiejscowienie: Podłącz urządzenie do linii wylotowej (powrotnej) pompy basenowej za wszystkimi 
filtrami i pompami basenowymi oraz przed wszelkimi chloratorami, ozonatorami lub pompami 
chemicznymi.

Standardowy model ma złączki klejone poślizgowo, które pasują do rur PCW o średnicy 32 mm lub 
50 mm do połączenia z rurami filtracyjnymi basenu lub spa. Używając 50 NB do 40 NB, możesz 
podłączyć 40 NB

Należy poważnie rozważyć dodanie szybkozłączki na wlocie i wylocie urządzenia, aby umożliwić 
łatwe opróżnianie urządzenia podczas zimowania i zapewnić łatwiejszy dostęp w przypadku 
konieczności serwisowania.
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3.INSTALLATION AND CONNECTION

The unit will perform well in any outdoor location provided that the following three factors are 

presented: 

1. Fresh Air - 2. Electricity - 3. Pool filter piping 

The unit may be installed virtually anywhere outdoors. For indoor pools please consult the 

supplier. Unlike a gas heater, it has no draft or pilot light problem in a windy area. 

DO NOT place the unit in an enclosed area with a limited air volume, where the units

discharge air will be re-circulated. 

DO NOT place the unit to shrubs which can block air inlet. These locations deny the unit of a 

continuous source of fresh air which reduces it efficiency and may prevent adequate heat 

delivery.

3.2 Swimming Pool Heat Pumps Location

Normally, the pool heat pump is  installed within 7.5 metres of the pool. The longer  the 

distance from the pool, the greater the heat loss from the piping. For the most part ,the piping 

is buried. Therefore, the  heat loss is minimal for runs of up to15 meters(15 meters to and from 

the pump = 30 meters  total), unless the ground is wet or the water table is high. A very rough 

estimate of heat loss per 30 meters  is 0.6 kW-hour,(2000BTU) for every 5 ℃ difference in 

temperature between the pool water and the ground surrounding the pipe, which translates to 

about 3% to 5% increase in run time.

3.3 How Close To Your Pool? 

Air inlet

Air outlet

2500m
m

700mm

300mm

5
0

0
m

m

700m
m



4.Use and Operation Instruction

2.1 Key function instruction 

4.1.Interface display 

Designation 

Mute key 

Mode key 

On-off key 

Up key

Down key

Clock key 

Under the heating mode or heating mode under the 
automatic mode, the mute key operation is effective and 
used to enter and exit the mute mode with one click.

4.2.Key and icon function instruction 

Key symbols 

It is used to switch the unit mode, temperature setting, 
and parameter setting.

It is used to carry out startup & shutdown, cancel current 
operation,and return to the last level of operation.  

It is used to page up, and increase variable value. 

It is used to page down, and decrease variable value. 

It is used as user clock, and to carry out timing setting. 

Function 
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3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE
3.5 Podłączenie elektryczne basenowej pompy ciepła 

UWAGA: Chociaż wymiennik ciepła jednostki jest elektrycznie odizolowany od reszty jednostki, 
jedynie zapobiega to przepływowi energii elektrycznej do lub z wody w basenie. Uziemienie 
urządzenia jest nadal wymagane w celu ochrony przed zwarciami wewnątrz urządzenia. Wymagane 
jest również podłączenie elektryczne.

Urządzenie posiada oddzielną, wbudowaną skrzynkę przyłączeniową ze standardową złączką 
przewodu elektrycznego już na swoim miejscu. Wystarczy odkręcić śruby i odkręcić panel przedni, 
wprowadzić przewody zasilające przez złączkę kablową i nakręcić nakrętkę przewodów zasilania 
elektrycznego do trzech połączeń znajdujących się już w skrzynce połączeniowej (cztery połączenia 
w przypadku trójfazowego). Aby wykonać podłączenie elektryczne, podłącz pompę ciepła 
przewodem elektrycznym, kablem UF lub innym odpowiednim sposobem (zgodnie z lokalnymi 
władzami elektrycznymi) do dedykowanego obwodu zasilania prądem przemiennym, wyposażonego 
w odpowiedni wyłącznik automatyczny, rozłącznik lub bezpiecznik zwłoczny.

Odłączanie — urządzenie odłączające (wyłącznik obwodu, wyłącznik z bezpiecznikiem lub bez 
bezpiecznika) powinno być umieszczone w zasięgu wzroku i łatwo dostępne z urządzenia. Jest to 
powszechna praktyka w przypadku klimatyzatorów i pomp ciepła przeznaczonych do zastosowań 
komercyjnych i mieszkaniowych. Zapobiega to zdalnemu zasilaniu bezobsługowego sprzętu 
i.umożliwia wyłączenie zasilania w jednostce podczas jej serwisowania.

3.6 Pierwsze uruchomienie

UWAGA- Aby urządzenie ogrzewało basen lub spa, pompa filtrująca musi działać, aby cyrkulować 
wodę przez wymiennik ciepła.

Procedura uruchamiania — po zakończeniu instalacji należy wykonać następujące czynności:

1. Włącz pompę filtrującą. Sprawdź, czy nie ma wycieków wody i sprawdź przepływ do i z basenu.
2. Włącz zasilanie elektryczne urządzenia, a następnie naciśnij przycisk ZASIALANIA na kontrolerze
przewodowym. Urządzenie powinno się uruchomić w przeciągu kilku sekund.
3. Po kilku minutach pracy upewnij się, że powietrze opuszczające górną (boczną) część urządzenia
jest chłodniejsze (pomiędzy 5-10 ℃)
4. Przy pracującym urządzeniu wyłączy pompę filtra. Jednostka powinna również wyłączyć się
automatycznie,
5. Pozwól urządzeniu i pompie basenowej działać przez 24 godziny na dobę, aż do osiągnięcia
żądanej temperatury wody w basenie. Gdy temperatura wody na wejściu osiągnie tą wartość,
urządzenie zwolni na pewien czas, jeśli temperatura będzie utrzymywana przez 45 minut, urządzenie
wyłączy się. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie (tak długo, jak pompa basenowa
będzie działać), gdy temperatura basenu spadnie o więcej niż 0,2 ℃ poniżej ustawionej temperatury.

Opóźnienie czasowe- Urządzenie jest wyposażone we wbudowane 3-minutowe opóźnienie 
ponownego uruchomienia, aby chronić elementy obwodu sterującego i wyeliminować cykle 
ponownego uruchomienia i drgania stycznika. To opóźnienie czasowe spowoduje automatyczne 
ponowne uruchomienie jednostki około 3 minuty po każdym przerwaniu obwodu sterującego. Nawet 
krótka przerwa w zasilaniu spowoduje włączenie 3-minutowego opóźnienia ponownego uruchomienia 
i uniemożliwi uruchomienie urządzenia przed zakończeniem odliczania 5 minut.
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4. Instrukcja użytkowania i obsługi

2.1 Funkcje przycisków 

4.1 Wyświetlacz 

Nazwa

Wyciszenie

Tryb pracy

Zasilanie

W górę

W dół

Zegar

W trybie ogrzewania lub w trybie ogrzewania w trybie 
automatycznym przycisk wyciszenia jest aktywny i pozwala 
włączyć lub wyłączyć wyciszenie jednym kliknięciem.

4.2 Funkcje ikon i przycisków 

Przycisk

Służy do przełączania trybu pracy, ustawienia temperatury 
i ustawienia parametrów.

Służy do uruchamiania i wyłączania, anulowania bieżącej 
operacji i powrotu do ostatniego poziomu działania.

Służy do przechodzenia w górę i zwiększania wartości.

Służy do przechodzenia w dół i zmniejszania wartości.

Jest używany jako zegar użytkownika i do ustawiania czasu.

Funkcja
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3.5 Swimming Pool Heat Pumps Electrical Wiring 

NOTE: Although the unit heat exchanger is electrically isolated from the rest of the unit, it 

simply prevents the flow of electricity to or from the pool water. Grounding the unit is still 

required to protect you against short circuits inside the unit. Bonding is also required.

3.INSTALLATION AND CONNECTION

3.6 Initial startup of the Unit  

NOTE- In order for the unit to heat the pool or spa, the filter pump must be running to 

circulate water through the heat exchanger.

Start up Procedure - After installation is completed, you should follow these steps: 

1. Turn on your filter pump. Check for water leaks and verify flow to and from the pool.

2. Turn on the electrical power supply to the unit, then press the key ON/OFF of wire  

controller, It should start in  several seconds.

3. After running a few minutes make sure the air leaving the top(side) of the unit is 

cooler(Between 5-10 ℃)

4. With the unit operating turn the filter pump off. The unit should also turn off automatically, 

5. Allow the unit and pool pump to run 24 hours per day until desired pool water temperature 

is reached. When the water-in temperature reaches this setting, the unit will slow down for a 

period of time, if the temperature is maintained for 45 minutes the unit will turn off. The unit  

will now automatically restart (as long as your pool pump is running)when the pool 

temperature drops more than 0.2 below set temperature. 

Time Delay- The unit is equipped with a 3 minute built-in solid state restart delay included to 

protect control circuit components and to eliminate restart cycling and contactor chatter. 

This time delay will automatically restart the unit approximately 3 minutes after each control 

circuit interruption. Even a brief power interruption will activate the solid state 3 minute 

restart delay and prevent the unit from starting until the 5 minute countdown is completed. 

The unit has a separate molded-in junction box with a standard electrical conduit nipple 

already in place. Just remove the screws and the front panel, feed your supply lines in 

through the conduit nipple and wire-nut the electric supply wires to the three connections  

already in the junction box (four connections  if three phase). To complete electrical hookup, 

connect Heat Pump by electrical conduit, UF cable or other suitable means as specified (as 

permitted by local electrical authorities) to a dedicated AC power supply branch circuit 

equipped with the proper circuit breaker, disconnect or time delay fuse protection. 

