
OSUSZACZ BASENOWY

Instrukcja montażu i obsługi
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Mark Meaning

A wrong operation may lead to death or heavy injury on people. 

A wrong operation may lead to harm to people or loss of property. 

WARNING

 ATTENTION

Entrust a specialized personnel for installation. Wrong installation 
may cause leakage, personnel electric shock or fires.

Confirm whether wether the unit is with correct earthing. Wrong 
connection may cause personnel shockIN

S
T
A

L
L

A
T

IO
N

PROFESSIONAL 
INSTALLER IS REQUIRED

EARTHING 
IS REQUIRED

Icon Meaning

Prohibition. What is prohibited will be nearby this icon.

Compulsory implement. The listed actions need to be taken.

Attention(include warnings)
Please pay attention to what is indicated.

Do not put fingers or others into the fan or  evaporator of the unit, 
otherwise harm may be occurred.

O
P

E
R

A
T

IO
N

PROHIBITION

SHUT OFF 

THE POWER

When the unit needs to be moved or installed again, please entrust
dealer or qualified person to carry it out. Improper installation may lead to
water leakage, electrical shock, injury or fire.

It is prohibited to repair the unit by the user himself, otherwise electrical 
shock or fire may occur.

When the unit needs to be repaired, please entrust dealer or qualified 
person to carry it out. Improper movement or repair on the unit may lead to 
water leakage, electrical shock, injury or fire.

M
O

V
E

A
N

D
R

E
P

A
IR

ENTRUST

ENTRUST

PROHIBIT

2.1  Marks

2.2 Icons

2.3 nWar ings

When there is something wrong or strange smell from the unit, please cut
off the power to the unit immediately.

2. Installation Precautions1. Wstňp

1

rys. 1

Jednostka gğ·wna Wieszak Ŝcienny Instrukcja obsğugi

Dziňkujemy za wybranie Osuszacza Basenowego do kontrolowania warunk·w w Twoim 
basenie. W celu zapewnienia doskonağej wydajnoŜci, niezawodnoŜci i dobrej zdolnoŜci 
adaptacji ten produkt jest zgodny ze standardami projektowania i produkcji.
Przeczytaj cağŃ instrukcjň przed pierwszym uruchomieniem urzŃdzenia. WaŨne jest, aby 
znaĺ prawidğowe procedury obsğugi urzŃdzenia i wszystkie Ŝrodki ostroŨnoŜci, aby 
zapobiec moŨliwoŜci uszkodzenia mienia i/lub obraŨeŒ ciağa. Nie modyfikuj ani nie ingeruj 
w urzŃdzenie samodzielnie, poniewaŨ moŨe to spowodowaĺ niebezpieczne sytuacje, a 
producent nie bňdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek spowodowane szkody.
Niniejsza instrukcja musi byĺ starannie przechowywana i musi byĺ zawsze doğŃczona do 
urzŃdzenia. JeŜli zostanie zgubiona lub uszkodzona, skontaktuj siň z lokalnym centrum
obsğugi technicznej.
1.1 Nieprzestrzeganie tych zaleceŒ spowoduje utratň gwarancji.

To urzŃdzenie musi byĺ zainstalowane przez autoryzowanego instalatora.
Wszelkie naprawy lub dziağania konserwacyjne muszŃ byĺ wykonywane przez 
dziağ serwisu technicznego lub przez profesjonalnie wykwalifikowany personel.
Wszystkie dziağania naprawcze lub konserwacyjne muszŃ byĺ wykonywane 
w.okreŜlonym przedziale czasowym
UŨywaj czňŜci zamiennych dostarczonych WYĞłCZNIE przez producenta.

1.2 W przypadku wycieku z systemu, naleŨy jak najszybciej odğŃczyĺ zasilanie 
od.urzŃdzenia i wezwaĺ serwis techniczny lub inny profesjonalnie wykwalifikowany 
personel i nie naprawiaĺ urzŃdzenia na wğasnŃ rňkň.
JeŜli urzŃdzenie nie jest uŨywane przez dğuŨszy czas, naleŨy odğŃczyĺ je od zasilania.

1.3 ZawartoŜĺ opakowania (rys.1)

Koğki rozporowe
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Znak Znaczenie

Nieprawidğowa dziağanie moŨe prowadziĺ do Ŝmierci lub ciňŨkich 
obraŨeŒ u ludzi.

Nieprawidğowa dziağanie moŨe prowadziĺ do zranienia ludzi lub
utraty mienia.

OSTRZEŧENIE

Powierz montaŨ wyspecjalizowanemu personelowi. 
Nieprawidğowa instalacja moŨe spowodowaĺ wyciek, poraŨenie 
prŃdem lub poŨar.

SprawdŦ, czy urzŃdzenie ma prawidğowe uziemienie. Nieprawidğowe 
poğŃczenie moŨe spowodowaĺ poraŨenie personelu

M
O
N
TA

ŧ WYMAGANY PROFESJONALNY 
INSTALATOR

WYMAGANE 
UZIEMIENIE

Ikona Znaczenie

Zakaz. To, co jest zabronione, bňdzie oznaczone tŃ ikonŃ.

DziağŃnie obowiŃzkowe. NaleŨy podjŃĺ wymienione dziağania.

Uwagi (w tym ostrzeŨenia)
Proszň zwr·ciĺ uwagň na wskazane informacje.

Nie wkğadaĺ palc·w ani innych rzeczy do wentylatora lub 
parownika urzŃdzenia, poniewaŨ moŨe to spowodowaĺ 
uszkodzenie.

U
ŧY

TK
O
W
AN

IE

ZAKAZ

WYĞłCZ
ZASILANIE

Gdy urzŃdzenie bňdzie musiağo zostaĺ przeniesione lub ponownie 
zainstalowane, naleŨy powierzyĺ to sprzedawcy lub wykwalifikowanej 
osobie. NiewğaŜciwa instalacja moŨe prowadziĺ do wycieku wody, 
poraŨenia prŃdem, obraŨeŒ lub poŨaru.

Zabrania siň samodzielnej naprawy urzŃdzenia, w przeciwnym razie 
moŨe dojŜĺ do poraŨenia prŃdem lub poŨaru.

Gdy urzŃdzenie wymaga naprawy, naleŨy jŃ powierzyĺ sprzedawcy lub 
wykwalifikowanej osobie. NiewğaŜciwy poruszenie lub naprawa urzŃdzenia 
moŨe doprowadziĺ do wycieku wody, poraŨenia prŃdem, obraŨeŒ lub poŨaru.PR

ZE
SU

W
AN

IE
 I N

AP
RA

W
A

POWIERZ

POWIERZ

ZAKAZ

2.1  Znaki

 UWAGA

2.2 Ikony

2.3 OstrzeŨenia

Gdy z urzŃdzeniem dzieje siň coŜ nie tak lub wydobywa siň z niego 
dziwny zapach, naleŨy natychmiast odğŃczyĺ zasilanie urzŃdzenia.

