INSTRUKCJA MONTAŻU

ZESTAW
MULTI V EEV

KLIMATYZ

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

www.lg.com

POLSKI

Proszę przeczytać tę instrukcję montażu w całości przed rozpoczęciem
czynności montażowych.
Prace montażowe muszą być wykonywane zgodnie z krajowymi normami
dotyczącymi okablowania, wyłącznie przez upoważniony personel.
Po uważnym przeczytaniu proszę zachować niniejszą instrukcję montażu do
użytku w przyszłości.
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Poziom emitowanego hałasu
Średnia dźwięku emitowanego przez to urządzenia wynosi poniżej 70 dB.
** Poziom dźwięku może być różny i zleży od otoczenia.
Podane liczby to poziomy emisji i nie koniecznie są bezpiecznymi poziomami roboczymi.
Chociaż istnieje związek pomiędzy poziomami emisji oraz ekspozycji, nie można tego stosować, aby w wiarygodny sposób określić, czy konieczne są dalsze środki ostrożności.
Czynnikami, które wpływają na rzeczywisty poziom narażenia pracowników, to charakterystyka pomieszczenia pracy oraz
inne źródła hałasu tzn. liczba urządzeń/innych procesów i długość czasu, w którym operator narażony jest na hałas. Ponadto, dopuszczalny poziom ekspozycji może się różnić w zależności do kraju.
Informacja ta pozwoli użytkownikowi tego urządzenia do lepszej oceny zagrożenia.

POLSKI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
Zawsze zachowywać następujące środki zapobiegawcze, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić najbardziej
skuteczne działanie swojego produktu.

! OSTRZEŻENIE
Ignorowanie wskazówek, oznaczonych w ten sposób, może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

! PRZESTROGA
Ignorowanie wskazówek, oznaczonych w ten sposób, może doprowadzić do mniejszych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

! OSTRZEŻENIE
• Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby może spowodować zagrożenie dla użytkownika i
innych osób.
• Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisu znającego procedury bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
• Zaniechanie uważnego przeczytania i przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może
być przyczyną nieprawidłowego działania urządzeń, szkód materialnych, obrażeń ciała i/lub śmierci.

