
NÁVOD K OBSLUZE A 
ÚDRŽBĚ 

SPLIT SYSTÉM INVERTER 
KAZETOVÉ JEDNOTKY F5CKY 

35, 50 CR, 71, 80, 100 AR



1. Přehled modelů
1.1 Vnitřní jednotky 
R410A (zvýšení kapacit o 1 000 Btu/h) 

Typ Funkce 35 50 71 80 100 
Super tenká kazetová Chlazení a topení ● ● ●

Kazetová standard Chlazení a topení ● ●

Kanálová Chlazení a topení ● ● ● ● ●

Stropní-Parapetní Chlazení a topení ● ● ● ●

1.2 Venkovní jednotky 
Univerzální model venkovní jednotky Typ kompresoru Značka kompresoru Odpovídající vnitřní jednotky 

F5LCY 35 A1RC3 Rotační GMCC 
F5CCY 35 A1R 
F5CKY 35 A1R 
F5CFY 35 A1R 

F5LCY 50 A1RC3 Rotační GMCC 
F5CCY 50 A1R 
F5CKY 50 A1R 
F5CFY 50 A1R 

F5LCY 71 A1RC3 Rotační GMCC 
F5CCY 71 A1R 
F5CKY 71 A1R 
F5CFY 71 A1R 

F5LCY 80 A1RC3 Rotační GMCC 
F5CCY 80 A1R 
F5CKY 80 A1R 
F5CFY 80 A1R 

F5LCY 100 A1RC3 Šroubový Mitsubishi / GMCC 
F5CCY 100 A1R 
F5CKY 100 A1R 
F5CFY 100 A1R 

3. Vlastnosti
4.1. Pro splnění evropské úrovně A bude skutečná hodnota EER/COP nového výrobku s motory BLDC vnitřní a 

venkovní jednotky a DC kompresoru větší než 3,4.

4.2. Nízká venkovní souprava je standardní pro venkovní jednotky.  

4.3. Funkce řízení sítě je standardní pro vnitřní jednotky.  

4.4. Standardní funkce automatického restartování a funkce „sleduj mě“. 

4.5. Tenká kazeta se standardním dálkovým ovladačem, Kabelovým ovladačem a CCM jako příplatkovým prvkem 

výbavy. Kanálová jednotka Med a kanálová jednotka HESP se standardním Kabelovým ovladačem, dálkovým 

ovladačem a CCM jako příplatkovým prvkem výbavy. 

4.6. Standardní funkce ochrany proti foukání chladného vzduchu.  

4,7. Standardní funkce automatického rozmrazování.  

4,8. Standardní funkce vlastní diagnostiky. 

4.9. Standardní funkce časovače a funkce režimu spánku řízené ovladačem. 



Vnitřní kazetová jednotka 

1.1 Úvodní informace 
 Kompaktní rozměry, super tenké tělo, méně prostoru vyžadovaného při instalaci
 Každou lamelu lze ovládat samostatně, je možné dosáhnout komfortnějšího foukání vzduchu.
 Panel s automatickým zvedáním, pohodlnější pro čištění a údržbu filtru (příplatkový prvek výbavy)

Předchozí kazeta Nová tenká kazeta Změna v objemu 

Model 35       570*570*260 Model 35       570*570*260 

Rozměry 

Model 50       840*230*840 Model 50       840*203*840 11,0 %↓ 
Model 71       840*300*840 Model 71       840*203*840 32,0 %↓ 
Model 80       840*300*840 Model 80       840*203*840 18,0 %↓ 

Model 100       840*300*840 Model 100       840*245*840 4,0 %↓ 



1.2 Funkce sání čerstvého vzduchu 
 Čerstvý vzduch splní požadavky na kvalitu vzduchu zdravěji a komfortněji.
 Ventilátor je příplatkový prvek výbavy pro zvýšení účinku čerstvého vzduchu.

1.2  Ionizátor (příplatkový prvek výbavy) 
 Ionizátorje příplatkovým prvkem výbavy pro přivedení osvěžujícího vzduchu do místnosti.

 
 Ionizátor lze zapínat nebo vypínat dálkovým ovladačem.