2. środki ostroŨnoŜci1. Preface

1

Fig.1 

 Main unit Wall suspension bar  Manual

Thank you for choosing Swimming Pool Dehumidifier for controlling the climate in you pool 

area. This product strictly complies with design and production standards to provide perfect 

performance, high reliability and good adaptability for you.

Read the entire manual before the initial start-up of the unit. It is important to know the correct

operating procedures for the unit and all safety precautions to prevent the possibility of 

property damage and/or personal injury. Do not modify or intervene on the unit by yourself 

only as this could create dangerous situations and the manufacturer will not be responsible 

for any damage caused. 

This instruction must be kept carefully and must always accompany the appliance. If it is 

lost or damaged, please contact the local technical service center.

1.1 Fail to comply with these recommendations will invalidate the warranty.
This unit must be installed by an authorized installer.

All repair or maintenance interventions must be performed by the technical service 

       department or by professionally qualified personnel.

All repair or maintenance interventions must be performed in the specified period and 

        times.

Use the spare parts ONLY provided by the manufacturer.

1.2 In case of system leakage, disconnect the power to the unit and call the technical service 

department or other professionally qualified personnel as soon as possible, and do not 

intervene personally on the appliance.

If the unit is not used for a long time, you should disconnect the power to the unit.

1.3 Packing List (Fig.1)

 Expansion bolts
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 Podczas uŨytkowania tego produktu naleŨy pamiňtaĺ o podstawowych zasadach bezpieczeŒstwa:
1. To urzŃdzenie nie jest przeznaczone do uŨytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnoŜciach fizycznych, sensorycznych lub umysğowych lub braku doŜwiadczenia i wiedzy,
chyba Ũe sŃ one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urzŃdzenia przez
osobň odpowiedzialnŃ za ich bezpieczeŒstwo. NaleŨy pilnowaĺ dzieci, aby nie bawiğy siň
urzŃdzeniem.

2. Zabronione jest dotykanie urzŃdzenia mokrymi rňkami lub ciağem na boso.
3. Zabronione jest przeprowadzanie jakiegokolwiek czyszczenia przed odğŃczeniem urzŃdzenia od

zasilania poprzez ustawienie wyğŃcznika gğ·wnego systemu do pozycji OFF.
4. Zabrania siň modyfikowania lub regulacji urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych lub regulacyjnych bez
upowaŨnienia i wskazaŒ producenta.

5. Zabrania siň ciŃgniňcia, przecinania lub wiŃzania kabli elektrycznych wychodzŃcych z
urzŃdzenia, nawet jeŜli jest ono odğŃczone od zasilania.

6. JeŜli przew·d zasilajŃcy jest uszkodzony, musi zostaĺ wymieniony przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanŃ osobň w celu unikniňcia zagroŨenia.

7. Zabrania siň wkğadania przedmiot·w lub czegokolwiek innego przez kratki wlotowe lub wylotowe.
8. Zabrania siň wyrzucania lub pozostawiania w zasiňgu dzieci materiağ·w opakowaniowych,
kt·re mogğyby staĺ siň Ŧr·dğem zagroŨenia.

9. Zabrania siň wchodzenia na urzŃdzenie lub stawiania na nim przedmiot·w.
10. Zabrania siň bezpoŜredniego dotykania urzŃdzenia rňkami, poniewaŨ

zewnňtrzne czňŜci urzŃdzenia mogŃ osiŃgnŃĺ temperaturň powyŨej 70*C.
11. UrzŃdzenie naleŨy zainstalowaĺ zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi.

MONTAŧ

Umocuj urzŃdzenie

Potrzebny wyğŃcznik

Upewnij siň, Ũe urzŃdzenie jest wyposaŨone w wyğŃcznik. 
Brak wyğŃcznik moŨe doprowadziĺ do poraŨenia prŃdem 
lub poŨaru.

Zakaz

UŨyj odpowiedniego bezpiecznika.
JeŜli do wymiany bezpiecznika zostanie uŨyta miedŦ 
lub Ũelazo, spowoduje to awariň, a nawet poŨar.

UŧYTKOWANIE

Sprawdzaj 
mocowanie

OdğŃcz zasilanie

NaleŨy regularnie sprawdzaĺ mocowanie instalacji, aby 
uniknŃĺ upadku lub uszkodzenia, kt·re moŨe zraniĺ 
ludzi lub uszkodziĺ urzŃdzenie.

OdğŃcz zasilanie od urzŃdzenia w celu czyszczenia lub 
konserwacji.

Upewnij siň, Ũe podstawa urzŃdzenia jest wystarczajŃco 
mocna, aby uniknŃĺ przesuniňcia lub upadku.

Znaczenie

Znaczenie

2.4 Uwaga

2. środki ostroŨnoŜci

Ostrzeżenie

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

       dealer. for Europe market

13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical

       sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have

       been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 

       responsible for their safety. for Europe market Children should be supervised to ensure

       that they do not play with the appliance.

14. Please make sure that the unit and power connection have good earthing, otherwise may 

       cause electrical shock.

15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or our service agent

       or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

16. Directive 2002/96/EC (WEEE): 

       The symbol depicting a crossed-out waste bin that is underneath the appliance indicates 

       that this product, at the end of its useful life, must be handled separately from domestic

       waste, must be taken to a recycling centre for electric and electronic devices or handed 

       back to the dealer when purchasing an equivalent appliance. 

17. Directive 2002/95/EC (RoHs): This product is compliant with directive 2002/95/EC (RoHs) 

      concerning restrictions for the use of harmful substances in electric and electronic devices.

18. The unit CANNOT be installed near the flammable gas. Once there is any leakage of the

      gas , fire can be occur.

19. Make sure that there is circuit breaker for the unit, lack of circuit breaker  can lead to 

       electrical shock or fire.

20. The heat pump located inside the unit is equipped with an over-load protection system. It 

       does not allow for the unit to start for at least 3 minutes from a previous stoppage.