Montaż

POLSKI

• Prace elektryczne należy zlecić uprawnionemu elektrykowi i muszą one być wykonane zgodnie z „Normą dot. Projektowania urządzeń elektrycznych”, „Przepisami dot. Instalacji wewnętrznych” i instrukcjami w tym podręczniku. Urządzenie musi być zasilane z dedykowanego obwodu.
- Jeżeli parametry źródła zasilania są nieodpowiednie lub prace elektryczne są wykonane niepoprawnie, może dojść
do porażenia prądem lub pożaru.
• Instalację klimatyzatora należy zlecić dystrybutorowi lub uprawnionemu technikowi.
- Niewłaściwa instalacja wykonana przez użytkownika może spowodować wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.
• Zawsze stosuj uziemienie produktu.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodów i bezpieczników.
- Nieprawidłowe okablowanie lub instalacja mogą spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
• Instalacja produktu powinna zawsze być przeprowadzona przez dystrybutora lub autoryzowane centrum serwisowe.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
• Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na własną rękę (jako klient).
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
• Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu klimatyzatora.
- Występuje ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.
• Użyć wyłącznika automatycznego lub bezpiecznika o odpowiedniej wartości.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Zainstaluj jednostkę w określonym miejscu biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia silnych wiatrów lub trzęsienia
ziemi.
- Niewłaściwa instalacja może spowodować przewrócenie jednostki i obrażenia.
• Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych uchwytów.
- W innym przypadku może dojść do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Do testu szczelności lub odpowietrzania należy użyć pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azot). Nie wolno sprężać
powietrza lub tlenu oraz nie wolno używać gazów palnych. Może dojść do wybuchu lub pożaru.
- Występuje ryzyko śmierci, zranienia, pożaru lub wybuchu.
• W czasie instalowania lub przenoszenia klimatyzatora na inne miejsce, nie należy napełniać go innymi czynnikami
chłodniczymi niż ten określony na urządzeniu.
- Jeśli z czynnikiem oryginalnym zmieszane zostanie powietrze lub inny czynnik, mogą wystąpić zakłócenia cyklu skutkujące awarią urządzenia.
• Nie próbuj modyfikować urządzeń zabezpieczających.
- Jeżeli przełącznik ciśnienia, przełącznik termiczny lub inne urządzenie zabezpieczające zostanie zmodyfikowane lub
zostaną użyte inne części niż określone przez LGE, może dojść do pożaru lub wybuchu.
• Wywietrzyć przed użyciem klimatyzatora po wycieku gazu.
- Może dojść do wybuchu, pożaru lub zapłonu.
• Zainstaluj bezpiecznie pokrywę panelu sterowania i panel.
- Jeżeli pokrywa i panel nie zostaną zainstalowane pewnie, pył lub woda mogą dostać się do jednostki zewnętrznej powodując pożar lub zwarcie elektryczne.
• Jeżeli klimatyzator jest zainstalowany w małym pomieszczeniu, należy zapewnić odpowiednie środki ostrożności, aby
nie doszło do przekroczenia bezpiecznej granicy stężenia czynnika chłodniczego w przypadku jego wycieku.
- Skontaktuj się z dystrybutorem, aby uzyskać informacje o odpowiednich środkach ochrony, zabezpieczających przez
przekroczeniem bezpiecznej granicy. W przypadku wycieku i przekroczenia bezpiecznej granicy stężenia czynnika
chłodniczego, może dojść do niebezpieczeństwa związanego z brakiem tlenu w pomieszczeniu.

Działanie
• Nie uszkadzaj ani nie używaj niewłaściwego przewodu zasilającego.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
• Użyj dedykowanego gniazdka zasilania dla tego urządzenia.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Uważać, aby woda nie przedostała się do produktu.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu.
• Nie dotykać przełącznika zasilania mokrymi rękami.
- Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
• Kiedy produkt zostanie zamoczony (zalany lub zanurzony) skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
• Uważaj, aby nie dotykać ostrych krawędzi w czasie instalowania.
- Może to spowodować obrażenie.
• Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie mógł wejść lub spaść na jednostkę zewnętrzną.
- Może to spowodować zranienie i uszkodzenie urządzenia.
• Nie należy otwierać kratki wlotowej podczas pracy urządzenia. (Nie należy dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.)
- Występuje ryzyko zranienia, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu.
POLSKI

! PRZESTROGA
Montaż
• Po instalacji lub naprawie urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika chłodzącego).
- Niski poziom czynnika chłodzącego może spowodować awarię urządzenia.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z jednostki zewnętrznej mogą spowodować szkody lub przeszkadzać sąsiadom.
- Może to być uciążliwe dla sąsiadów.
• Przy instalacji produktu należy zachować wypoziomowanie.
- Aby uniknąć drgań lub upływu wody.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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• Nie instaluj jednostki w miejscach, gdzie może dojść do wycieków gazu palnego.
- Jeżeli gaz wycieka i gromadzi się wokół jednostki, może dojść do eksplozji.
• Użyj przewodów zasilających o odpowiednich parametrach.
- Przewody o za małym przekroju mogą powodować upływ prądu, generować ciepło i spowodować pożar.
• Nie używać produktu do dodatkowych celów, jak na przykład przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator powszechnego użytku, a nie precyzyjny system chłodzący.
- Występuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
• Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. Wymiennik ciepła jest bardzo ostry.
- Może spowodować obrażenia, takie jak skaleczenia palca. Również uszkodzone żeberko wymiennika może spowodować spadek wydajności.
• W przypadku montażu urządzenie w szpitalu, stacji komunikacyjnej lub podobnym miejscu, należy zapewnić odpowiednia ochronę przed hałasem.
- Przetwornik, prywatny generator prądu, sprzęt medyczny o wysokiej częstotliwości lub sprzęt komunikacji radiowej
mogą spowodować, że klimatyzator będzie działał błędnie lub w ogóle nie będzie działał. Z drugiej strony klimatyzator
też może mieć wpływ na taki sprzęt, generując zakłócenia leczenia medycznego lub transmisji obrazu.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może być ono narażone na bezpośredni wiatr morski (kropelki słonej wody).
- Może to spowodować korozję urządzenia. Korozja, zwłaszcza na skraplaczu lub żeberkach parownika, może spowodować wadliwe działanie lub pogorszenie wydajności urządzenia.

