
Instrukcja instalacji i naprawy
Klimatyzatory podłogowe



Przedmowa

ZAWARTOŚĆ

Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby 
został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym 
wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe 
działanie i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie 
klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany.

Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów ściennych typu 
split. Wygląd klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych 
w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie sie z treścią instrukcji 
obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej 
w razie potrzeby.

Wybór miejsca instsalacji jednostki wewnętrznej 
Wybór miejsca instalacji jednostki zewnętrznej 
Montaż jednostki wewnętrznej
Monraż jednostki zewnętrznej
Montaż instalacji freonowej
Wykonanie próżni i wykrywanie nieszczelności  
Podłączenie zasilania
Schematy
Funkcje autodiagnostyczne
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Dodatkowa uwaga:
Urządzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołężne bez 
właściwego nadzoru. Jednostka nie służy do zabawy nią przez dzieci.
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*Wybór miejsca instalacji jednostki wewnętrznej*

* Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przeprowadzenie
instalcji i serwisów.

* Powietrze nawiewane przez klimatyzator powinno rozpływać się równomiernie na całe
pomieszczenie;

* Należy zapobiec wpływom powietrza z zewnątrz;
* Należy zapobiec możliwości blokowania nawiewu i wywiewu powietrza;
* Należy zapobiec negatywnym wpływom szkodliwych czynników takich jak oleje, dymy, gazy palne

i kwasy;

* Należy uniknąć sąsiedztwa urządzeniom o wysokich częstotliwościach (takich jak spawarki
łukowe wysokiej częstotliwości itp.);

* Należy uniknąć sąsiedztwa czujników przeciwpożarowych (podczas pracy, alarm
przeciwpożarowy może zostać wywołany przez gorące powietrze wydmuchiwane przez
klimatyzator.

* Należy wziąć pod uwagę wygodę i bezpieczeństwo przeprowadzenia instalacji.
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*Wybór miejsca instalacji jednostki zewnętrznej*
* Miejsce umieszczenia jednostki zewnętrznej nie powinno być narażone na działanie deszczu, 

słońca i  dobrze wentylowane;
* Ściana powinna być sztywna, uniemożliwiająca przenoszenie się wibracji i hałasu;

* Lokalizacja jednostki zewnętrznej nie może być uciążliwa dla otoczenia. Skropliny powinny być 
odprowadzone do miejsca umożliwiającego ich swobodny odpływ;

* Szum wytwarzany przez urządzenie nie może wpływać negatywnie na sąsiadów;
* Należy zapobiec negatywnym wpływom szkodliwych czynników takich jak oleje, dymy, gazy 

palne i kwasy;

Wolna przestrzeń wokół jednostki zewnętrznej

1. Gdy istnieją przeszkody powyżej
urządzenia

2. Gdy front jest wolny 3. Gdy istnieją przeszkody tylko od
frontu

4. Kiedy istnieją istnieją przeszkody od frontu i tyłu.

5.Kiedy istnieją przeszkody dookoła 
urządzenia. W takim przypadku 
instalacja urządzenia jest niedozwolona.

Przestrzeń serwisowa
Pokazana na rysunku poniżej. Należy 
zapewnić przestrzeń od przodu 
urządzenia.
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Przestrzeń serwisowa.

* Do urządzenia musi być dostęp 
minimum z dwóch stron.

200mm(8") min

300mm(12") min

1000mm(40") min

100mm(4") min
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* Mocowanie do podłogi (opcja)

*Montaż jednostki wewnętrznej*

Mocowanie do podłogi za 
pomocą śrub.

Środek ciężkości jednostki wewnętrznej jest umiejscowiony dość wysoko. Należy 
upewnić się, że urządzenie będzie zainstalowane stabilnie aby zapobiec 
przewróceniu.

Należy usunąć osłonę powietrza powracanego, nawiercić otwory w podstawie 
urządzenia. Następnie za pomocą śrub przymocować urządzenie do podłogi.

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

* Listwa zapobiegająca przewróceniu powinna być zainstalowana u góry urządzenia. 
Podczas instalacji należy poluzować i odkręcić śruby od urządzenia. Następnie 
przymocować do ściany.

Listwa zapobiegająca przewróceniu urządzenia*

Dłuższa strona
Krótsza strona

Śruby

* Instalacja listwy zapobiegającej przewróceniu

Osłona wlotu powietrza
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*Instalacja freonowa*

300mm (12") min

*Montaż jednostki zewnętrznej*

* Należy dostarczyć urządzenie w miejsce instalacji w oryginalnym opakowaniu;

* Podczas transportu jednostka zewnętrzna nie powinna być przechylona o kąt większy niż 45 
stopni (nie magazynować w pozycji poziomej);

* Do zamocowania na ścianie należy użyć kołków rozporowych;
* Użyj śrub i nakrętek do zamocowania do wsporników lub podstaw;

* Gdy urządzenie jest zainstalowane na ścianie lub dachu, należy się upewnić, że jest stabilne 
i mocno przymocowane.