21. The unit can only be repaired by the qualified personnel of an installer center or an 

       authorized dealer. for North America market

22. Installation must be performed in accordance with the NEC/CEC by authorized person only.

for North America market

23. USE SUPPLY WIRES SUITABLE FOR 75 .

24. Caution: Single wall heat exchanger, not suitable for potable water connection.

2. Installation Precautions

4
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            Remember that some fundamental safety rules should be followed when using this product:

            1. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, 

                sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been

                given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for

                their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

            2. It is forbidden to touch the appliance with wet hands or body when barefoot.

            3. It is forbidden to carry out any cleaning before having disconnected the appliances from the 

                 electricity mains supply by turning the system master switch to OFF.

            4. It is forbidden to modify the safety or adjustment devices or adjust without authorization and 

                 indication of the manufacturer.

            5. It is forbidden to pull, cut or knot the electrical cables coming out of the appliance, even if it is 

                 disconnected from the mains supply. 

            6. 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.

            7. It is forbidden to poke objects or anything else through the inlet or outlet grills.

            8. It is forbidden to dispose of or leave in the reach of children the packaging

                 materials which could become a source of danger.

            9. It is forbidden to climb onto the appliance or rest any object on it.

           10. It is forbidden to touch the unit with hands directly as the external 

                 parts of the appliance can reach temperatures of more than 70 .

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

INSTALLATION

Fix the unit

Need circuit breaker

Make sure that there is circuit breaker for the unit. Lack of 
circuit breaker can lead to electrical shock or fire.

Prohibit

Please use the suitable fuse.
If copper or icon is used to replace the fuse, it will cause 
failure, even fire.

OPERATION

Check the installation
basement

Disconnect the power

Please check the installation basement regularly to avoid
any decline or damage which may hurt people or damage 
the unit.

Please disconnect the power to the unit for clean or 
maintenance.

Make sure that the basement of the unit is strong enough 
to avoid any decline or fall down.

Meaning

Meaning

2.4 Attention

2. Installation Precautions

Warinng:

12. UrzŃdzenie moŨe byĺ naprawiane wyğŃcznie przez wykwalifikowany personel z centrum
instalatora lub autoryzowanego sprzedawcň. (rynek europejski)

13. To urzŃdzenie nie jest przeznaczone do uŨytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnoŜciach fizycznych sensorycznych lub umysğowych lub braku 
doŜwiadczenia i wiedzy, chyba Ũe sŃ one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie
uŨytkowania urzŃdzenia przez osobň odpowiedzialnŃ za ich bezpieczeŒstwo. (rynek
europejski) Dzieci naleŨy pilnowaĺ, aby nie bawiğy siň urzŃdzeniem.

14. Upewnij siň, Ũe urzŃdzenie i podğŃczenie zasilania majŃ dobre uziemienie, w przeciwnym
razie moŨe to spowodowaĺ poraŨenie prŃdem.

15. JeŜli przew·d zasilajŃcy jest uszkodzony, musi zostaĺ wymieniony przez producenta,
naszego agenta serwisowego lub osobň o podobnych kwalifikacjach, aby uniknŃĺ zagroŨenia.

16. Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE):
Symbol przedstawiajŃcy przekreŜlony kosz na Ŝmieci znajdujŃcy siň pod urzŃdzeniem
wskazuje, Ũe produkt ten, po zakoŒczeniu okresu uŨytkowania, nie moŨe byĺ wyrzucony 
do odpad·w domowych, musi byĺ przekazany do punktu recyklingu urzŃdzeŒ
elektrycznych i elektronicznych lub zwr·cony sprzedawcy przy zakupie r·wnowaŨnego
urzŃdzenia.

17. Dyrektywa 2002/95/EC (RoHs): Ten produkt jest zgodny z dyrektywŃ 2002/95/EC (RoHs) 
dotyczŃcŃ ograniczeŒ stosowania szkodliwych substancji w urzŃdzeniach elektrycznych
i.elektronicznych.

18. UrzŃdzenie NIE MOŧE byĺ instalowane w pobliŨu Ŧr·dğa palnych gaz·w. W przypadku
wycieku gazu moŨe dojŜĺ do poŨaru.

19. Upewnij siň, Ũe urzŃdzenie jest wyposaŨone w wyğŃcznik automatyczny, brak wyğŃcznika 
moŨe prowadziĺ do poraŨenia prŃdem lub poŨaru.

20. Pompa ciepğa znajdujŃca siň wewnŃtrz urzŃdzenia jest wyposaŨona w system ochrony
przed przeciŃŨeniem. Nie pozwala na uruchomienie urzŃdzenia przez co najmniej 
3.minuty od poprzedniego zatrzymania.

21. UrzŃdzenie moŨe byĺ naprawiane wyğŃcznie przez wykwalifikowany personel centrum
instalatora lub autoryzowanego dealera. (rynek p·ğnocnoamerykaŒski)

22. Instalacja musi byĺ wykonana zgodnie z NEC/CEC wyğŃcznie przez upowaŨnionŃ osobň.
(rynek p·ğnocnoamerykaŒski)

23. UŧYJ PRZEWODčW ZASILAJłCYCH ODPOWIEDNICH DO 75*C.
24. Uwaga: JednoŜcienny wymiennik ciepğa, nie nadaje siň do podğŃczenia wody pitnej.

2. środki ostroŨnoŜci
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 3.1 Parametry

Osuszacz basenowy

3. Specyfikacja

5

Warunki testowe: Temperatura otoczenia: 30*C WilgotnoŜĺ wzglňdna: 80%.

Jednostka

L/h

L

2m

dB(A)

/

kW

A

kW

A

%RH

mm

kg

/

mm

    

2.2

53

10

44

0..892

4.0

0.949

4.3

40 90

3.5

84

15

44

1.095

5.0

1.300

5.9

40 90

220-240V /50Hz

10 32

Zobacz tabliczkň znamionowŃ / etykietň 
opakowania

R32

Patrz 3.3

Model

PojemnoŜĺ znamionowa

WydajnoŜĺ osuszania na dzieŒ

Maksymalna powierzchnia basenu

GğoŜnoŜĺ

Znamionowe napiňcie/czňstotliwoŜĺ

Znamionowa moc wejŜciowa

Znamionowy prŃd pracy

Maksymalna moc wejŜciowa

Maksymalny prŃd pracy

WilgotnoŜĺ wzglňdna

Temperatura

Wymiary (dğ./szer./wys.)

Waga netto

Czynnik chğodniczy

średnica rury kondensacyjnej 16

4.5

108

20

46

1.950

8.8

2.300

10.0

40 90

1616

Zakres pracy: temperatura 10~32*C
wilgotnoŜĺ wzglňdna 40%~90%

WD2.2E  WD3.5E  WD4.5E

3. Specifications

6

 3.2 Performance Curve
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 3.1 Parameters

Swimming Pool Dehumidifier

3. Specifications

5

Test condition: Ambient temperature: 30 Relative humidity: 80%.