Stisknutím tlačítka „Clean Air“ (čistý vzduch) na dálkovém ovladači se spustí ionizátor a rozsvítí se kontrolka
na přístrojovém displeji.

Přívod čerstvého 
vzduchu 

SSvvoorrkkaa  
iioonniizzááttoorruu  

SSvvoorrkkaa  
 vveennttiillááttoorruu  



1.3  Distribuce vzduchu pro další místnost 
 Možnost připojení i dvou sousedních místností, kam lze přivést upravený vzduch z jednotek

1.4  Vestavěné čerpadlo kondenzátu 
 Vzhledem k vylepšené konstrukci lze pohodlněji opravit nebo vyměnit čerpadlo kondenzátu.

Čerpadlo 
kondenzátu 



 Vestavěné čerpadlo kondenzátu zajišťující spolehlivé odvedení kondenzované vody.

1.5  Ve standardu svorky pro kontrolku alarmu a připojení vzdáleného ovládání (zapnout / vypnout) 
 Rezervní svorky pro připojení kontrolky alarmu a vzdáleného ovládání zapínání a vypínání, umožňuje lepší

kontrolu chodu jednotek.

1.6  Kabelový ovladač s dotykovou obrazovkou (volitelný prvek výbavy) 
 Kabelový ovladač s dotykovou obrazovkou je příplatkovým prvkem výbavy, nabízí funkci indikace chybového

kódu. Lepší komunikační rozhraní pro obsluhu přístroje.
 Montáž na stěnu, čtyřžilový kabel, bez zvýšené části na zadní straně, pohodlnější pro montáž kabelu a

instalaci zařízení.
 Dálkový ovladač je příplatkovým prvkem výbavy (bez funkce automatického pohybu lamel).

Kontrolka 
poplachu Vzdálené ovládání 

(zapnuto / vypnuto) 



1.7 Dvojice jednotek 
 Jednotky lze nainstalovat jako systém se dvěma jednotkami: jednu venkovní jednotku lze připojit ke dvěma

vnitřním jednotkám. Vnitřní jednotky lze kombinovat bez ohledu na různé jmenovité údaje.

2. Rozměry

Connecting point of refrigerant pipe Připojení pro potrubí 

Liquid side Připojení kapalina 

Gas side Připojení plyn 

Panel Dekorační panel 

Ground Zem 

Ceiling hole Rastr 

Ceiling Strop 

Connecting point of drain pipe Připojení pro odvod kondenzátu 



Tubing side Připojení hadice 

Drain side Odtok kondenzátu 

Hook location Zavěšení háčků 

Body Hlavní tělo 

Panel Panel 

Unit:mm Jednotka: mm 

Model A H 
35 260 >290 
50 245 >275 
71 245 >275 
80 245 >275 
100 245 >275 

3. Prostor pro servisní úkony 



4. Schémata zapojení
F5CKY 35, 50, 71, 80, 100 A1R 

Elektrické parametry 

Model 
Vnitřní jednotka Napájení 

Hz Napětí Min. Max. MFA 
F5CKY 35 A1R 50 220-240 198 254 15 
F5CKY 50 A1R 50 220-240 198 254 15 
F5CKY 71 A1R 50 220-240 198 254 15 
F5CKY 80 A1R 50 220-240 198 254 15 
F5CKY 100 A1R 50 380-415 198 254 15 

Poznámky:  
MFA: Max. proudová hodnota pojistky (A) 



5. Hladiny hluku

   1.0m

Microphone

Model Akustický výkon dB (A) 
Hladina hluku dB (A) 