Disconnect - A disconnect means (circuit breaker , fused or un-fused switch) should be 

located within sight of and readily accessible from the unit, This is common practice on 

commercial and residential air conditioners and heat pumps. It prevents remotely-energizing 

unattended equipment and permits turning off power at the unit while the unit is being 

serviced. 
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4.Use and Operation Instruction

 4.3. Startup & shutdown 

Keep long press of "      "for 0.5 s 
to enter ON/OFF interface  

When there is no operation 
within 15 minutes, it will 
display with full screen off

When the unit is started under the control of wire controller, if using the emergency switch to 

shut down, the wire controller will display as follows: 

Operations are the same as under ON/OFF main interface.

4.4.  Mode switch 

Under the main interface, Short press"      "to switch the unit among heating , cooling 

and automatic mode "      ". 

"      " "      "

When there is no operation 
within 1 minute, it will display 
with half screen off  

Notes: 

Startup & shutdown operation can only be conducted in the main interface. 

When it displays with half screen off or full screen off, click any key for returning to ON/OFF 

main interface. 
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2.2 Funkcje ikon

4.Instrukcja użytkowania i obsługi

Ikona Nazwa Funkcja

Chłodzenie

Ogrzewanie

Tryb automatyczny

Rozmrażanie

Sprężarka

Pompa wody

Wentylator

Wyciszenie

Zegar

Wylot wody

Wlot wody

Blokada przycisków

Błąd

Zasięg WiFi

Stopnie Celsjusza

Stopnie Fahrenheita

Ustawienie

Sekundy

Minuty

Godziny

Ciśnienie

Przepływ

Będzie wyświetlany podczas chłodzenia (nie ma ograniczeń co do 
uruchamiania i wyłączania i jest opcjonalne, gdy urządzenie jest tylko 
chłodzące lub grzewczo-chłodzące).
Będzie wyświetlany podczas ogrzewania (nie ma ograniczeń co do 
uruchamiania i wyłączania i jest opcjonalne, gdy urządzenie tylko 
grzewcze lub grzewczo-chłodzące).
Będzie wyświetlany w trybie automatycznym (nie ma ograniczeń co 
do uruchamiania i wyłączania, jest to opcjonalne, gdy urządzenie jest 
grzewczo-chłodzące).

Jest włączona w procesie odszraniania urządzenia.

Jest włączona po uruchomieniu sprężarki.

Jest włączona, gdy pompa wody zostanie uruchomiona.

Jest włączona, gdy wentylator zostanie uruchomiony.

Po uruchomieniu funkcji wyciszania pozostaje jasna przez długi czas. 
Gdy jest w stanie wyciszenia, będzie migać. W innym przypadku jest 
wyłączona.
Jest włączona po ustawieniu zegara przez użytkownika, można 
ustawić wiele interwałów czasowych.

Jest włączona, gdy na wyświetlaczu podawana jest temperatura 
wody na wylocie.

Jest włączona, gdy na wyświetlaczu podawana jest temperatura 
wody na wlocie.

Jest włączona przy aktywnej blokadzie klawiatury.

Jest włączona w przypadku pojawienia się błędu.

Gdy urządzenie jest podłączone do modułu WiFi, będzie 
wyświetlane zgodnie z siłą sygnału WiFi.

Jest włączona, gdy wyświetlacz pokazuje odczyt temperatury 
w stopniach Celsjusza.

Jest włączona, gdy wyświetlacz pokazuje odczyt temperatury 
w stopniach Fahrenheita.

Jest włączona, gdy istnieje możliwość ustawienia parametru.

Jest włączona gdy wyświetlacz wyświetla drugą cyfrę.

Jest włączona gdy wyświetlacz wyświetla cyfrę minut.

Jest włączona gdy wyświetlacz wyświetla cyfrę godzin.

Jest włączona gdy wyświetlacz wyświetla wartość ciśnienia.

Jest włączona gdy wyświetlacz wyświetla wartość przepływu.
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4.Instrukcja użytkowania i obsługi

 4.3 Włączanie i wyłączanie 

Przytrzymaj długo          przez 0.5 s,
aby przejść do menu zasilania

Przy braku operacji w 
przeciągu 15 minut, zostanie 
wygaszony cały ekran

4.4 Zmiana trybu

W główny menu kliknij krótko       ,  aby przełączyć urządzenie w tryb ogrzewania      , 
chłodzenia        lub automatyczny

Przy braku operacji w przeciągu 
1 minuty, zostanie wygaszone 
pół ekranu

Uwagi: 
Operację uruchamiania i wyłączania można przeprowadzić tylko w głównym menu.
Gdy wygaszone jest pół ekranu lub cały ekran, kliknij dowolny przycisk, aby powrócić do głównego 
menu zasilania.

Gdy urządzenie jest uruchamiane za pomocą sterownika przewodowego, w przypadku użycia 
wyłącznika awaryjnego do wyłączenia, sterownik przewodowy wyświetli następujący komunikat:
Operacje są takie same jak w przypadku głównego menu zasilania.
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2.2.Icon function instruction

4.Use and Operation Instruction

Icon symbol Designation Function 

Cooling 

symbol

Heating
symbol

Automatic

symbol

Defrosting
symbol

Compressor

symbol

Water pump
symbol

Fan symbol

Mute symbol

Timing symbol

Water outlet
symbol

 

Water inlet
symbol
  

Locking key
symbol 

Fault symbol

Wireless signal
symbol 

Degrees Celsius
symbo l

Degrees Fahrenheit
symbol

Setting symbol
  

Second symbol 

Minute symbol  

Hour symbol

Pressure
symbol

Flow symbol 

It will display during cooling (there is no limit to startup & 
shutdown, and it is optional when the unit is cooling-only 
unit or heating-and-cooling unit). 
It will display during heating (there is no limit to startup & 
shutdown, and it is optional when the unit is heating-only 
unit or heating-and-cooling unit). 
It will display under the automatic mode (there is no limit to 
startup & shutdown, and it is optional when the unit is heating-
and-cooling unit). 

It will display in the defrosting process of the unit. 

It will display when compressor is started. 

It will display when water pump is started. 

It will display when fan is started. 

When the timing mute function is started, it keeps bright for a 
long time. When it is in mute state, it will flash. Or else, it is off.  

It will display after the user sets the timing, and multiple timing 
intervals can be set .  

When the axillary display area displays the water outlet 
temperature, the light is on.  

When the main display area displays  the water inlet temperature,
 the light is on.   

When the keyboard is locked, it is on.  

In case of unit fault, it is on. 

When the unit is connected to WIFI module, it will display 
according to the strength of WIFI signal. 

When main display area or auxiliary display area displays 
degrees Celsius, it is on. 

When main display area or auxiliary display area displays 
degrees  Fahrenheit, it is on. 

When the parameter is adjustable, it is on 

When main display area displays second digit, it is on.

When main display area displays minute digit, it is on.

When main display area displays hour digit, it is on.

When main display area displays pressure, it is on. 

When main display area displays flow, it is on. 
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4.Use and Operation Instruction

6.2 Setting and cancelling the Timer ON/OFF function

4.6. Clock setting 
6.1 System time setting 

Press "      "  to
save, and return to
the main interface

Hour digit 
flashing

System time setting 
interface 

Notes: , if there is no operation for 20 s, the system will 
automatically memorize use's settings, and return to the main interface; if short press "      " 
during any operating steps, the changes will not be saved and return to the main interface.

Under the clock setting interface

Long press "       " 
for 2 s to enter into 
the system times 
setting interface Short press "       "

Press "     " or 
 to adjust hour digit

"     "

Flashing

Stort press "       " 
to enter into 
the timer setting 
interface

Short press"    " or
 "    " to circularly 
display among 
timer ON1, OFF1,
 ON2 and OFF2

6.2.2 Select , ,  or  timer setting interface:" 
1

On

 
" " " "  " " "

OFF1 OFF

On2 2

Timer setting interface

Flashing

Press  "      " to 
save the settings 
and skip to the 
minute digit setting 

Minute digit flashingFlashing Flashing

Press "     " or 
to adjust minute digit

"     "

6.2.1 The wire controller can set up a two-stage timing switch: Timer ON1~ OFF1;Timer ON2~OFF2.
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Uwagi: W menu ustawiania temperatury, krótkie kliknięcie        spowoduje powrót do głównego menu 
bez zapisania zmian; W przypadku braku operacji przez 5 s lub krótkiego kliknięcia      , bieżący tryb 
zostanie zapisany i nastąpi powrót do głównego menu.

Kliknij krótko      aby przełączać tryby, 
przy braku działania w przeciągu 2 s, 
obecny tryb zostanie zachowany.  

Tryb chłodzenia

Tryb automatyczny

Tryb ogrzewania

Opisy działań: 

1). Zmiany trybów można dokonać tylko w głównym menu.  

2). Gdy urządzenie jest w trakcie rozmrażania, wyświetla się ikona rozmrażania, jak pokazano 
poniżej:

Uwagi: 
1). Po zakończeniu rozmrażania urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb grzania/
automatyczny (z zachowaniem trybu sprzed rozmrażania).
Podczas rozmrażania dostępny jest przełącznik trybu. Po przełączeniu trybu urządzenie nie będzie 
działać w nowym trybie, aż do zakończenia rozmrażania.

4.5 Ustawianie temperatury

Kliknij    lub  aby zwiększyć lub 
zmniejszyć wartość temperatury

Rozmrażanie
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4. Instrukcja użytkowania i obsługi

4.6. Ustawianie zegara 
6.1 Ustawianie czasu w systemie 

Kliknij              aby 
zachować i przejść do 
głównego menu

Miga cyfra
godzin

Menu ustawiania 
czasu w systemie

Przytrzymaj długo    
przez 2 s aby 
przejść do menu 
ustawiania czasu Kliknij krótko       

Kliknij         lub          
aby ustawić godzinę

Miga

Kliknij krótko        aby
przejść do menu
ustawiania timera       

Kliknij krótko     lub
  aby przełączać

między nastawami
timera ON1, OFF1,
 ON2 i OFF2

  On On2 2

Menu ustawiania timera

Miga

Kliknij              aby
zachować ustawienie 
i przejść do 
ustawiania minut

Miga cyfra minutMiga Miga

Kliknij         lub
aby ustawić minuty

Uwagi: W menu ustawień zegara, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, 
system automatycznie zapamięta ustawienia użytkowania i powróci do głównego menu; krótkie 
kliknięcie      podczas jakichkolwiek czynności operacyjnych spowoduje, że zmiany nie zostaną 
zapisane i powrócą do głównego menu.