Unit

L/h

L

2m

dB(A)

/

kW

A

kW

A

%RH

mm

kg

/

mm

2.2

53

10

44

0..892

4.0

0.949

4.3

40 90

3.5

84

15

44

1.095

5.0

1.300

5.9

40 90

220-240V /50Hz

10 32

See nameplate/ package label

R32

See 3.3

Model

Rated  Capacity

Dehumidification capacity per day

Max  pool area

Noise  Level

Rated Voltage/Freq

Rated Power Input

Rated Running Current 

Max.Power Input 

Max.Running Current

Relative Humidity

Temperature

Dimensions(L/W/H)

Net Weight

Refrigerant

Condensation  Pipe Diameter 16

4.5

108

20

46

1.950

8.8

2.300

10.0

40 90

1616

Operating limits: temperature   10 ~32

 relative humidity  40%~90%

WD2.2E  WD3.5E  WD4.5E

3. Specyfikacja
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 3.2 Krzywa wydajnoŜci

WD2.2E

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 0.5 1.0 1.5 2.0

l/h

C0

2.5 3.0

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.52.5 3.0

C

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0

l/h

5

40%RH 60%RH 80%RH

40%RH 60%RH 80%RH

40%RH 60%RH 80%RH

WD3.5E

WD4.5E



Cieplejsze i osuszone powietrze

7

rys.3

 3.4 Zasada dziağania:

    UrzŃdzenie dziağa poprzez wciŃganie wilgotnego powietrza przez wňŨownicň chğodzonŃ 
za pomocŃ mağego wentylatora. WňŨownica zimna kondensuje wodň, kt·ra jest usuwana, 
a.nastňpnie powietrze jest ponownie podgrzewane przez wňŨownicň gorŃcŃ. Proces ten
dziağa najskuteczniej w wyŨszych temperaturach otoczenia o wysokiej temperaturze punktu
rosy (rys.3).

Model WD2.2E

DğugoŜĺ: A 1295 1495

3.3 Wymiary

3.3.1 WğaŜciwe dla modeli: WD2.2E/3.5E/4.5E

3. Specyfikacja

1695

rys.2

WD3.5E WD4.5E

Built-in hygrostat
Fig.4

3. Specifications

3.5.1 Ultra-low noise

 With the advanced air ducting technology and the super quiet cross-flow fan, the unit can 

 operate with ultra-low noise.

3.5.2 Ultra-thin casing

 With the ultra-thin casing of 200mm, which is the result of compact design, the unit can

 save more space for you when it is compared with the common dehumidifierswith the

 thickness of 400mm.

3.5.3 Fashionable appearance

 With noble &fashion arc frame and elegant & graceful snow white color, the unit will be 

 perfectly combined with your pool house.

3.5.4 Newly design controller. 

 With simple operating display, the newly developed controller makes the unit operation 

 easier and more user-friendly.

3.6.1 The dehumidifier is controlled by a built-in hygrostat set on one side of the unit and

the target RH value can be set ranges from 30% to 90%.

3.6.2 The unit will not start to dehumidify until the actual RH is beyond the setting value.

3.6.3W e recommend that an external hygrostat should be installed to ensure a constant 

measure of the humidity in the pool area.

3.6.4 The location of hygrostat is as the following (Fig.4):

3.6 Hygrostat Control

3.5 Product Features

8

Ciepğe wilgotne powietrze



Warmer & dehumidified air

 3.4 Working Principle:
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Fig.3

    The unit works by drawing moist air over a refrigerated coil with a small fan. The cold coil of 

the refrigeration device condenses the water, which is removed, then the air is reheated by the 

hot coil. This process works most effectively with higher ambient temperatures with a high 

dew point temperature(Fig.3).

Model WD2.2E

Length: A 1295 1495

3.3 Dimensions

3.3.1 Applicablep roduct model: WD2.2E/3.5E/4.5E

3. Specifications

1695

Fig.2

WD3.5E WD4.5E

wbudowany higrostat
rys.4

3. Specyfikacja

Dzięki ultracienkiej obudowie 200mm, która jest wynikiem kompaktowej konstrukcji, 
urządzenie może zaoszczędzić więcej miejsca w porównaniu ze zwykłymi osuszaczami 
o grubości 400mm.

3.5.3  Modny design
 Dzięki szlachetnej i modnej ramie łukowej oraz eleganckiemu i pełnemu wdzięku           
 śnieżnobiałemu kolorowi, urządzenie będzie idealnie współgrać z otoczeniem  

      basenu.
3.5.4  Sterownik zaprojektowany na nowo.

Dzięki prostemu wyświetlaczowi nowo opracowany sterownik sprawia, że obsługa 
urządzenia jest łatwiejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

3.6 Sterowanie higrostatem
3.6.1Osuszacz jest sterowany przez wbudowany higrostat umieszczony z jednej strony 
       urządzenia, a docelową wartość RH można ustawić w zakresie od 30% do 90%.
3.6.2 Urządzenie nie rozpocznie osuszania, dopóki rzeczywista wilgotność względna nie 
       przekroczy ustawionej wartości.
3.6.3 Zalecamy zainstalowanie zewnętrznego higrostatu, aby zapewnić stały pomiar 
       wilgotności w strefie basenu.
3.6.4 Lokalizacja higrostatu (rys.4):

3.5 Cechy produktu
3.5.1  Niezwykle niski poziom hałasu

 Dzięki zaawansowanej technologii kanałów powietrznych i super cichemu 
 wentylatorowi o przepływie krzyżowym, urządzenie może pracować bardzo cicho.