Działanie

POLSKI

• Nie używaj klimatyzatora w środowiskach specjalnych.
- Olej, para, dym siarkowy itp. Mogą znacząco zredukować wydajność klimatyzatora lub doprowadzić do uszkodzenia
jego części.
• Nie należy blokować wlotu ani wylotu.
- Może to doprowadzić do awarii urządzenia lub wypadku.
• Wykonaj pewne połączenia tak, aby zewnętrzna siła na przewodzie nie była przekazywana na zaciski.
- Nieodpowiednie podłączenie i przykręcenie może generować ciepło i doprowadzić do pożaru.
• Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem czasu.
- W przypadku niewłaściwego montażu podstawy, klimatyzator może spaść razem z nią, powodując uszkodzenia mienia, zniszczenie produktu i obrażenia ciała.
• Zainstaluj i zaizoluj wąż odpływowy, aby mieć pewność, że woda jest odpowiednio odprowadzana, zgodnie z instrukcją
instalacji.
- Niewłaściwa instalacja węża może spowodować wyciek wody.
• Zachowaj szczególną ostrożność w czasie transportowania produktu.
- Produktu nie może przenosić jedna osoba, jeżeli waży on więcej niż 20 kg.
- Niektóre produkty są opakowane z użyciem taśm PP. Nie stosuj żadnych taśm PP do transportu. Jest to niebezpieczne.
- Nie dotykaj żeberek wymiennika ciepła. Może to doprowadzić do skaleczenia palców.
- W czasie transportowania jednostki zewnętrznej, należy zawiesić ją na określonych punktach jej podstawy Jednostkę zewnętrzną należy zawiesić na czterech punktach, aby nie doszło do jej wywrócenia.
• Bezpiecznie zutylizuj materiały opakowania.
- Materiały opakowania, takie jak gwoździe i inne metalowe lub drewniane części mogą spowodować ukłucia lub inne
obrażenia.
- Potnij na kawałki i wyrzuć plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogły się nimi bawić. Jeżeli dzieci będą się
bawić nie przeciętymi torbami plastikowymi, mogą się udusić.
• Włącz zasilanie przynajmniej na 6 godzin przez zaplanowanym uruchomieniem.
- Uruchomienie urządzenia zaraz po włączeniu głównego przełącznika zasilania może spowodować poważne uszkodzenia części wewnętrznych. Przełącznik zasilania powinien pozostawać włączony w czasie sezonu.
• Nie dotykaj rur obiegu czynnika chłodniczego w czasie pracy i po niej.
- Może to spowodować poparzenie lub odmrożenie.

6

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Klimatyzator nie może pracować ze zdemontowanymi panelami lub osłonami.
- Części obracające się, gorące lub pod wysokim napięciem mogą spowodować obrażenia.
• Nie wyłączać głównego przełącznika zasilania zaraz po zatrzymaniu pracy.
- Odczekaj przynajmniej 5 minut przed wyłączeniem głównego przełącznika zasilania. W przeciwnym razie może dojść
do wycieku wody lub innych problemów.
• Automatyczne adresowanie powinno być wykonane w stanie, gdy wszystkie jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są
podłączane do zasilania. Automatyczne adresowanie powinno być również wykonane w przypadku wymiany PCB jednostki wewnętrznej.
• Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji produktu.
- Należy zachować ostrożność i unikać zranienia.
• Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza, podczas gdy klimatyzator jest podłączony.
- Znajdują się tam ostre, ruchome części, mogące spowodować zranienie.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje
dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę.
• Podczas czynności serwisowych lub wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych,
umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
• Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.