* W niektórych przypadkach, należy zaopatrzyć się w dodatkowe materiały izolacyjne o grubości 
minimum 12mm aby zapobiec powstawaniu skroplin na rurach i łączeniach.

* Gdy rura skroplin przechodzi przez wolną przestrzeń w pomieszczeniu, należy ją zaizolować aby 
zapobiec wykraplaniu się rosy na jej powierzchni.

I. Średnice instalacji miedzianych i rur skroplin

Rura cieczowa

Rura gazowa

Moc 4100~5100W

9.52(3/8")

15.88(5/8")

6.35(1/4")

12.7(1/2")

6000~7500W 10000~14500W

9.52(3/8")/  12.7(1/2")

19.05(3/4")

Rura skroplin                                                 PVC VP-20 [Średnica zewnętrzna 26(1")]

II. Różnice wysokości, limity długości ciągów instalacji freonowych

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

4100~5100W

6000~7500W

10000~14500W

Moc A. Długosć instlacji
(w jednym kierunki)

B. Różnica wysokości

10m(32'10")max.

15m(49'2")max.

20m(65'7")max.

5m(16'5")max.

5m(16'5")max.

5m(16'5")max.
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Jednostka wew.

Jednostka
zew.

A

B

* Jednostki wewnętrzna lub zewnętrzna mogą być zainstalowane 
na różnych poziomach, ale należy przestrzegać ograniczeń 
wysokości podancyh przez producenta.

* Prowadząc instalację należy starać się wykonywać jak najmniej 
zagięć i zakrętów.

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

Rys 2

III. Instalacja freonowa
* Czynności wstępne
1.Odkręcić wszystke śruby mocujące osłonę wlotu powietrza.

* Podłączenie rur freonowych
1.Pozostawić zawór odcinający w jednostce zewnętrznej w 

oryginalnej pozycji (zamknięty). Odkręcić nakrętki i 
zabezpieczenia przed zabrudzeniami w obu jednostkach.

2.Szybko nakręcić rury do odpowiadających im śrubunków.

Uwaga:
1.W pierwszej kolejności podłącz rury do jednostki wewnętrznej.
2.Podczas wyginania rur, należy być ostrożnym aby nie uszkodzić połączenia.
3.Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno aby nie spowodować ścięcia kielicha i spowodowania 

nieszczelności.
4.Nie należy stosować żadnego rodzaju past uszczelniających połączenia. Stosowanie 

dodatkowych uszczelniaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

* Schemat instalacji freonowej w jednostce zewnętrznej

Taśma

Przewód zasilający

Rurka skroplin

Połączenie freonowe

Rys 1
Taśma

Połączenie freonowe

Rurka skroplin

Przewód zasilający
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*Wykrywanie nieszczelności*

IV. Instalacja odprowadzenia skroplin
* Rury powinny być pochylone w dół aby zapewnić swobodny odpływ skroplin.
* Para wodna może skraplać się na powierzchni rurki skropliln. Jeśli potrzeba, należy ją dodatkowo 

zaizolować.
* Połączenia muszą być klejone szczelnie aby zapobiec nieszczelnościom.
* Przy podłączeniu do kanalizacji należy wykorzystać syfon aby zapobiec nieprzyjemnym 

zapachom.

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

Średnica rur

6.35(1/4")

9.52(3/8")

12.7(1/2")

15.88(5/8")

19.05(3/4")

Wzmocniony moment dokręcania

160kgf.cm(63kgf.inch)

300kgf.cm(118kgf.inch)

500kgf.cm(197kgf.inch)

750kgf.cm(295kgf.inch)

1200kgf.cm(472kgf.inch)

200kgf.cm(79kgf.inch)

350kgf.cm(138kgf.inch)

550kgf.cm(216kgf.inch)

800kgf.cm(315kgf.inch)

1400kgf.cm(551kgf.inch)

Tabela określająca moment dokręcaniu śrub

Długość instlacji    

<5m(16'5")

     5-10m

Czynnik nabity fabrycznie

Należy dobić czynnik

Średnica rury cieczowej    6.35(1/4") (Całkowita długość instalacji - 5m)x30g

Średnica rury cieczowej     9.52(3/8") (Całkowita długość instalacji - 5m)x65g

Średnica rury cieczowej    12.7(1/2") (Całkowita długość instalacji - 5m)x100g

* Przed wpusczeniem czynnika do układu 
należy wykonać próżnię.

Ciśnienie

Podłączenie 
jednostki 

zewnętrznej

Manometr wysokiego 
ciśnienia

Butla z freonem 
R410a

Schemat doładowania czynnika

Moment dokręcania

Dobijanie czynnika chłodniczego
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* Podłączenie przewodów zasilających*

* Do zasilania urządzenia powinny zostsać użyte przewody o odpowiednim przekroju;
* Połączenia przewodów powinny zostać wykonane według załączonych schematów. Śruby 

mocujące powinny być dobrze dokręcone aby zapobiec obluzowaniu przewodów.
* Należy uważnie sprawdzić poprawność połączeń w jednostkach wewnętrznej i zewnętrznej. Nie można 

dopuścić do pomylenia podłączeń.