3.5.2  Niezwykle cienka obudowa

8



4. Montaż
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rys.5

4.1 Środki ostrożności
4.1.1 Aby upewnić się, że instalacja została wykonana prawidłowo i że urządzenie będzie 
działać idealnie, należy uważnie przestrzegać instrukcji wskazanych w niniejszej 
instrukcji. Nieprzestrzeganie wskazanych zasad może spowodować nie tylko 
nieprawidłowe działanie urządzenia, ale także unieważnienie gwarancji, dlatego nasza 
firma nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub mieniu.
4.1.2Ważne jest, aby instalacja elektryczna była wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z poszanowaniem danych podanych w karcie technicznej oraz aby 
urządzenie było prawidłowo uziemione.
4.1.3 Urządzenie musi być zainstalowane w miejscu, które umożliwia rutynową 
konserwację, taką jak czyszczenie filtra.
4.2  Pozycjonowanie
4.2.1 Unikaj montażu w pobliżu:
-miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
-źródeł ciepłą
-miejsc z oparami oleju
-miejsc narażonych na wysokie częstotliwości
4.2.2  Upewnij się że:

-ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar urządzenia;
-w miejscu montażu nie przebiega żadna instalacja hydrauliczna i elektryczna
-ściana jest idealnie płaska
-w pobliżu nie ma żadnych przeszkód mogących zakłócić wlot i wylot powietrza
-korzystnie jest, gdy istnieje zewnętrzna ściana obwodowa, aby umożliwić odprowadzanie
skroplin na zewnątrz;
4.3 Minimalne odległości montażowe
4.3.1 Zaleca się zdjęcie czterech gumowych nóżek urządzenia w przypadku zawieszenia 
      go na ścianie.
4.3.2 Na rys. 5 przedstawiono minimalne odległości montażowe między osuszaczem 
naściennym a meblami w pomieszczeniu.

10

4.3.3 Wall mounted installation

    Insert 5 expansion bolts into holes which are bored by 10 drill and fix the wall suspension 

bar horizontally(Fig.6).  

Attention

If the condensation water discharges directly into a container, the condensate outlet 

should above the container to avoid immersing in the container.

Select a suitable size hose to connect to the built-in hose if it is needed Fig.7).

4.4  Drainage

Fig.6

4. Installation 

Expansion bolt

Wall

Wall suspension bar

Fig.7

Condensate drainage hose



4. Installation 
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Fig.5

4.1 Installation Precautions
4.1.1 To ensure that the installation is performed correctly and that the appliance will perform

perfectly, please carefully follow the instructions indicated in this manual. Fail to respect the 

rules indicated not only can cause malfunctions of the appliance but also invalidate the

warranty, hence our company shall not respond for any damage to persons, animals or 

property.

4.1.2 It is important that the electrical installation is made according to the laws in force,

respects the data indicated in the technical sheet and the unit is correctly earthed.

4.1.3 The appliance must be installed in a position that allows the routine maintenance, such

as filter cleaning.

4.2  Positioning
4.2.1 Avoid installing the unit in proximity to:

-positions subject to exposure to direct sunlight;

-sources of heat;

-in places with oil fumes

-places subject to high frequencies.

4.2.2  Make sure that:

-the wall on which the unit is to be installed is strong enough to support the weight;

-the part of the installation wall does not have pipes or electric wires passing through;

-the installation wall is perfectly flat;

-there is an area free of obstacles which could interfere with the inlet and outlet air flow;

-it is preferably that there is an outside perimeter-wall to allow the discharge of condensation 

outside;

4.3 Minimum Installation Distances
4.3.1   Removing the four rubber feet of the unit are suggested if hanging it on the wall. 

4.3.2   Fig. 5 indicates the minimum mounting distances between the wall-mounted swimming

pool dehumidifier and furniture in the room.

10

4.3.3 Montaż do ściany
   Włóż 5 kołków rozporowych w otwory wywiercone wiertłem 10 i zamocuj wieszak 

     ścienny poziomo (rys.6).

  Uwaga

Jeżeli skondensowana woda spływa bezpośrednio do pojemnika, wylot kondensatu
powinien znajdować się powyżej pojemnika, aby uniknąć zanurzenia w pojemniku.

4.4  Drenaż

W razie potrzeby wybierz wąż o odpowiednim rozmiarze, aby podłączyć go 

do.wbudowanego węża (rys.7).

rys.6

4. Montaż

Kołek rozporowy 

Ściana

Wieszak ścienny

rys.7

Wąż odpływowy kondensatu



5. Użytkowanie
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5.1.Funkcje interfejsu
5.1.1 Pełny interfejs wyświetlacza

5.1.2 Opis przycisków

Nr przycisku Nazwa

Góra

Dół

WŁ./WYŁ.

Prędkość wentylatora

Funkcja

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać opcję w 
górę lub zwiększyć wartość parametru.
Naciśnij ten przycisk, aby wybrać opcję w dół 
lub zmniejszyć wartość parametru.
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć i anulować 
bieżącą operację oraz powrócić do poprzedniego menu

  Symbol ustawiania parametru 

    Główny obszar wyświetlania

Tryb osuszania

Symbol sprężarki 
Symbol temperatury

Symbol wilgotności

Symbol rozmrażania Symbol błędu

Symbol blokady

Naciśnij, aby ustawić prędkość wentylatora 
i potwierdzić/zapisać parametry

12

5. Usage

5.2. Function of wire controller

5.2.1 ON and OFF

Off state: press the On/Off key, the unit enters the On state; key lights and display lights

 are up.

On state: press the On/Off key, the unit enters the Off state; key lights and display lights 

are off .

On interfaceOff interface

5.2.2Target humidity setting

Press the up or down key
he humidity value flashesand t

Press the up or down key
Change the target 
humidity value

Press the wind speed key or 
no operation ettings will
be saved automatically in 5s
And return to the main interface

 s

In the ON interface, short press the up or down key after the target humidity flashing,Press the
up or down key to change the target humidity value.

 

Press the switch key
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5.1.The wire controller operation interface

5.1.1 Full display interface

5.1.2 Key description

Key number Key name

Up

Down

ON/OFF

Wind speed button

Key function

Press this key to select the upward option or 
increase the parameter value.

Press this key to select the downward option or 
decrease the parameter value.

Press this button to turn on/off ancel the
current operation and return to the previous menu

 and c

Press to set the wind speed and confirm/save 

Parameter setting symbol

Main display area

Dehumidification mode

Humidity symbol

Celsius symbol

Compressor symbol

Defrost symbol Fault symbol

Lock symbol

Parameters

12

5. Użytkowanie
5.2. Użytkowanie pilota
5.2.1 Włączanie i wyłączanie

 Stan wyłączony: naciśnij przycisk zasilania, urządzenie włączy się; kontrolki klawiszy 
i kontrolki wyświetlacza są włączone.

Stan włączony: naciśnij przycisk zasilania, urządzenie wyłączy się; kontrolki klawiszy 
i kontrolki wyświetlacza są wyłączone .

Interfejs włączonyInterfejs wyłączony

Naciśnij przycisk w górę lub 
w dół, a wartość wilgotności 
zacznie migać

Naciśnij klawisz w górę 
lub w dół Zmień docelową 
wartość wilgotności

Naciśnij przycisk prędkości 
wentylatora lub żadne 
ustawienia operacji nie zostaną 
zapisane automatycznie w 
ciągu 5 sekund i powrócą do 
głównego interfejsu!