POLSKI

DOSTAWY
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DOSTAWY
PRGK024A0
Składniki

ZESTAW MULTI V EEV

Instrukcja montażu

Nr części

PRGK024A0

MFL50024814

Kabel (2 000 mm)
ENGLISH

SLOVENČINA

MAGYAR

ITALIANO

SLOVENŠČINA

БЪЛГАРСKN

ESPAÑOL

SRPSKI

FRANÇAIS

HRVATSKI

DEUTSCH

SVENDKA

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

NORSK

ČEŠTINA

SUOMI

NEDERLANDS

DANSK

POLSKI

EESTI KEEL

LIMBA ROMÂNĂ

MALTI

PORTUGUESE

LATVIEŠU VALODA

INSTALLATION MANUAL

GAEILGE

Kształt

LIETUVIŲ KALBA

AIR
CONDITIONER

МАКЕДОНСКИ
SHQIP
ÍSLENSKA

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.

Top

MULTI V EEV KIT
BOSANSKI

www.lg.com
P/NO : MFL69268301

To Outdoor Unit To Indoor Unit

Ilość (EA)

1

1

ODPOWIEDNIA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Produkt
Kaseta sufitowa
Kanał zabudowany w suficie
Mocowane na ścianie

Odpowiednia wydajność
Do 15 kBtu
Do 18 kBtu
Do 24 kBtu

Przed przystąpieniem do montażu EEV KIT należy sprawdzić specyfikację EEV.
Jeżeli nie zostanie zastosowany EEV o takiej samej specyfikacji, wydajność chłodzenia(grzania) może spaść.

WARIANT INSTALACJI
Rura
Przewód
Przepływu czynnika chłodzącego(chłodzenie)
Przepływu czynnika chłodzącego(grzanie)
Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

ZESTAW EEV

Jednostka wewnętrzna
Wewnętrzny wymiennik ciepła
Elektroniczny
zawór rozprężny

POLSKI

C/Box

ZESTAW EEV

Jednostka zewnętrzna

Wentylator M

M

COMP
Wentylator

Wymiennik ciepła
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MONTAŻ

MONTAŻ
1. Montaż mechaniczny
Miejsce instalacji
Wywiercić 4 otwory w odpowiednim miejscu i przymocować EEV kit za pomocą 4 śrub (dostępne oddzielnie)
W zależności od warunków wybrać przypadek 1 lub 2 dla metody instalacji.
Przypadek 1
194
126

To Outdoor Unit To Indoor Unit

(190)

218

Top
Top
To Outdoor Unit To Indoor Unit

Połączenie Ø6,35

*Do not install upside down.
Przypadek 2
Przypadek 2 metody instalacji jest dostępny poprzez zmianę położenia wspornika.

Wykręcić śruby.

Wykręć śruby do innych otworów.

69

194
109

(42.5)

Otwór na kabel

34

POLSKI

215

101

(42.5)

Połączenie Ø6,35

! PRZESTROGA
• Jeżeli produkt nie zostanie zainstalowany poprawnie, może spaść i spowodować uszkodzenie mienia, awarię lub
obrażenia ludzi.