6.2 Ustawianie i anulowanie funkcji ON/OFF timera
6.2.1 Sterownikiem przewodowym można ustawić dwustopniowy przełącznik czasowy:
Timer ON1~OFF1;Timer ON2~OFF2.
6.2.2 Wybierz   1  ,   OFF1 ,     lub    OFF 

 
w menu ustawiania timera:
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Notes: Under the temperature setting interface, if short press "        ", the system will return to 

the main interface without any changes saved; If there is no operation for 5 s or short press

"        ", the current mode will be saved, and return to the main interface.

Short press"        " for to switch the 
mode circularly, after no operation
 for 2s, the current mode will be saved.  

Cooling mode 

Automatic mode 

2). When the unit is under the defrosting state, the defrosting symbol is on,with the display 
interface as follows:

Notes: 
1).After completing the defrosting, the unit will be automatically switched to the heating/
automatic  mode (keeping consistent with the mode before defrosting). 
During the defrosting, mode switch is available. And when switching the mode, the unit won' t 
work under a new mode until defrosting is completed.

Heating mode 

Operation descriptions: 

1). Mode switch operation can only be conducted in the main interface.  

4.5. Temperature setting

Press "      " or "       " for increasing
 or decreasing target temperature.  

Defrosting state
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4.Use and Operation Instruction 

 4.7. Silent setting  

7.1 One-click silent function

short press "     "

Notes: 

1). If one-click silent and timming silentaare stared at the same time, short press "      "  for 

canceling one-click silent and quitting the timing silent for this time.

2). At night or the rest time, user can start one-click silent or timing silent function to reduce

 the noise.  

7.2 Setting and cancelling the silent function

Keep long press
 of "      "  for 2 s

Short press"     
or "      " 

"  

Short press"     " for entering 
the  hour  digit setting  of 
timing-on silent

Short press"     " 
or "     "

Short press"      "  for confirming
 the timing-on silent, and turn to
 the setting of timing-off silent

Short press "      "  for 
entering the hour digit 
setting of timing-off silent

Short press"     "
or "     " 

Short  press"      "  for confirming 
timing-off silent, saving the changes 
and returning to the main interface

Short press "         for  
cancelling the timing silent

" 

Flashing

Flashing

Flashing

Flashing

Short press"       "  for 
cancelling the timing 
silent

Flashing

Flashing

Short press "         to
save the changes and 
turn to the main interface

" 

Flashing
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6.2.3 Ustawianie funkcji ON/OFF timera

Kliknij krótko
aby zmienić godzinę

Miga

Kliknij        lub
aby ustawić
godzinę

Kliknij          aby 
zachować 
ustawienia i przejść 
do ustawiania minut

Miga cyfra godzin

Kliknij krótko
lub      aby ustawić
minuty

Miga cyfra minut

Kliknij krótko
aby zapisać ustawienia

Miga

MigaMiga Kliknij krótko         aby 
zapisać ustawienia i wrócić 
do głównego menu

6.2.4 Anulowanie funkcji ON/OFF timera

Miga

Kliknij krótko

Miga
(cyfra godzin lub minut)

Kliknij krótko
aby anulować
ustawienia timera

Miga
Kliknij krótko       aby
zachować zmiany i wrócić 
do głównego menu

  ustawień timera, aby ustawić funkcję ON/OFF timera: Wejdź w menu               1 ,   OFF1 ,                 lub  
OFF

ON ON2 2

* Na przykładzie ON1:

, aby anulować funkcję ON/OFF timera: menu ustawień timera (patrz 6.2.1) 1) Wybierz  1  ,   OFF1 ,         lub   OFF

ON ON2 2

* Na przykładzie ON1:

Uwaga: Jeśli ikona timera i wszystkie cyfry czasu migają w menu ustawień funkcji ON/OFF timera, 
kliknij     , aby wrócić do menu głównego;    

OFF
ON

1
2

Wyświetla włączony pierwszy stopień timera

Wyświetla włączoną funkcję ON

Wyświetla włączony drugi stopień timera

Wyświetla włączoną funkcję OFF

; 

        Aby anulować drugi stopień: anuluj zarówno nastawę jak i
   ;

  ,  ,   i .   

  jak i
 

2) Aby anulować pierwszy stopień: anuluj  zarówno

    Aby anulować dwustopniowy przełącznik czasowy: anuluj  

1 OFF1

ON
OFF

ON2 2
1 OFF1 OFF

ON ON2 2
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4. Instrukcja użytkowania i obsługi

 4.7 Wyciszanie
7.1 Funkcja wyciszania jednym kliknięciem

Kliknij krótko

Uwagi: 
1). Jeśli wyciszenie jednym kliknięciem i wyciszenie zsynchronizowane są włączone równocześnie, 
kliknij krótko       aby jednorazowo wyłączyć obie funkcję wyciszenia jednocześnie.

2). Na porę odpoczynku lub na noc, użytkownik może włączyć funkcję wyciszenia jednym 
kliknięciem lub funkcję zsynchronizowanego wyciszenia, aby ograniczyć hałas.

7.2 Ustawianie i anulowanie wyciszania

Przytrzymaj długo
      przez 2 s

Kliknij krótko
lub

      

Kliknij krótko       aby wejść w 
ustawienia godziny 
zsynchronizowanego wyciszenia

Kliknij krótko
lub

Kliknij krótko        aby potwierdzić czas  
włączenia zsynchronizowanego wyciszenia 
i przejść do ustawień godziny wyłączenia

Kliknij krótko         aby 
przejść do ustawień godziny 
zsynchronizowanego wyciszenia

Kliknij krótko
lub

Kliknij krótko        aby potwierdzić czas 
wyłączenia  zsynchronizowanego 
wyciszenia i wrócić do menu głównego

Kliknij krótko        aby anulować
zsynchronizowane wyciszenie

Miga

Miga

Miga

Miga

Kliknij krótko         aby
anulować zsynchr.
wycieszenie

Miga

Miga

Kliknij krótko        aby
zapisać zmiany i wrócić
do głównego menu

Miga
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6.2.3 Setting the Timer ON/OFF function

Short press "      " 
to set hour digit

Flashing

Press "    "or "    "
to adjust hour 
digit

Press  "      " to 
save the settings 
and skip to the 
minute digit setting 

Hour digit flashing

Short  press "     " 
or "    " to adjustt 
minute digit

Minute digit flashing

Short press "       "
to save the settings

Flashing

FlashingFlashing Short press "      " to save 
the settings and  return to 
the main interface

6.2.4 Cancelling the Timer ON/OFF function

Flashing

Short press "      " 

Flashing
(hour or minute digit)

Short press "      "
to cancel the timer
settings 

Flashing

Short press "      " to save
the change and return to 
the main interface 

While enter into the , set the Timer ON/OFF as below: "," ", "  " or " "  timer setting interface" 
1 OFF1 OFF

ON ON2 2

* Take  for example: ON1

1) Select , cancel the Timer ON/OFF as below:" "," ", "  " or " " timer setting interface refers to 6.2.11 OFF1 OFF

ON ON2 2

* Take  for example:ON1 

Note: Under the Timer ON/OFF setting interface, if the timing symbol and entire time digits flash at 

the same time, click "      " to return to the main interface;

OFF
ON

1
2

Displays the first-stage timing switch on

Displays Timer ON function on

Displays the second-stage timing switch on

Dsiplays Timer OFF function on

2) To cancel the first-stage timing switch: cancel both ; 

To cancel the second-stage timing switch: cancel both "  " and " " ;

To cancel the two stage timing switch: cancel all  " "," ", "  " and " " .

"  " and " " 
1 OFF1

ON
OFF

ON2 2
1 OFF1 OFF

ON ON2 2
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4.10 . Parameter list and breakdown table

10.1 Electronic control fault table

    Can be judged according to the remote controller failure code and troubleshooting

4.Use and Operation Instruction

Protect/fault

Amibent Temp. Sensor Fault

Outlet Temp. Sensor Fault

Coil 1 Temp. Sensor Fault

Winter Secondary A nti-freezing
Prot.

Anti-freezing Prot.

Suction Temp. Sensor Fault

Low Pressure Prot.

Flow Switch Prot.

Inlet and outlet temp. too big

Coil 2 Temp. Sensor Fault

Discharge Temp. Sensor
Fault

High Pressure Prot.

Exhaust  Air over Temp Prot.

Comp. Overcurrent Prot. 

Communication Fault

Winter Primary  Anti-freezing 
Prot.

Fault display

P01

P02

P04

P05

P07

E02

E07

E03

E29

E06

P15

P081

E051

E08

E19

E01

P082

Reason Elimination methods

Antifreeze Temp. Sensor Fault

Waterway Anti-freezing Prot.

EC fan feedback Fault

P09

E05

F051

Check the wire connection  between 
remote wire controller and main board 

Check whether the system of the compressor 
running normally

Check whether the system of the compressor 
running normally

Check the pipe water flow and whether 
water system is jammed or not

Check or change the   temp. Sensor

Check the pipe water flow and whether       
water system is jammed or not     

Check the pipe water flow and water pump

Check or change the   temp. Sensor

Check or change the   temp. Sensor

Check or change the   temp. Sensor

Check or change the   temp. Sensor

Check or change the   temp. Sensor

Check the pressure switch and cold circuit

Check or change the   temp. Sensor

Check the pressure switch and cold circuit

check and replace this temp sensor

Check whether fan motor is broken or locked 
or not

Inlet Temp. Sensor Fault

PPPressure sensor Fault

The temp. Sensor is broken 
or short circuit

The temp. Sensor is broken 
or short circuit

The temp. Sensor is broken
or short circuit

The temp. Sensor is broken
or short circuit

The ambient temp. Is low in winter

Water flow is not enough 
and low differential pressure

The temp. Sensor is broken
or short circuit

Water flow is not enough

The temp. Sensor is broken 
or short circuit

Low pressure1  protection

No water/little water in 
water system

The temp. Sensor is broken 
or short circuit

The high-preesure switch is
 broken

The compressor is overload 

The ambient temp. Is low in winter

Communicat ion failure between 

wire controller and mainboard

The compressor is overload 

Antifreeze temp sensor is
 broken or short circuited

 Water temp.or ambient temp.
 is too low

There is something wrong with fan
motor and fan motor stops running

The pressure Sensor is broken 

F031Fan Motor1 Fault

1. Motor is in locked-rotor state
2.The wire connection between 
DC-fan motor module and fan 
motor is in bad contact

1.Change a new fan motor
2.Check the wire connection and make sure 
they are in good contact

Check or change the   pressure  Sensor
or pressure

TP Ambient temp is too lowLow AT Protection

E081
Communication Fault
(speed control module)

Speed control module and main 
board communication fail

Check the communication connection
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Przytrzymaj długo
     przez 5 sekund

Aby uniknąć niepożądanego działania osób trzecich, po dokonaniu ustawień należy 
zablokować kontroler przewodowy.