5.2.2 Ustawianie docelowej wilgotności

W interfejsie włączony krótko naciśnij przycisk w górę lub w dół po miganiu docelowej 
wilgotności, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby zmienić docelową wartość wilgotności.

Naciśnij przycisk
zasilania
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5. Użytkowanie

WŁ:    

WYŁ:  

Wentylator pracuje dalej, gdy osiągnięta zostanie docelowa wilgotność
Wentylator zatrzymuje się po osiągnięciu docelowej wilgotności

5.2.3 Ustawianie prędkości wentylatora

W głównym interfejsie krótko naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby zmienić 
ustawienie prędkości wentylatora, wartość poziomu prędkości wentylatora zacznie migać. 
Krótko naciśnij przycisk prędkości wentylatora, poziomy prędkości wentylatora od 1 do 3, 
jeśli żadna operacja nie nastąpi w ciągu 5 sekund, ustawienia zostaną zapisane 
automatycznie i powrócą do głównego interfejsu.

Naciśnij przycisk 
wentylatora aby wejść 
w ustawienia prędkości 
wentylatora

Naciśnij przycisk 
wentylatora aby ustawić 
poziom prędkości

W przypadku braku aktywności 
przez 5s,ustawienia zostaną 
zapisane automatycznie i 
powrócą do głównego 
interfejsu; lub naciśnij przycisk 
zasilania aby powrócić do 
głównego interfejsu bez 
zapisywania ustawień

5.2.4 Ustawianie ogrzewania elektrycznego

W głównym interfejsie naciśnij przycisk w dół przez 5 sekund, aby przejść do ustawienia 
ogrzewania elektrycznego, wartość stanu ogrzewania elektrycznego zacznie migać. Krótko 
naciśnij klawisz w górę lub w dół, wartość stanu ogrzewania elektrycznego zawiera się 
między 0-1-2, jeśli nie ma działania w ciągu 5s, ustawienia zostaną automatycznie zapisane 
i powrócą do głównego interfejsu.

When the unit fails, the fault code displays in the main display area, press the up or down 

button, faults will display in cycle. Press the On button to return to the main interface.

5.2.6 fault interface

Press the up or 
down button to 
check faults

Press the 
On/Off key to 
return the main 
interface

To avoid  any faulty operations by others, please lock the keyboard after finishing settings.

In the main interface, long press On/Off button for 5 seconds, you can lock the keyboard;

in the keyboard lock state, long press On/Off button for 5 seconds, you can unlock the 

keyboard. In the lock keyboard interface you can only unlock, other operations are invalid.

5.2.5 keyboard lock function

Press the down key  for
 5s  to enter the electric 
heating setting

Press the press the up or
 down key to choose the
 electric heating status

If no operation in 5s, settings 
will be saved automatically 
and return to the main 
interface; or press On/Off 
button to return to the main 
interface with no save

5. Usage

14

Tryb wentylatora:
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5. Usage

F M :

ON:    

OFF:  

an ode

The fan keeps running when the target humidity is reached

The fan stops when the target humidity is reached

In the main interface short press the wind speed button to enter the wind speed setting, wind 

speed level value flashing Short press the wind speed key, wind speed cycles between 1-3,

 if no operation in 5s, settings will be saved automatically and return to the main interface.

5.2.3 wind speed setting

Press the wind speed
 key to enter win
d speed setting

Press the wind speed key 
to choose the wind 
speed level

If no operation in 5s, settings 
will be saved automatically 
and return to the main 
interface; or press On/Off 
button to return to the main 
interface with no save

In the main interface  press the down key  for 5s  to enter the electric heating setting, electric

heating status value flashing. Short press the up or down key, electric heating status value

between 0-1-2, if no operation in 5s, settings will be saved automatically and return to the main

 interface.

5.2.4 Electric heating setting

Naciśnij przycisk
w górę lub w dół
aby sprawdzić
błędy

Naciśnij przycisk
zasilania aby
wrócić do głównego 
interfejsu

5.2.5 Funkcja blokowania przycisków

Aby uniknąć błędnych operacji wykonywanych przez inne osoby, po zakończeniu 
ustawień zablokuj klawiaturę. W głównym interfejsie naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilania przez 5 sekund, klawiatura jest zablokowana; w stanie blokady klawiatury 
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, klawiatura jest odblokowana. 
W trybie blokady możliwe jest tylko odblokowanie, inne funkcje są nieaktywne.

5.2.6 Interfejs błędów

Gdy urządzenie ulegnie awarii, kod błędu zostanie wyświetlony w głównym obszarze 
wyświetlacza, naciśnij przycisk w górę lub w dół, błędy zostaną wyświetlone po kolei. 
Naciśnij przycisk zasilania, aby powrócić do głównego interfejsu.

Przytrzymaj przycisk 
w.dół aby przejść do
ustawień ogrzewania
elektrycznego

Naciśnij przycisk w górę 
lub w dół aby ustawić 

poziom ogrzewania

Przy braku aktywności przez 5s, 
ustawienia zostaną zapisane 
automatycznie i powrócą do 
głównego interfejsu; lub naciśnij 
przycisk zasilania aby powrócić 
do głównego interfejsu bez 
zapisywania ustawień

5. Użytkowanie

14
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6. Konserwacja

Aby zagwarantować niezawodne i bezpieczne działanie urządzenia przez długi czas, zaleca się 
konserwację i czyszczenie urządzenia co sześć miesięcy.    

 .   Aby czyścić sitko, regularnie wykonuj następujące czynności:

   

 6.1 Konserwacja

  1

  2 (rys.9)
  3

Naciśnij dwa czerwone przyciski i powoli przeciągnij w dół (rys.8);
Oddziel ekran filtra powietrza powrotnego od jednostkI, jak pokazano poniżej 
Wyjmij sitko filtra powietrza powrotnego i przepłucz je wodą (rys.10).

4 Ustaw siatkę filtra i kratkę powrotną powietrza w pierwotnym miejscu i naciśnij kołek 
ograniczający. (rys.11)

5 Wyczyść zewnętrzną część urządzenia miękką i wilgotną szmatką (rys.12). Aby chronić powłokę 
lakierniczą urządzenia, nie używaj do tego szorstkiej gąbki ani żrącego detergentu.

Ostrzeżenie: Odłącz zasilanie przed czyszczeniem lub konserwacją 
urządzenia.

rys.12
rys.11

rys.9

rys.10

KOŁEK
OGRANICZAJĄCY

FILTR POWIETRZA

CZERWONY PRZYCISK

ZATRZASK
SPRĘŻYONYWY

6. Maintenance
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Press the key of "UP" or "Down" to check that if  there are more failure codes.