* Po wykonaniu połączeń elektrycznych, wszystkie odmontowane części należy zamontować na ich miejsce.

Podłączenie przewodów w jednostce wewnętrznej
(Należy dobrze dokręcić śruby)

1. Zdjąć osłonę skrzynki elektrycznej;
2. Podłączyć przewody zasilające i komunikacyjne;
3. Przymocować przewody za pomocą uchwytów;
4. Przewód uziemiający powinien być dobrze dokręcony;

Śruby

Osłona skrzynki elektrycznej

Uchwyty przewodów

Mocowanie przewodów

Izolacja przewodów
elektrycznych

Terminal zasilający
(z uziemieniem)Terminal komunikacyjny

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe
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1. Odkręcić płytkę serwisową;
2. Odkręcić uchwyt na przewody;
3. Podłączyć przewody odpowiednio według oznaczeń;
4. Dokręcić uchwyt na przewody i płytkę serwisową.

* Jednostka zewnętrzna jak na rysunku poniżej
Połączenie przewodów w jednostce zewnętrznej

Uchwyty

2. Podłączyć przewody zasilające 
i sterujące.

Otwory na wyprowadzenie przewodów

1. Zdjąć przednią obudowę;

Uwaga: Należy dobrze dokręcić przewody aby zapobiec obluzowaniu przewodów.

* Jednostka zewnętrzna jak na rysunku poniżej

terminal komunikacyjny

Terminal zasilający

Przednia obudowa

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

Śruba 
Płytka serwisowa



9

*Schemat połączeń elektrycznych*
Przewody sterujące
4100W*4600W*5100W*6100W(modele tylko chłodzące) serii 1
(Należy odnieść się do oznaczeń w urządzeniu)

             A1 N1 1 2 L N

7000W*7500W*12000W*12500W(modele tylko chłodzące) (3-fazowe)

stycznik

7000W*7200W*7500W*10000W(modele tylko chłodzące) (1-fazowe)

stycznik

4100W*4600W*5100W*6100W(modele tylko chłodzące) serii 2

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Zasilanie

stycznik

Bezpiecznik

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

A1 N1 1 2

1 2L N

L N 1

1 2

1 2

A1 N1 1 2

A1N1 1 2 L1 L2 L3 N

Zasilanie

stycznik

Bezpiecznik

Jednostka
zewnętrzna

ZasilanieBezpiecznik

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Z
as

ila
ni

e

Bezpiecznik
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4100W*4600W*5100W*6100W(modele z funkcją grzania) serii 2

Złącze CNB.

przekaźnik

Bezpiecznik

Instrukcja instalacji i naprawy 
Klimatyzatory podłogowe

7000W*7200W*7500W*10000W(modele z funkcją grzania) (1-fazowe)

7000W*7500W*12000W*12500W(modele z funkcją grzania) seri 1(3-fazowe)

4100W*4600W*5100W*6100W(modele z funkcją grzania) serii 1
(Należy odnieść się do oznaczeń w urządzeniu)

L 2 3N 1 4

2 31 4

           L N 1

2 31 4

2 31 4 5 A1 N1

2 31 4 5 A1 N1 L N

2 31 4 5 A1N1

2 31 4 5 A1N1 L1 L2 L3 N

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Z
as
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e
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e

Z
as
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ni

e
Z
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Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

przekaźnik

Bezpiecznik

przekaźnik

Bezpiecznik

przekaźnik Bezpiecznik
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Instrukcja instalacji i naprawy 
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Niektóre modele:
12000W*12500W*14500W(tylko chłodzenie) serii 2 (3-fazowe)

12000W*12500W*14500W(modele z funkcją grzania) serii 2 (3-fazowe)

Uwaga:
1.Połączenia pomiędzy jednostkami muszą sobie odpowiadać jeden-do-jednego.
2.Części w polach zakreskowanych muszą zostać przygotowane przez użytkownika.

3. Powyższe schematy są jedynie poglądowe. Aktualny schemat instalacji jest dołączony do 
zakupionego urządzenia.

Self-check code
 of luminotron

E2

E3

E4

E7

E8

Błąd

Błąd czujnika tempoeratury freonu w j.wew.

Błąd czujnika temperatury wewnętrznej

Nieprawidłowa praca jednostki zewnętrznej

Zabezpieczenie przed przegrzniem / Odszranianie

Nieprawidłowy sygnał zwrotny

       Kod błedu

Flicker 2 times /4s

Flicker 3 times /5s

Flicker 4 times /6s

Flicker 7 times /9s

Flicker 8 times /10s

TIME/TEMP
lamp code

11-28
  1-18

10-27
  1-18
12-29
  1-18
  8-25
  1-18

  7-24
  1-18

Kod

11

10

12

 7

13

2

L1

           A1 N1 1

21A1 N1 L2 L3 N

2 31 4 5 A1 N1

2 31 4 5 A1 N1 L1 L2 L3 N

Z
as

ila
ni

e

Z
as

ila
ni

e

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

przekaźnik

Bezpiecznik

przekaźnik Bezpiecznik