Uwagi: 
1). W menu zablokowanego ekranu dostępna jest tylko operacja odblokowania, po wykonaniu 
innych operacji ekran zostanie rozjaśniony .
2). W menu OFF dostępna jest operacja blokowania, a sposób działania jest taki sam, jak 
blokowanie ekranu blokowania w interfejsie ON.

4.9 Menu błędów
Gdy urządzenie ulegnie awarii, sterownik przewodowy wyświetli odpowiedni kod zgodnie 
z.przyczyną usterki. Szczegółowe definicje kodów błędów znajdują się w tabeli błędów.

2). Dwa lub więcej błędów:

1). Pojedynczy błąd:

Kliknij krótko
lub

Kod błędu

Nr porządkowy błedu
Ilość błędów

Kliknij krótko

Na przykład

Uwagi: 
1). Gdy ikona wyciszenia       

ale nie jest obecnie aktywne.
2). Gdy ikona wyciszenia       

3). Gdy ikona wyciszenia       

4.8.Blokada klawiatury

jest wyświetlana: Zsynchronizowana wyciszenie zostało ustawione

miga: Wyciszenie jest aktywne.

znika: Zsynchronizowane wyciszenie nie zostało ustawione.

Uwaga: 
Sterownik przewodowy może wyświetlać jednostkę temperatury jako „℉” lub „℃” w 

zależności od zakupionego modelu urządzenia.
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4.10 Lista parametrów i tabela szczegółowa
10.1 Tabela błędów sterowania elektronicznego

Można ocenić zgodnie z kodem awarii na pilocie zdalnego sterowania i tabelą rozwiązywania problemów

4.Instrukcja użytkowania i obsługi

Błąd

Błąd czujnika temp. otoczenia

Błąd czujnika temp. na wylocie

Błąd czujnika temp. cewki 1

Druga zimowa ochrona przed 
zamarzaniem

Ochrona przed zamarzaniem

Błąd czujnika temp. ssania

Ochrona przed zbyt niskim 
ciśnieniem

Ochrona przełącznika przepływu

Zbyt wysoka temp. na wlocie 
i wylocie

Błąd czujnika temp. cewki 2

Błąd czujnika temp. 
tłoczenia

Ochrona przed zbyt wysokim 
ciśnieniem

Ochrona przed zbyt wysoką 
temp. powietrza wylotowego

Ochrona nadprądowa sprężarki

Błąd komunikacji

Podstawowa zimowa ochrona 
przed zamarzaniem

Kod

P01

P02

P04

P05

P07

E02

E07

E03

E29

E06

P15

P081

E051

E08

E19

E01

P082

Przyczyna Rozwiązanie

Błąd przeciwzamrożeniowego
czujnika temperatury

Ochrona przed zamarzaniem 
dróg wodnych

Błąd sprzężenia zwrotnego 
wentylatora EC

P09

E05

F051

Sprawdź połączenie przewodowe 
pomiędzy sterownikiem a płytą główną

Sprawdź, czy układ sprężarki działa normalnie

Sprawdź czy układ sprężarki działa normalnie

Sprawdź przepływ wody w rurze i czy 
system wodny jest zablokowany

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź przepływ wody w rurze i czy 
system wodny jest zablokowany

Sprawdź przepływ wody w rurach i pompę wody

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź presostat i zimny obieg

Sprawdź lub wymień czujnik temperatury

Sprawdź presostat i zimny obieg

Sprawdź lub wymień ten czujnik temperatury

Sprawdź, czy silnik wentylatora jest uszkodzony 
lub zablokowany

Błąd czujnika temp. na wlocie

PPBłąd czujnika ciśnienia

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty
Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty
Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty
Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty

Temp. otoczenia jest niska zimą

Niewystarczający przepływ wody 
i niska różnica ciśnień

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty

Niewystarczający przepływ wody

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty

Ochrona przed niskim ciśnieniem 1

Brak / za mało wody w układzie 
wodnym

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub zwarty

Przełącznik wysokiego 
ciśnienia jest uszkodzony

Sprężarka jest przeciążona

Temp. otoczenia jest niska zimą

Błąd komunikacji pomiędzy sterownikiem 
przewodowym a płytą główną

Sprężarka jest przeciążona

Przeciwzamrożeniowy czujnik 
temperatury jest uszkodzony lub zwarty

Temperatura wody lub otoczenia 
jest zbyt niska

Coś jest nie tak z silnikiem wentylatora 
i silnik wentylatora przestaje działać

Czujnik ciśnienia jest uszkodzony

F031Błąd silnika1 wentylatora

1. Silnik jest w stanie zablokowanego wirnika
2. Połączenie przewodowe między modułem 
silnika DC wentylatora a silnikiem 
wentylatora jest w złym kontakcie

1. Wymień silnik wentylatora na nowy
2. Sprawdź połączenie przewodów i upewnij 
się, że są w dobrym kontakcie

Sprawdź lub wymień czujnik ciśnienia lub 
sprawdź ciśnienie

TP Zbyt niska temp. otoczeniaOchrona przed niską temp. 
otoczenia

E081
Błąd komunikacji (moduł 
kontroli prędkości)

Komunikacja modułu kontroli prędkości 
z płytą główną nie powiodła się Sprawdź połączenie komunikacyjne
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4.Use and Operation Instruction 

4.9.Fault interface

Keep long press 
of "       " for 5 s

4.8.Keyboard lock

To avoid others' misoperation, please lock the wire controller after completing 
the setting.

 

When the unit fails, the wire controller can display the corresponding code according to the 

fault reason. Refer to the fault table for the specific definition of the fault codes.

Notes: 

1).Under the locked screen interface, only unlocking operation is available, and the screen 

will  be lighten after other operations conducted. 

2).Under the OFF interface, locking operation is available , and the operation method is the 

same as locking screen under the ON interface. 

2).Two or more faults:

1).Single fault:

Short press"      " 
or "      "

Fault code

Fault serial number
Quantity of fault

Short press"       "

For example:

Notes: 

1). When the silent icon"       " is lighten:The timing mute has been set, but it's not under silent 

status.

2). When the silent icon"       " flash:It's under the silent status.

3). When the silent icon"       "disappear: The timingsilent is not set.

Remark: 

The wire controller can display the temperature unit as "℉" or "℃" according to the unit

model you bought.
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4.Use and Operation Instruction

10.2 Parameter list 

   Meaning 

27℃

27℃

27℃

Remarks 

Adjustable

Adjustable 

Adjustable  

Default 

Refrigeration target temperature set point 

Heating the target temperature set point 

Automatic target temerature set point 

24

Alarm Sterownika1 MOP

Falownik w trybie offline

Ochrona IPM

Awaria sterownika sprężarki

Błąd wentylatora DC

Przetężenie IPM

Przepięcie falownika DC

Niskie napięcie falownika DC

Niskie napięcie wejściowe falownika

Wysokie napięcie wejściowe falownika

Napięcie próbkowania falownika

Błąd komunikacji DSP-PFC

Za duży prąd wejściowy

Błąd PFC

Przegrzanie IPM

Ostrzeżenie o słabym magnesie

Prąd wejściowy falownika stracił fazę

Prąd próbkowania IPM

Awaria czujnika temp. falownika

Przegrzanie falownika

Ostrzeżenie o przegrzaniu falownika

Ostrzeżenie o przetężeniu sprężarki

Ostrzeżenie o nadmiernym prądzie 
wejściowym

Ostrzeżenie o błędzie EEPROM

Ochrona / błąd

Tabela usterek płyty konwersji częstotliwości:

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F26

F27

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F22

F23

F24

F25

Alarm sterownika MOP 

Awaria komunikacji pomiędzy płytą 
konwersji częstotliwości a płytą główną

Ochrona modułowa IPM

Brak fazy, stopnia lub uszkodzenie 
sprzętowe
Otwarty obwód lub zwarcie sprzężenia 
zwrotnego prądu silnika

Prąd wejściowy IPM jest duży

Napięcie szyny DC>Wartość zabezpieczenia 
nadnapięciowego szyny DC

Napięcie szyny DC<Wartość zabezpieczenia 
nadnapięciowego szyny DC
Napięcie wejściowe jest niskie, co 
powoduje, że prąd wejściowy jest wysoki

Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie, 
wyższe niż prąd ochrony przed awarią RMS

Błąd próbkowania napięcia wejściowego!