MONTAŻ
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2. Lutowanie
Kabel (2 000 mm)

Do jednostki
zewnętrznej

Do jednostki
wewnętrznej

Top
To Outdoor Unit To Indoor Unit

Lutowanie

Lutowanie

Rura Ø6,35 mm(1/4 inch)

! PRZESTROGA
• Przed przystąpieniem do lutowania należy się upewnić, że inne części, takie jak skrzynka elektryczna, opaski kabli i
kable, są zabezpieczone przed płomieniami występującymi w czasie lutowania.
• W czasie lutowania w pobliżu nie może być żadnych materiałów łatwopalnych.

POLSKI

Izolacja

Top
To Outdoor Unit To Indoor Unit

Bez szczeliny
Okrycie rury
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MONTAŻ

3. Izolacja cieplna rur z czynnikiem chłodniczym
Pamiętaj o izolacji rur z czynnikiem chłodniczym polietylenem odpornym na temperaturę o odpowiedniej grubości, by nie
było przerwy między jednostką wewnętrzną a izolacją, a także między samą izolacją. Jeżeli izolacja będzie niewystarczająca, mogą wystąpić skropliny itp. Zwracaj szczególna uwagę na izolację w strefie sufitowej.

Materiał termoizo- Klej + pianka polietylenowa odporna na
lacyjny
wysokie temperatury + taśma klejąca
Powłoka ze- Wewnątrz
Taśma winylowa
wnętrzna
Ⓐ Materiał termoizolacyjny
Ⓑ Rura
Ⓒ Powłoka zewnętrzna (owiń cześć łączącą materiałem
termoizolacyjnym z taśmą)

UWAGA

!

Przy zastosowaniu polietylenu do pokrycia zastosowanie asfaltu nie będzie wymagane.

• Pamiętaj o izolacji całości złącza.

Przykład: źle
Te części nie są zaizolowane.

Przykład: dobrze

Otwory przejściowe
Ściana zewnętrzna

Ściana wewnętrzna
(ukryte)
A

C

Ściana zewnętrzna (odkryte)

D
B

A

B

E

B

I

POLSKI
Podłoga (ognioodporna)
D

Szybik rury dachowej

I

G
F

Część z przejściem
w ścianie granicznej
J

D
B

G
B

Ⓐ Tuleja
Ⓑ Materiał termoizolacyjny
Ⓒ Otulina
Ⓓ Materiał uszczelniający złącza
Ⓔ Taśma
Ⓕ Warstwa wodoodporna
Ⓖ Tuleja z krawędzią
Ⓗ Materiał otulinowy
Ⓘ Zaprawa lub inne niepalne uszczelnienie
Ⓙ Niepalny materiał termoizolacyjny

H
A

1m
(3,28ft)

1m
(3,28ft)

Podczas wypełniania szczeliny zaprawą zakryj
cześć przelotową płytką stalową, by izolacja
się nie zapadała.
W tej części zastosuj materiały niepalne do izolacji i pokrycia. (nie należy stosować pokrycia
winylowego)

MONTAŻ
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4. Prace elektryczne
Otworzyć pokrywę skrzynki sterownika.
① Otworzyć całkowicie wewnętrzny EEV poprzez tryb próżni w ustawieniu JZ.
② Oddzielić złącze wewnętrznego EEV od płyty drukowanej, następnie wcisnąć przycisk reset na zewnętrznej płycie drukowanej
Po podłączeniu złącza wewnętrznego EEV, powtórzyć kroki ① i ②.
Następnie podłączyć złącze EEV w EEV KIT do płyty drukowanej jednostki wewnętrznej.
Zamontować pokrywę skrzynki sterownika.
Jednostka wewnętrzna
C/Box

EEV

CN-EEV
④ Na koniec podłączyć przewód EEV Kit do płyty drukowanej jednostki wewnętrznej.
Jednostka wewnętrzna
C/Box

ZESTAW EEV

EEV

CN-EEV
⑤ Zamontować pokrywę skrzynki sterownika.

• Przed podłączeniem przewodów należy się upewnić, że produkt jest wyłączony.

POLSKI

! PRZESTROGA
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Representative: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, The Netherlands
Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