You can find solutions to the problems according to the codes.

SolutionMalfunction Code

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

E0

Reason

Solution to failure P1/P2/P3:

1. If P1/P2/P3 appears together with other failures, please solve the others first.

2. If there is no other failures of P3~E0, and P1 & P2 still exist, please disconnect the power to 

the unit and connect again after 1 hour.

3. If only P3 exists, please keep the fan running for 30min. If P3 still exist after the running,

please disconnect the power to the unit and connect again after 1 hour.

Note: Please contact with when failures can not be solved. Technical Service Assistance 

6.2 Trouble shootings

High pressure protection

Condenser outlet
 temp. overhigh

Evaporator outlet temp. 
sensor failure

Humidity sensor failure

Motor feedback 
signal failure

Evaporator inlet temp. 
sensor failure

Condenser outlet temp. 
sensor failure

High pressure protection 
has appeared 3 times in 
30mins.

High pressure protection 

is too frequently.

Condenser coil temp.

is too high

This temp. sensor is broken 

or in open/short circuit

The feedback wiring is in 
bad connection. 
Or  fan motor is damaged. 

This temp. sensor is broken 

or in open/short circuit

This temp. Sensor is broken 

or in open/short circuit

Humidity sensor  is broken 

or in open/short circuit

Discharge pressure 

is too high 

1.Check the feedback
    wiring of fan motor.
2.Or replace the fan 
     motor.

Check or replace 

this temp. sensor

Check the below 

solutions to failure 

P1/P2/P3

Check or replace 

this temp. sensor

Check or replace 

this temp. sensor

Check or replace this

 humidity sensor

Return air temp. 
sensor failure

This temp. sensor is broken 
or in open/short circuit 

Check or replace 

this temp. SensorP9

rys.8
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6. Maintenance

To guarantee the unit reliable and security operation for a long time, it is suggested to maintain and clean

     up the unit every six months.   
 .   Please take the following steps to  clean up the strainer regularly:

6.1 Maintenance

  1 Press the two red buttons and  drag it down slowly Fig.8 ;

  2 Seperate the return air filter screen from the units as the image shown below Fig.9 ; 

  3 Take away the return air filter screen and flush it with water Fig.10 .

4

. 

Set the filter net and the air return grille to the original place and press the limiting pin.

(Fig.11)

5 Clean  up the unit outer with soft and damp rag Fig.12  To protect the paint-coat of the 

unit, please don t  use rough sponge or  corrosive detergent to do these.

 Warning Cut off power supply before cleaning or maintaining the unit.

Fig.12
Fig.11

Fig.9

Fig.10

LIMITING PIN

AIR FILTER

RED BUTTON
Fig.8Fig.8

SPRING LATCH

6. Konserwacja
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RozwiązanieProblem Kod

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

Przyczyna

Rozwiązania problemów P1/P2/P3:

1. Jeśli błędy P1/P2/P3 pojawią się razem z innymi, rozwiąż najpierw pozostałe błędy.
2. Jeśli nie ma błędów P3~E0, a P1 i P2 nadal występują, odłącz urządzenie od zasilania
na 1 godzinę.

3. Jeśli występuje tylko błąd P3, pozostaw wentylator włączony na 30min. Jeśli po tym błąd
P3 nadal występuje, odłącz urządzenie od zasilania na 1 godzinę.

Uwaga: W przypadku niemożności usunięcia błędów prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną.

6.2 Rozwiązywanie problemów
Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby sprawdzić, czy jest więcej kodów 
błędów. Możesz znaleźć rozwiązania problemów zgodnie z kodeksami.

Ochrona przed wysokim
ciśnieniem

Za wysoka temperatura
na wylocie skraplacza

Awaria czujnika temp. 
na wylocie parownika 

Awaria czujnika
wilgotności

E0

Awaria czujnika temp. 
na wlocie parownika 

Awaria czujnika temp. 
na wylocie kondensatora

Ochrona przed wysokim
ciśnieniem pojawiła się 
3 razy w ciągu 30 minut.

Zabezpieczenie przed wys. 
ciś. włącza się zbyt często.

Temperatura wężownicy 
skraplacza jest zbyt wysoka

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub w obwodzie 
otwartym/zwartym

Okablowanie zwrotne jest 
źle połączone.
Lub silnik wentylatora jest 
uszkodzony.

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub w obwodzie 
otwartym/zwartym
Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub w obwodzie 
otwartym/zwartym
Czujnik wilgotności jest 
uszkodzony lub w obwodzie 
otwartym/zwartym

Ciśnienie tłoczenia
jest zbyt wysokie

Błąd sygnału zwrotnego 
silnika

1.Sprawdź okablowanie
zwrotne silnika wentylatora.
2.Lub wymień silnik
wentylatora

Sprawdź lub wymień 
ten czujnik temperatury

Rozwiązania 
błędów P1/P2/P3 
- patrz poniżej

Sprawdź lub wymień 
ten czujnik temperatury

Sprawdź lub wymień 
ten czujnik temperatury

Sprawdź lub wymień 
ten czujnik wilgotności

Awaria czujnika 
temperatury powietrza 
powrotnego

Czujnik temperatury jest 
uszkodzony lub w obwodzie 
otwartym/zwartym

Sprawdź lub wymień 
ten czujnik temperaturyP9
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Często sprawdzać urządzenie doprowadzające wodę i spust wody. Należy unikać
sytuacji, w których do systemu nie dostaje się woda ani powietrze, ponieważ wpływa to 
na wydajność i niezawodność urządzenia. Należy regularnie czyścić filtr basenu/spa, 
aby uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku zabrudzonego, zatkanego filtra.

Obszar wokół urządzenia powinien być suchy, czysty i dobrze wentylowany. Regularnie 
czyścić 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 system wodą przed pierwszym użyciem po dłuższej 
przerwie

Sprawdzenie otoczenia
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. 

Obszar pracy
Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w okolicy powinien zostać 
poinstruowany 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.

Kontrola obecności czynnika chłodzącego
Obszar powinien być sprawdzony za pomocą odpowiedniego detektora czynnika 
chłodniczego przed iw trakcie pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy 
potencjalnie łatwopalnego otoczenia. 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.

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. prolonged period of no 
usage.

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. prolonged period of no usage.

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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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 

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. prolonged period of no usage.

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. 

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. 

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 

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 
instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, podczas której palny czynnik chłodniczy
mogą ewentualnie zostać uwolnione do otaczającej przestrzeni. Przed przystąpieniem
do pracy należy zbadać teren wokół urządzenia w celu upewnienia się, że nie ma 
zagrożeń palnych lub zapłonu. Powinny być wywieszane znaki "zakazu palenia".