Błąd połączenia DSP i PFC

Obciążenie urządzenia jest zbyt duże

Ochrona obwodu PFC

Moduł IPM jest przegrzany

Siła magnetyczna sprężarki jest zbyt 
mała

Odzyskanie po 15
 
0s

Sprawdź połączenie komunikacyjne

Odzyskanie po 15 0s

Sprawdź napięcie pomiarowe, sprawdź  
płytę konwersji częstotliwości

Sprawdź, czy prądowe przewody 
powrotne są podłączone do silnika

Sprawdź i dostosuj pomiar prądu

Sprawdź pomiar napięcia wejściowego

Sprawdź pomiar napięcia wejściowego

Sprawdź pomiar napięcia wejściowego

Sprawdź pomiar napięcia wejściowego

Sprawdź i dostosuj pomiar 
prądu

Sprawdź połączenie komunikacyjne

Sprawdź, czy przełącznik PFC jest zwarty

Sprawdź i dostosuj pomiar 
prądu

Sprawdźi dostosuj pomiar napięcia

Sprawdź i dostosuj pomiar 
prądu

Sprawdź i wymień czujnik

Sprawdź i dostosuj pomiar 
prądu
Sprawdź i dostosuj pomiar 
prądu

Sprawdź zabezpieczenie 
nadprądowe sprężarki

Sprawdź i dostosuj pomiar 
prądu

Sprawdź, czy chip nie jest uszkodzony 
Wymień chip

Kod Przyczyna Rozwiązanie

Utrata fazy napięcia wejściowego

Próbkowanie energii elektrycznej IPM jest 
wadliwe

Czujnik ma zwarty lub otwarty obwód

Przetwornik jest przegrzany

Temperatura przetwornika jest zbyt wysoka

Prąd sprężarki jest duży

Prąd wejściowy jest za duży

Błąd MCU

F28Błąd przepięcia/podnapięcia V15V V15V jest przeciążony lub podnapięciowy Sprawdź czy napięcie wejściowe V15V 
mieści się w zakresie 13,5V~16,5V

4. Instrukcja użytkowania i obsługi

E081

F032

Błąd komunikacji (moduł 
kontroli prędkości)

Błąd silnika1 wentylatora

Komunikacja modułu kontroli prędkości 
z płytą główną nie powiodła się Sprawdź połączenie komunikacyjne

1. Silnik jest w stanie zablokowanego wirnika
2. Połączenie przewodowe między modułem 
silnika DC wentylatora a silnikiem 
wentylatora jest w złym kontakcie

1. Wymień silnik wentylatora na nowy
2. Sprawdź połączenie przewodów i upewnij 
się, że są w dobrym kontakcie
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(2)  Controller interface diagram and definition
(PIV25/32  PIV25T/32  PIV30/32  PIV30T/32) 

(1)  Wire control interface diagram and definition 

4.11  Interface drawin 

AC-L OUT1OUT2

CN2

CN8

CN13

OUT3AC-N OUT4OUT5

PC1004

CN9

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

AI/DI12

AI/DI11

AI/DI10

AI/DI09

AI/DI08

AI/DI07

AI/DI06

AI/DI05

AI/DI04

AI/DI03

AI/DI02

AI/DI01

① ② ③ ④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③+1
2V

0-
10

V_
OU

T
PW

M
_O

UT
PW

M
_I

N

GN
D

GN
D

GN
D

GN
D

+5V
AI/DI13
GND

GND
RS485_B_2
RS485_A_2
12V

GND
RS485_B_3
RS485_A_3
12V

GND
RS485_B_1
RS485_A_1
12V

V     A     B    G
Sign Meaning

V

A

B

G

12V（power +）

485A

485B

GND ( power - ) 



4. Instrukcja użytkowania i obsługi

10.2 Lista parametrów 

Znaczenie
27℃

27℃

27℃

Uwagi
Regulowana

Regulowana

Regulowana

Domyślne
Docelowa nastawa temperatury chłodzenia
Docelowa nastawa temperatury ogrzewania
Automatyczna nastawa temperatury docelowej
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Drv1 MOP alarm

Inverter offline

IPM protection

Comp. Driver Failure

DC Fan Fault

IPM Overcurrent

Inv. DC Overvoltage 

Inv. DC Lessvoltage

Inv. Input Lessvolt.

Inv. Input Overvolt.

Inv. Sampling Volt.

Comm. Err DSP-PFC

Input Over Cur.

PFC fault

IPM Over heating

Weak Magnetic Warn

Inv. Input Out Phase

IPM Sampling Cur.

Inv. Temp. Probe Fail  

Inverter Overheating

Inv. Overheating Warn

Comp. OverCur. Warn

Input Over Cur. Warn

EEPROM Error Warn

Protection/fault

Frequency conversion board fault table:

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F26

F27

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F22

F23

F24

F25

MOP drive alarm

Frequency conversion board and main     
board communication failure

IPM modular protection 

Lack of phase, step or drive hardware       
damag

Motor current feedback open circuit or      
short circuit

IPM Input current is large   

DC bus voltage>Dc bus over-voltage     
protection value

DC bus voltage<Dc bus over-voltage     
protection value

The input voltage is low, causing the       
input current is high

The input voltage is too high, more than       
outage protection current RMS

The input voltage sampling fault

DSP and PFC connect fault

The equipment load is too large

The PFC circuit protection

The IPM module is overheat

Compressor magnetic force is not
enough

Recovery after the 150s

Check the communication connection

Recovery after the 150s

Check the measuring voltage check     
requency conversion board hardware

Check whether current return wires     
connected motor

Check and adjust the current     
measurement

Check the input voltage measurement

Check the input voltage measurement

Check the input voltage measurement

Check the input voltage measurement

Check and adjust the current
measurement

Check the communication connection

Che ck th e PF C swit ch tub e sho rt circu it 
or not

Check and adjust the current     
measurement

Check and measure the voltage     
adjustment

Check and adjust the current     
measurement

Inspect and replace the sensor

Check and adjust the current     
measurement

Check and adjust the current     
measurement

The compressor over-current   
protection

Check and adjust the current     
measurement

Check whether the chip is damaged      Replace the chip

Fault
display Reason Elimination methods

The input voltage lost phase

IPM sampling electricity is fault

Sensor is short circuit or open circuit

The transducer is overheat

Transducer temperature is too high

Compressor electricity is large

Input current is too large

MCU error

F28V15V over/undervoltage fault The V15V is overload or undervoltage 
Check  the  V15V  input  voltage  in  range
13.5v~16.5v  or  not

4.Use and Operation Instruction

E081

F032

Communication Fault
(speed control module)

Fan Motor2 Fault

Speed control module and main 
board communication fail

Check the communication connection

1. Motor is in locked-rotor state
2.The wire connection between 
DC-fan motor module and fan 
motor is in bad contact

1.Change a new fan motor
2.Check the wire connection and make sure 
they are in good contact
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(2) Schemat i definicja interfejsu sterownika 
(PIV25/32  PIV25T/32  PIV30/32  PIV30T/32)

(1) Schemat i definicja interfejsu sterowania przewodami
4.11  Schemat interfejsu 

AC-L OUT1OUT2

CN2

CN8

CN13

OUT3AC-N OUT4OUT5

PC1004

CN9

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

①
②

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

AI/DI12

AI/DI11

AI/DI10

AI/DI09

AI/DI08

AI/DI07

AI/DI06

AI/DI05

AI/DI04

AI/DI03

AI/DI02

AI/DI01

① ②   ③   ④

①
②

  
 ③

  
 ④

①
②

  
 ③

  
 ④

①
②

  
 ③+1

2V
0-

10
V_

OU
T

PW
M

_O
UT

PW
M

_I
N

GN
D

GN
D

GN
D

GN
D

+5V
AI/DI13
GND

GND
RS485_B_2
RS485_A_2
12V

GND
RS485_B_3
RS485_A_3
12V

GND
RS485_B_1
RS485_A_1
12V

V     A     B    G
Symbol Znaczenie

V

A

B

G

12V（moc +）

  485A

 485B

GND ( moc - ) 



Controller interface diagram and definition 
4.12 . Main board(PIV7/32  PIV11/32  PIV14/32) 

4.Use and Operation Instruction

1
2

3
1

2
1

2

A
B

1
2

1
2

4
5

6
3

1
2

4
5

6
3

1
2

1
2

1 2 4 5 63 7 8 9

1
2

A
C
N
1

A
C
L1

P
0

3
(G

N
D

)
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Objaśnienie interfejsu wejściowego i wyjściowego płyty głównej poniżej:

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

AC-L

AC-N

AI/DI01

AI/DI02

AI/DI03

AI/DI04

AI/DI05

AI/DI06

AI/DI07

AI/DI08

AI/DI09

AI/DI10

AI/DI11

AI12(50K)

0_5V_IN

PWM_IN

PWM_OUT

0_10V_OUT

+5V

+12V

GND

485_B1

485_A1

12V

GND

485_B2

485_A2

12V

CN9

GND

485_B3

485_A3

12V

Symbol Znaczenie
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Sprężarka ( wyjście 220-230VAC）

Pompa wody ( wyjście 220-230VAC）

Zawór 4-drożny ( wyjście 220-230VAC）

Wysoka prędkość wentylatora (wyjście 220-230VAC）

Niska prędkość wentylatora (moc 220-230VAC）

Przewód pod napięciem ( wejście 220-230VAC）

Przewód neutralny ( wejście 220-230VAC）

Temperatura wody na wylocie （wejście）
Temperatura klimakonwektora systemowego (wejście)
Temperatura otoczenia (wejście)

Przełącznik maszyny master-slave/
temperatura przeciwzamrożeniowa (wejście)
Temperatura powietrza wylatującego （wejście）
Wykrywanie prądu sprężarki/czujnik ciśnienia (wejście)
Przełącznik maszyny Master-Slave / Sygnał zwrotny 
wentylatora EC (wejście)
Sterowanie wentylatorem AC (wyjście)
Sterowanie wentylatorem EC (wyjście)
+5V ( wyjście)
+12V ( wyjście)

Wyłącznik awaryjny（wejście）
Przełącznik przepływu（wejście）
Układ niskiego ciśnienia（wejście）
Układ wysokiego ciśnienia （wejście）
Temperatura ssania systemu （wejście）
Temperatura wody na wlocie （wejście）

Przełącznik trybu (wejście)）

Numer

Komunikacja płyty konwersji częstotliwości

Komunikacja kontrolera linii kolorów

Elektroniczny zawór rozprężny

Port dla scentralizowanego systemu sterowania
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Schemat i opis interfejsu kontrolera

4.  Instrukcja użytkowania i obsługi
4.12  Płyta główna (PIV7/32  PIV11/32  PIV14/32) 
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)
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Main board of the input and output interface instructions below

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

AC-L

AC-N

AI/DI01

AI/DI02

AI/DI03

AI/DI04

AI/DI05

AI/DI06

AI/DI07

AI/DI08

AI/DI09

AI/DI10

AI/DI11

AI12(50K)

0_5V_IN

PWM_IN

PWM_OUT

0_10V_OUT

+5V

+12V

GND

485_B1

485_A1

12V

GND

485_B2

485_A2

12V

CN9

GND

485_B3

485_A3

12V

Sign Meaning

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Compressor ( output 220-230VAC）

Water pump ( output 220-230VAC）

4-way valve ( output 220-230VAC）

High speed of fan ( output 220-230VAC）

Low speed of fan (output 220-230VAC）

Live wire ( input 220-230VAC）

Neutral wire ( input 220-230VAC）

Emergency switch input

Water flow switch input

System low pressure input

System high pressure input

Water output temperature ( input )

System fan coil temperature（ input）

Ambient temperature（ input）

Mode switch input

Master-slave machine switch / Antifreeze

temperature（input）

System Exhaust temperature （input）

Compressor current detection/Pressure sensor(input)

Master-slave machine switch / Feedback signal of EC

fan ( input ) 

AC fan control ( output )

EC fan control ( output )

+5V ( output )

+12V ( output )

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

System suction temperature （input）

Water input temperature （input）

（ ）

Number

Frequency conversion board communications

Color line controller communication

Electronic expansion valve

The port  for centralized control  system
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Sign MeaningNumber

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

Compressor ( output 220-230VAC）

Water pump ( output 220-230VAC）

4-way valve ( output 220-230VAC）

High speed of fan ( output 220-230VAC）

Low speed of fan (output 220-230VAC）

Live wire ( input 220-230VAC）

Neutral wire ( input 220-230VAC）

Pressure sensor

Water flow switch input

High pressure switch input

Low pressure switch input

Water output temperature ( input )

System fan coil temperature（ input）

Ambient temperature（ input）

System Exhaust temperature （input）

Earth wire

Earth wire

（ ）

（ ）

（ ）

System suction temperature （input）

Water input temperature （input）

P10-(U)

P10-(V)

P10-(W)

CN18(EMV)

CN13(HEAT)

CN96(H)

CN96(L)

P1(AC-L)

P2(AC-N)

CN99(PL)

CN29(OVT)

CN30(HP)

CN31(LP)

CN7(OAT)

CN21(RES1)

CN22(RES2)

CN8(OPT)

CN12(PH)

CN9(OHT)

P00(GND)

P01(GND)

P13(L)

P14(L)

R485(B)

R485(A)

CN15

22

23 Color line controller communication

Electric reactor

Electronic expansion valve

Main board of the input and output interface instructions below

4.Use and Operation Instruction
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Schemat i opis interfejsu kontrolera
4.11 Płyta główna (PIV17/32  PIV21/32) 

4. Instrukcja użytkowania i obsługi
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Symbol ZnaczenieNumer
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

Sprężarka (wyj ście 220-230VAC）

Pompa wody (wyj ście 220-230VAC）

Zawór 4-drożny (wyjście 220-230VAC）

Wysoka prędkoś ć wentylatora (wyj ście 220-230VAC）

Niska prędkoś ć wentylatora (moc 220-230VAC）

Przewód pod napięciem (wejście 220-230VAC)
Przewód neutralny (wejście 220-230VAC)
Czujnik ciśnienia

Temperatura wody na wylocie (wejście)
Temperatura klimakonwektora systemowego (wejście)
Temperatura otoczenia (wejście)
Temperatura powietrza wylatującego （wejście）

Uziemienie
Uziemienie

Przełącznik przepływu wody (wejście)
Przełącznik wysokiego ciśnienia (wejście)
Przełącznik niskiego ciśnienia (wejście)
Temperatura ssania systemu （wejście）

Temperatura wody na wlocie (wejście)

P10-(U)

P10-(V)

P10-(W)

CN18(EMV)

CN13(HEAT)

CN96(H)

CN96(L)

P1(AC-L)

P2(AC-N)

CN99(PL)

CN29(OVT)

CN30(HP)

CN31(LP)

CN7(OAT)

CN21(RES1)

CN22(RES2)

CN8(OPT)

CN12(PH)

CN9(OHT)

P00(GND)

P01(GND)

P13(L)

P14(L)

R485(B)

R485(A)

CN15

22

23 Komunikacja kontrolera linii kolorów

Reaktor elektryczny

Elektroniczny zawór rozprężny

Objaśnienie interfejsu wejściowego i wyjściowego płyty głównej poniżej:

4. Instrukcja użytkowania i obsługi
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Controller interface diagram and definition 
4.11 . Main board(PIV17/32  PIV21/32) 

4.Use and Operation Instruction
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5. MAINTENANCE AND INSPECTION

No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing 
any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources 
of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible 
ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the 
site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant 
can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area 
around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards 
or ignition risks. “No Smoking” signs shall be displayed.

Ventilated area 
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into 
the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the 
period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released 
refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere. 

Checks to the refrigeration equipment 
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the 
correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines 
shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for 
assistance. 
The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants: 
The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing 
parts are installed; 
The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; 
 If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for 
the presence of refrigerant; 
 Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are 
illegible shall be corrected; 
 Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be 
exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless 
the components are constructed of materials which are inherently resistant to being 
corroded or are suitably protected against being so corroded. 

Checks to electrical devices 
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and 
component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no 
electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the 
fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an 
adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the 
equipment so all parties are advised. 
Initial safety checks shall include: 
. That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of 
sparking; 
. That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, 
recovering or purging the system; 
. That there is continuity of earth bonding. 
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Często sprawdzaj urządzenie doprowadzające i odprowadzające wodę. Należy unikać sytuacji, 
w.których do systemu nie dostanie się woda lub dostanie się powietrze, ponieważ wpłynie to na 
wydajność i niezawodność urządzenia. Należy regularnie czyścić filtr basenu/spa, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia w wyniku zabrudzonego i zatkanego filtra.

Obszar wokół urządzenia powinien być suchy, czysty i dobrze wentylowany. Regularnie czyść 
boczny wymiennik ciepła, aby utrzymać dobrą wymianę ciepła w celu oszczędzania energii.

Ciśnienie robocze układu chłodniczego powinno być serwisowane wyłącznie przez 
wykwalifikowanego technika.

Często sprawdzaj zasilanie i połączenia kablowe. Jeśli urządzenie zacznie działać nieprawidłowo, 
wyłącz je i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Spuść całą wodę z pompy wodnej i układu wodnego, aby nie doszło do zamarznięcia wody w 
pompie lub układzie wodnym. Wodę należy spuścić na dno pompy wodnej, jeśli urządzenie nie 
będzie używane przez dłuższy czas. Należy dokładnie sprawdzić urządzenie i całkowicie napełnić 
układ wodą przed pierwszym użyciem po dłuższym okresie nieużywania.

Kontrola okolicy
Przed rozpoczęciem prac przy układach zawierających palne czynniki chłodnicze konieczne są 
kontrole bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. W przypadku naprawy układu 
chłodniczego, przed przystąpieniem do prac przy układzie należy przestrzegać następujących 
środków ostrożności.

Procedura pracy
Prace należy wykonywać zgodnie z kontrolowaną procedurą, aby zminimalizować ryzyko 
obecności palnego gazu lub oparów podczas wykonywania prac.

Ogólny obszar roboczy
Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w okolicy powinny zostać poinstruowane 
o.charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych. Obszar 
wokół miejsca pracy powinien być wydzielony. Upewnij się, że warunki w obszarze zostały 
zabezpieczone przez kontrolę materiałów łatwopalnych.

Sprawdzenie obecności czynnika chłodniczego
Obszar powinien być sprawdzony za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego przed i w 
trakcie pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy potencjalnie łatwopalnej atmosfery. Należy upewnić 
się, że używany sprzęt do wykrywania nieszczelności jest odpowiedni do stosowania z palnymi czynnikami 
chłodniczymi, tj. nie iskrzący, odpowiednio uszczelniony lub samoistnie bezpieczny.

Obecność gaśnicy
W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac gorących przy urządzeniach chłodniczych lub 
związanych z nimi częściach, należy mieć pod ręką odpowiedni sprzęt gaśniczy. Miej gaśnicę 
proszkową lub CO2 w pobliżu obszaru pracy.
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Brak źródeł zapłonu
Żadna osoba wykonująca prace związane z układem chłodniczym, które wiążą się z odsłonięciem 
jakichkolwiek rurociągów, które zawierają lub zawierały łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może 
używać jakichkolwiek źródeł zapłonu w sposób, który może prowadzić do ryzyka pożaru lub 
wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być trzymane 
dostatecznie daleko od miejsca montażu, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas którego palny 
czynnik chłodniczy może zostać uwolniony do otaczającej przestrzeni. Przed przystąpieniem do 
pracy należy zbadać teren wokół urządzenia w celu upewnienia się, że nie ma zagrożeń palnych 
lub zapłonu. Należy umieścić znaki „Zakaz palenia”.

Obszar wentylowany
Upewnij się, że obszar znajduje się na otwartej przestrzeni lub że jest odpowiednio wentylowany 
przed otwarciem ukłądu lub wykonaniem jakichkolwiek prac gorących. W czasie wykonywania prac 
należy zapewnić wentylację. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik 
chłodniczy i najlepiej usuwać go na zewnątrz do atmosfery.