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

Kontrola otoczenia
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.

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 zbiornika 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 problem nie zostanie rozwiązany w sposób zadowalający. Jeżeli usterki nie 
można usunąć natychmiast, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, należy 
zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić właścicielowi 
sprzętu, aby powiadomić wszystkie strony.
Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:
. Czy kondensatory są rozładowane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć 
możliwości iskrzenia;
. Czy podczas ładowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu nie są odsłonięte 
żadne elementy elektryczne i przewody pod napięciem;
. Czy istnieje ciągłość połączenia uziemiającego.
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Naprawy uszczelnionych elementów
1) Podczas napraw uszczelnionych elementów, wszystkie źródła zasilania elektrycznego
powinny być odłączone od sprzętu, na którym pracuje się przed jakimkolwiek zdjęciem
zaplombowanych pokryw itp. Jeżeli jest absolutnie konieczne, aby zapewnić zasilanie
elektryczne urządzenia podczas serwisowania, wówczas należy zapewnić aby wykrywacz
wycieków stale pracował w najważniejszym punkcie, aby ostrzec o potencjalnie groźnej sytuacji.
2) Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie, żeby podczas pracy na elementach
elektrycznych obudowa nie została 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 zapobiegają już wnikaniu łatwopalnych gazów. Części zamienne muszą 
być zgodne ze specyfikacjami producenta.
UWAGA: Stosowanie szczeliwa silikonowego może zmniejszać skuteczność niektórych 
typów sprzętu do wykrywania nieszczelności. Elementy iskrobezpieczne nie muszą być 
izolowane przed przystąpieniem do pracy.

Naprawa elementów iskrobezpiecznych
Nie należy stosować żadnych stałych 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 zapalenie się w atmosferze czynnika chłodniczego 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 
halogenkowego (ani żadnego innego detektora wykorzystującego otwarty płomień).

Metody wykrywania nieszczelności
Następujące metody wykrywania są uznawane za dopuszczalne w przypadku systemów 
zawierających palne czynniki chłodnicze.
Do wykrywania palnych czynników chłodniczych należy stosować elektroniczne detektory 
nieszczelności, ale ich 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 (poprzez zamknięcie 
zaworów) w części systemu oddalonej od miejsca wycieku. Należy następnie przepłukać 
przez system azot beztlenowy (OFN) zarówno przed, jak i podczas procesu lutowania.

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.

6. Konserwacja 6. Maintenance



2019

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.

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. 

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. 

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. 

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. 

Usuwanie i odpowietrzanie
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 istnieje ryzyko zapłonu. Należy 
przestrzegać następującej procedury:
. Usuń czynnik chłodniczy;
. Oczyść obwód gazem obojętnym;
. Odpowietrz system;
. 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 znajduje się czynnik chłodniczy. Kiedy używany jest ostatni 
ładunek OFN, system należy odpowietrzyć 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 
jest dostępna 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 systemu.
Wszystkie butle, które mają być używane, są 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 są 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 zadowalającym 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
dokumentu przekazania odpadów. Nie mieszać czynników chłodniczych w jednostkach
odzysku, a zwłaszcza w butlach.
Jeśli należy usunąć sprężarki lub oleje sprężarkowe, 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 dostawców. W celu przyspieszenia tego procesu należy stosować
wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu sprężarki. Spuszczanie oleju z układu
powinno odbywać się w sposób bezpieczny.

6. Maintenance 6. Konserwacja
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7. Appendix

7.1 PCB I/O Port

Explanation

NO Ports

OUT4

FM_DC1

OUT3

EEV1

RH_1

RH_2

TEMP2

TEMP2

TEMP1

TEMP1

HPS1

CN2

 Meaning

  Compressor

  Dc motor outpu

  Electric heating

  Electronic expansion valve

  Return air humidity (interior)

  Return air humidity (external)

  Evaporation outlet temperature

  Evaporation inlet temperature

  Condensation outlet  temperature

  Return air temperature

  High pressure protection

  485 communication

CS 1001
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Procedura napełniania
Oprócz konwencjonalnych procedur ładowania należy przestrzegać następujących 
wymagań.
   Upewnij się, że podczas korzystania ze sprzętu do napełniania nie występuje 
zanieczyszczenie innymi czynnikami chłodniczymi. 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 ładowania (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione). 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przepełnić układu chłodniczego.

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) Uruchomić maszynę do odzysku i działać zgodnie z instrukcjami producenta.
h) Nie przepełniaj butli. (Nie więcej niż 80% objętości wsadu płynnego).
i) Nie przekraczać 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.

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.
Model przewodu bezpieczeństwa to 5*20_5A/250VAC i musi spełniać wymagania 
przeciwwybuchowe

6. Konserwacja
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7. Dodatek

7.1 Port PCB I/O

Wyjaśnienie

NR Porty
OUT4
FM_DC1
OUT3
EEV1
RH_1
RH_2
TEMP2
TEMP2
TEMP1
TEMP1
HPS1
CN2

Znaczenie
Sprężąrka
Moc silnika prądu stałego
Ogrzewanie elektryczne
Elektroniczny zawór rozprężny
Wilgotność powietrza powrotnego (wewnątrz)
Wilgotność powietrza powrotnego (zewnętrzna)
Temperatura na wylocie parowania
Temperatura na wlocie parowania
Temperatura na wylocie kondensacji
Temperatura powietrza powrotnego
Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
 Komunikacja 485

CS 1001
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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. Afollow 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

6. Maintenance
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W przypadku instalowania urządzenia na zewnątrz, użyj kabla odpornego
na promieniowanie UV.

7.2 Specyfikacja przewodów
(1) Jednostka jednofazowa

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

2n 0.5mm

Maks. prąd na
tabliczce
znamionowej

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 mniej niż 0,1 s

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

2n 0.5mm

Maks. prąd na
tabliczce
znamionowej

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) Jednostka trójfazowa

23 1.5mm
23 2.5mm

23 4mm
23 6mm

23 10mm
216mm3
225mm3
23 25mm
23 35mm
23 50mm
23 70mm
23 95mm

30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s

30mA mniej niż 0,1 s

30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s

30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
30mA mniej niż 0,1 s
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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

7. Appendix

7.3 Comparison table of refrigerant saturation temperature
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7.2 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

2n 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

2n 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
216mm3
225mm3
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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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

7. Dodatek

7.3 Tabela porównawcza temperatury nasycenia czynnikiem chłodniczym
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