Kontrole urządzeń chłodniczych
W przypadku wymiany elementów elektrycznych muszą one być odpowiednie do celu i zgodne 
ze.specyfikacją. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących 
konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości skonsultuj się z działem technicznym producenta w celu 
uzyskania pomocy.
W przypadku instalacji wykorzystujących palne czynniki chłodnicze stosuje się następujące 
kontrole:
 Wielkość napełnienia jest zgodna z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części 
zawierające czynnik chłodniczy;
 Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane; Jeżeli używany jest 
pośredni obwód chłodniczy, obwód wtórny należy sprawdzić pod kątem obecności czynnika 
chłodniczego;
 Oznaczenia na sprzęcie pozostają widoczne i czytelne. Oznaczenia i znaki, które są nieczytelne, 
należy poprawić;
 Rura lub elementy chłodnicze są instalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby 
były narażone na działanie substancji, które mogą powodować korozję elementów zawierających 
czynnik chłodniczy, chyba że elementy są zbudowane z materiałów, które są z natury odporne na 
korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Kontrole urządzeń elektrycznych
Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych obejmuje wstępne kontrole bezpieczeństwa 
i.procedury kontroli komponentów. Jeśli istnieje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, 
nie należy podłączać zasilania elektrycznego do obwodu, dopóki nie zostanie rozwiązana 
w.sposób zadowalający. Jeżeli usterki nie można usunąć natychmiast, ale konieczne jest 
kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić 
właścicielowi sprzętu i powiadomić wszystkie strony.
Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:
. Czy kondensatory są rozładowane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć 
możliwości iskrzenia;
. Podczas ładowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu nie są odsłonięte żadne elementy 
elektryczne i przewody pod napięciem;
. Czy istnieje ciągłość uziemienia.
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Check the water supply device  and the release often. You should avoid the condition of no  

water or air entering into system, as this will influence unit's performance and reliability. 

You should clear the pool/spa filter regularly  to avoid damage to the unit as a result of the 

dirty of clogged filter.

The area around the unit should be dry, clean and well ventilated. Clean the side heating 

exchanger regularly to maintain good heat exchange as conserve energy .

The operation pressure of the refrigerant system should only be serviced by a certified  

technician .

Discharge all water in the water pump and water system ,so that  freezing of the water in the 

pump or water system does not occur. You should discharge the water at the bottom of 

water pump  if the unit will not be used for an extended period of time. You should check the 

unit thoroughly  and fill the system with water fully before using it for the first time after a 

prolonged period of no usage.

Check the power supply and cable connection often,.Should the unit begin to operate 

abnormally, switch it off and contact the qualified technician.

Checks to the area 
Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are 
necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating 
system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the 
system. 

Work procedure 
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a 
flammable gas or vapour being present while the work is being performed. 

General work area 
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature 
of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the 
workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been 
made safe by control of flammable material. 

Checking for presence of refrigerant 
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, 
to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the 
leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. 
non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe. 

Presence of fire extinguisher 
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, 
appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or 
CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area. 
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Removal and evacuation 
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs  or for any other purpose 
conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is 
followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to: 
. Remove refrigerant; 
. Purge the circuit with inert gas; 
. Evacuate; 
. Purge again with inert gas; 
. Open the circuit by cutting or brazing. 

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system 
shall be "flushed" with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated 
several times. Compressed air or oxygen shall not be used for this task. 
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing 
to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling 
down to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. 
When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric 
pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing 
operations on the pipe-work are to take place. 
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is 
ventilation available. working on them. 

Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of 
refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the 
equipment stating the equipment contains flammable refrigerant. 

Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is 
recommended good practice that all refrigerants are removed safely.

When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant 
recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding
the total system charge is available. All cylinders to be used are designated for the 
recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery 
of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-
off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, 
cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions 
concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of 
flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available 
and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings 
and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory 
working order, has been properly maintained and that any associated electrical 
components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult 
manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct 
recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants 
in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been 
evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not 
remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning 
the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be 
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried 
out safely.
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Naprawy uszczelnionych elementów
1) Podczas napraw uszczelnionych elementów, przed zdjęciem uszczelnionych osłon itp. należy 
odłączyć wszystkie źródła zasilania elektrycznego od obrabianego sprzętu. Wykrywacz wycieków 
powinien znajdować się w najbardziej krytycznym punkcie, aby ostrzec o potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji.
2) Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie, aby zapewnić, że podczas pracy na 
elementach elektrycznych obudowa nie zostanie zmieniona w sposób, który wpłynie na poziom 
ochrony. Obejmuje to uszkodzenia kabli, nadmierną liczbę połączeń, zaciski wykonane niezgodnie 
z oryginalną specyfikacją, uszkodzenie uszczelek, nieprawidłowe dopasowanie dławnic itp.

Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane.
Upewnij się, że uszczelki lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji w taki sposób, że nie 
spełniają już swojego zadania w zapobieganiu przenikania łatwopalnych gazów. Części zamienne 
muszą być zgodne ze specyfikacjami producenta.
UWAGA: Stosowanie szczeliwa silikonowego może zmniejszać skuteczność niektórych typów 
urządzeń do wykrywania nieszczelności. Elementy iskrobezpieczne nie muszą być izolowane 
przed przystąpieniem do pracy.

Naprawa elementów iskrobezpiecznych
Nie należy stosować żadnych trwałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych do obwodu 
bez upewnienia się, że nie przekroczą one dopuszczalnego napięcia i prądu dozwolonego dla 
używanego urządzenia.
Elementy iskrobezpieczne to jedyne typy, nad którymi można pracować pod napięciem w 
atmosferze palnej. Aparatura badawcza powinna mieć prawidłową wartość znamionową. 
Wymieniaj części tylko na części określone przez producenta. Inne części mogą spowodować 
zapłon czynnika chłodniczego w atmosferze z wycieku.

Okablowanie
Sprawdź, czy okablowanie nie będzie narażone na zużycie, korozję, nadmierne ciśnienie, 
wibracje, ostre krawędzie lub inne niekorzystne wpływy środowiska. Kontrola powinna również 
uwzględniać skutki starzenia lub ciągłe wibracje pochodzące ze źródeł takich jak sprężarki lub 
wentylatory.

Wykrywanie palnych czynników chłodniczych
W żadnym wypadku nie wolno używać potencjalnych źródeł zapłonu do poszukiwania lub 
wykrywania wycieków czynnika chłodniczego. Nie wolno używać palnika halogenowego (ani 
żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień).

Metody wykrywania nieszczelności
Następujące metody wykrywania nieszczelności są uznawane za dopuszczalne w przypadku 
systemów zawierających palne czynniki chłodnicze.
. Do wykrywania palnych czynników chłodniczych należy stosować elektroniczne detektory 
nieszczelności, ale czułość może być niewystarczająca lub może wymagać ponownej kalibracji. 
(Sprzęt detekcyjny należy kalibrować w obszarze wolnym od czynnika chłodniczego.) Upewnij się, 
że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest odpowiedni dla używanego czynnika 
chłodniczego. Sprzęt do wykrywania nieszczelności powinien być ustawiony na procent LFL 
czynnika chłodniczego i skalibrowany do zastosowanego czynnika chłodniczego, a odpowiedni 
procent gazu (maksymalnie 25%) jest potwierdzony.
. Płyny do wykrywania nieszczelności nadają się do stosowania z większością czynników 
chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor 
może reagować z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.
. W przypadku podejrzenia wycieku należy usunąć/zgasić wszystkie otwarte płomienie.
. W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego wymagającego lutowania, cały czynnik 
chłodniczy należy odzyskać z systemu lub odizolować (za pomocą zaworów odcinających) w 
części systemu oddalonej od miejsca wycieku. Zarówno przed, jak i podczas procesu lutowania 
należy przepłukać układ azotem beztlenowym (OFN) .

31



55.. KONSERWACJA I PRZEGLĄD
Usuwanie i opróżnianie
Podczas otwierania obiegu czynnika chłodniczego w celu naprawy lub w jakimkolwiek innym celu 
należy stosować konwencjonalne procedury. Jednak ważne jest, aby postępować zgodnie z 
najlepszą praktyką, ponieważ mamy do czynienia z substancją łatwopalną. Należy przestrzegać 
następującej procedury:
. Usuń czynnik chłodniczy;
. Oczyść obwód gazem obojętnym;
. Opróżnij obwód;
. Przedmuchaj ponownie gazem obojętnym;
. Otwórz obwód, przecinając lub lutując.

Wsad czynnika chłodniczego należy odzyskać do odpowiednich butli do odzysku. System należy 
„przepłukać” za pomocą OFN, aby urządzenie było bezpieczne. Ten proces może wymagać 
kilkukrotnego powtórzenia. Do tego zadania nie należy używać sprężonego powietrza ani tlenu.
Płukanie powinno być osiągnięte przez przerwanie próżni w systemie za pomocą OFN i 
kontynuowanie napełniania aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, następnie odpowietrzenie do 
atmosfery, a na koniec obniżenie do próżni. Proces ten należy powtarzać, dopóki w układzie nie 
będzie czynnika chłodniczego. Kiedy używany jest ostatni ładunek OFN, system należy opróżnić do 
ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić wykonanie pracy. Ta operacja jest absolutnie niezbędna, 
jeśli mają mieć miejsce operacje lutowania na rurociągu.
Upewnij się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu i czy działa na 
nim wentylacja.

Etykietowanie
Sprzęt powinien być oznakowany informacją, że został wycofany z eksploatacji i opróżniony z 
czynnika chłodniczego. Etykieta powinna być opatrzona datą i podpisana. Upewnij się, że na 
urządzeniu znajdują się etykiety informujące, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.

Odzyskiwanie
Podczas usuwania czynnika chłodniczego z systemu, zarówno w celu serwisowania, jak i 
wycofania z eksploatacji, zaleca się dobrą praktykę, aby wszystkie czynniki chłodnicze były 
usuwane w bezpieczny sposób.

Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy upewnić się, że stosowane są tylko 
odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika chłodniczego. Upewnij się, że dostępna jest właściwa 
liczba butli do przechowywania całkowitej pojemności ukłądu. Wszystkie butle, które mają być użyte, 
powinny być przeznaczone do odzyskanego czynnika chłodniczego i oznakowane dla tego czynnika 
chłodniczego (tj. specjalne butle do odzysku czynnika chłodniczego). Butle powinny być w dobrym stanie 
technicznym z zaworem nadmiarowym ciśnienia i powiązanymi zaworami odcinającymi. Puste butle do 
odzysku powinny być opróżniane i, jeśli to możliwe, chłodzone przed odzyskiem.

Sprzęt do odzysku powinien być w dobrym stanie technicznym z zestawem instrukcji dotyczących 
sprzętu, który jest pod ręką i powinien być odpowiedni do odzysku łatwopalnych czynników chłodniczych. 
Ponadto musi być dostępny i sprawny technicznie zestaw skalibrowanych wag. Węże powinny być 
wyposażone w szczelne złączki rozłączające i być w dobrym stanie. Przed użyciem maszyny do odzysku 
należy sprawdzić, czy jest ona w dobrym stanie technicznym, czy była właściwie konserwowana oraz czy 
wszelkie związane z nią elementy elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec zapłonowi w przypadku 
uwolnienia czynnika chłodniczego. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy powinien zostać zwrócony dostawcy czynnika chłodniczego w 
odpowiedniej butli do odzysku, po umieszczeniu odpowiedniego Noty Przekazania Odpadu. Nie mieszaj 
czynników chłodniczych w pojemnikach do odzysku, a zwłaszcza w butlach.
Jeśli sprężarki lub oleje sprężarkowe mają zostać usunięte, należy upewnić się, że zostały one 
opróżnione do akceptowalnego poziomu, aby mieć pewność, że palny czynnik chłodniczy nie pozostanie 
w środku smarnym. Proces opróżniania należy przeprowadzić przed zwrotem sprężarki do dostawcy. W 
celu przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu sprężarki. 
Spuszczanie oleju z układu powinno odbywać się w sposób bezpieczny.
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Repairs to sealed components
1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from 
the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it 
isabsolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a 
permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to 
warn of a potentially hazardous situation. 
2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical 
components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. 
This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made 
to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc. 

Ensure that apparatus is mounted securely. 
Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve 
the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall 
be in accordance with the manufacturer's specifications. 
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak 
detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to 
working on them. 

Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or 
detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) 
shall not be used.

Repair to intrinsically safe components 
Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring 
that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in 
use. 
Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the 
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. 
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result 
in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak. 

Cabling 
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, 
sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into 
account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or 
fans. 

Leak detection methods 
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing 
flammable refrigerants. 
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity 
may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated 
in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and 
is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage 
of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the 
appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. 
Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents 
containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and 
corrode the copper pipe-work. 
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. 
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be 
recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system 
remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system 
both before and during the brazing process. 
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6.1 Cable  specification

When the unit will be installed at outdoor, please use the cable which can against UV.

(1) Single phase unit

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Phase line MCB Creepage protector Signal line

2×n 0.5mm

Nameplate 
maximum 
current

Earth line

No more 
than 10A

22×1.5mm
22×2.5mm

22×4mm
22×6mm

22×10mm
22×16mm
22×25mm
22×25mm
22×35mm
22×50mm
22×70mm
22×95mm

20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

30mA less than 0.1 sec

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Phase line MCB Creepage protector Signal line

2×n 0.5mm

Nameplate 
maximum 
current

Earth line

No more 
than 10A 20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

(2) Three phase unit

23×1.5mm
23×2.5mm

23×4mm
23×6mm

23×10mm
2×16mm3
2×25mm3
23×25mm
23×35mm
23×50mm
23×70mm
23×95mm

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec
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Procedury napełniania
Oprócz konwencjonalnych procedur napełniania należy przestrzegać następujących 
wymagań.
– Upewnij się, że podczas korzystania ze sprzętu do napełniania nie występuje 
zanieczyszczenie różnych czynników chłodniczych. Węże lub przewody powinny być jak 
najkrótsze, aby zminimalizować ilość zawartego w nich czynnika chłodniczego.
– Butle powinny być utrzymywane w pozycji pionowej.
– Przed napełnieniem układu czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, że system 
chłodniczy jest uziemiony.
– Oznacz system po zakończeniu napełniania (jeśli jeszcze nie jest to zrobione).
– Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przepełnić układu chłodniczego.
Przed ponownym napełnieniem systemu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową za pomocą 
OFN. System powinien zostać przetestowany pod kątem szczelności po zakończeniu napełniania, 
ale przed uruchomieniem. Przed zakończeniem pracy należy przeprowadzić kontrolne badanie 
szczelności.

Likwidacja
Przed wykonaniem tej procedury ważne jest, aby technik dokładnie zapoznał się ze sprzętem i 
wszystkimi jego szczegółami. Zalecana jest dobra praktyka, aby wszystkie czynniki chłodnicze 
były bezpiecznie odzyskiwane. Przed wykonaniem zadania należy pobrać próbkę oleju i czynnika 
chłodniczego w przypadku, gdy przed ponownym użyciem zregenerowanego czynnika 
chłodniczego wymagana jest analiza. Istotne jest, aby energia elektryczna była dostępna przed 
rozpoczęciem zadania.
a) Zapoznaj się ze sprzętem i jego obsługą.
b) Odizoluj system elektrycznie.
c) Przed przystąpieniem do procedury upewnij się, że:
. W razie potrzeby dostępny jest mechaniczny sprzęt do obsługi butli z czynnikiem chłodniczym; . 
Cały sprzęt ochrony osobistej jest dostępny i jest prawidłowo używany;
. Proces odzyskiwania jest przez cały czas nadzorowany przez kompetentną osobę;
. Sprzęt i butle do odzyskiwania są zgodne z odpowiednimi normami.
d) Odpompuj układ czynnika chłodniczego, jeśli to możliwe.
e) Jeśli próżnia nie jest możliwa, wykonaj kolektor, aby można było usunąć czynnik chłodniczy z 
różnych części systemu.
f) Upewnij się, że butla jest umieszczona na wadze przed odzyskaniem.
g) Uruchom maszynę do odzysku i działaj zgodnie z instrukcjami producenta.
h) Nie przepełniaj butli. (Nie więcej niż 80% objętości wsadu płynnego).
i) Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.
j) Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy upewnić się, że butle i sprzęt 
zostały niezwłocznie usunięte z miejsca pracy, a wszystkie zawory odcinające na sprzęcie zostały 
zamknięte.
k) Odzyskany czynnik chłodniczy nie powinien być wprowadzany do innego układu chłodniczego, 
chyba że został oczyszczony i sprawdzony.

Model przewodu bezpieczeństwa to 5*20_5A/250VAC i musi on spełniać wymagania 
przeciwwybuchowe
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Gdy urządzenie będzie instalowane na zewnątrz, użyj kabla, który jest odporny 
na.promieniowanie UV.

6.1 Specyfikacja przewodów
(1) Model jednofazowy

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Linia fazowa MCB Ochrona przed przebiciem Linia
sygnałowa

2×n 0.5mm

Maks. prąd 
znamionowy

Linia
uziemienia

Nie więcej
niż 10A

22×1.5mm
22×2.5mm

22×4mm
22×6mm

22×10mm
22×16mm
22×25mm
22×25mm
22×35mm
22×50mm
22×70mm
22×95mm

20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

30mA less than 0.1 sec

10~16A

16~25A

25~32A

32~40A

40~63A

63~75A

75~101A

101~123A

123~148A

148~186A

186~224A

Linia fazowa MCB Ochrona przed przebiciem Linia
sygnałowa

2×n 0.5mm

Maks. prąd
znamionowy

Linia
uziemienia

Nie więcej
niż 10A 20A

32A

40A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

225A

250A

280A

21.5mm
22.5mm

24mm
26mm

210mm
216mm
2mm25
2mm25
235mm
250mm
270mm
295mm

(2) Model trójfazowy

23×1.5mm
23×2.5mm

23×4mm
23×6mm

23×10mm
2×16mm3
2×25mm3
23×25mm
23×35mm
23×50mm
23×70mm
23×95mm

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec

30mA less than 0.1 sec
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Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be 
followed.
– Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging 
equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of 
refrigerant contained in them.
– Cylinders shall be kept upright.
– Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with 
refrigerant.
– Label the system when charging is complete (if not already).
– Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be 
leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall 
be carried out prior to leaving the site.

Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar 
with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants 
are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall 
be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential 
that electrical power is available before the task is commenced. 

a) Become familiar with the equipment and its operation. 
b) Isolate system electrically. 
c) Before attempting the procedure ensure that: 
. Mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders; 
. All personal protective equipment is available and being used correctly; 
. The recovery process is supervised at all times by a competent person; 
. Recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.  

d) Pump down refrigerant system, if possible. 
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from 
various parts of the system. 
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place. 
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions. 
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge). 
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily. 
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that 
the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on 
the equipment are closed off. 
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it 
has been cleaned and checked. 

The safety wire model is  5*20_5A/250VAC,And must meet the explosion-proof 
requirements
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6.2 Tabela porównawcza temperatury nasycenia czynnikiem chłodniczym

Ciśnienie
(MPa )

Temperatura
(R410A)(℃)

Ciśnienie
(MPa )

Temperatura
(R32)(℃)

Temperatura
(R410A)(℃)
Temperatura

(R32)(℃)

0        0.3     0.5      0.8       1       1.3      1.5     1.8        2        2.3 

2.5      2.8      3         3.3     3.5      3.8       4       4.5        5        5.5 

-51.3 -20 -9         4       11       19       24       31       35       39

-52.5 -20 -9        3.5     10        18      23      29.5   33.3    38.7

  43       47        51      55        57       61      64       70      74       80

  42      46.5   49.5   53.5      56       60      62      67.5   72.5    77.4
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6.2 Comparison table of refrigerant saturation temperature

Pressure
(MPa )

Temperature
(R410A)(℃)

Pressure
(MPa )

Temperature
(R32)(℃)

Temperature
(R410A)(℃)
Temperature

(R32)(℃)

0        0.3     0.5      0.8       1       1.3      1.5     1.8        2        2.3 

2.5      2.8      3         3.3     3.5      3.8       4       4.5        5        5.5 

-51.3    -20       -9         4       11       19       24       31       35       39

-52.5    -20      -9        3.5     10        18      23      29.5   33.3    38.7

  43       47        51      55        57       61      64       70      74       80

  42      46.5   49.5   53.5      56       60      62      67.5   72.5    77.4
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