H M L 
F5CKY 35A1R 57 46 42 34 

F5CKY 50A1R 59 49 44 39 
F5CKY 71A1R 62 54 50 47 

F5CKY 80A1R 62 53 49 46 
F5CKY 100A1R 65 56 52 49 

6. Příslušenství

INSTALAČNÍ VYBAVENÍ 

Název Tvar Počet 

Instalační lepenková deska 1 

Šroub M5 4 

Trubky a montážní 
materiál Protihluková izolace 2 

Montážní materiál pro 
odvod kondenzátu 

Odvodní trubka 1 

Plášť výstupní trubky 1 

Spona na výstupní trubku 1 

Dálkový ovladač a jeho 
držák 

Dálkový ovladač a jeho držák 1 

Držák dálkového ovladače 1 

Montážní šroub (ST2.9×10-C-H) 2 

Příručka k dálkovému ovladači 1 

alkalické baterie (AM4) 2 

Ostatní položky 

Návod k obsluze 1 

Návod k instalaci 1 

Síťové kabely 1 

Instalační příslušenství 
(Výrobek, který jste 
zakoupili, se možná 
nedodává s následujícími 
prvky příslušenství) 

Montážní  háček 4 

Hmoždinka 4 
Spojka 1 



7. Výkonové parametry
Model 3,5 kW 5,0 – 8,0 kW 10 kW 

VÝKON VTNIŘNÍ 
JEDNOTKY 

Fáze 1 fáze 1 fáze 1 fáze 
Frekvence a napětí 220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz 
NAPÁJECÍ KABEL (mm2) 3×1.0 3×1.0 3×1.0 
ELEKTRICKÝ JISTIČ (A) 15 15 15 

VÝKON VENKOVNÍ 
JEDNOTKY 

Fáze 1 fáze 1 fáze 3 fáze 
Frekvence a napětí 220-240V, 50Hz 220-240V, 50Hz 380-420V, 50Hz 
NAPÁJECÍ KABEL (mm2) 3×2.5 3×2.5 5×2.5 
ELEKTRICKÝ JISTIČ (A) 30 30 30 

Propojovací kabel vnitřní/venkovní jednotky 
(slabý elektrický signál) (mm2) 3×0.5 3×0.5 3×0.5 

Propojovací kabel vnitřní/venkovní jednotky 
(silný elektrický signál) (mm2) 

Silové zapojení jednotek: 

Air Condition Link Circuit Silové zapojení jednotek 

Indoor unit Vnitřní jednotka 

Outdoor unit Venkovní jednotka 

Power supply: 1-Phase 220-240V - Use 3-core cable 3x2,5mm2 for the 

models which with auxialiry electric heater (PTC). Use 3-core cable 

3x1.0 mm2 for the others 

Příkon: 1-fáze 220-240V - Použijte 3-žilový kabel 3x2,5mm2 pro 

modely, které mají přídavný električký ohřev (PTC). Použíjte 3- 

žilový kabel 3x1.0mm2 pro ostatní. 

3-core shielded cable (3x0,5mm2) 3-žilový stíněný kabel (3x0.5mm2) 

Power supply: 3-Phase 380-415V 30K-60K, 5 core cable 5x2,5mm2 Příkon: 3-fáze 380-415V 30K-60K, 5-ti žilový kabel 5x2,5mm2 

For 30K - 60K Btu/h (with 3-Phase outdoor unit) Pro 30K-60K Btu/h (s 3-fázovou venkovní jednotkou) 

For 18K - 60K Btu/h (with 1-Phase outdoor unit) Pro 18K - 60K Btu/h (s 1-fázovou venkovní jednotkou) 

Power supply: 1-Phase 220-240V Příkon: 1-fáze 220-240V 

18K-30K: 3-core cable 3x2,5mm2 18K-30K: 3-žilový kabel 3x2,5mm2 

36K-60K: 3-core cable 3x4mm2 36K-60K: 3-žilový kabel 3x4mm2 



Venkovní jednotky

Model 
Jednotky v：mm 

A B C D E F H 
F5LCY 35 A1RC3 760 530 290 315 270 285 590 

F5LCY 50 A1RC3 845 560 335 360 312 320 700 

F5LCY 71 A1RC3 900 590 333 355 302 315 860 

F5LCY 80 A1RC3 900 590 333 355 302 315 860 

F5LCY 100 A1RC3 990 624 366 396 340 345 965 
F5LCY 100 A1RC3-new 938 633,5 404 448 370 392 1369 



1. Prostor pro servisní úkony

More than 60cm

More than 30cm

More than 60cm

More than 200cm

Air inlet

Air inlet More than 30cm

Air outlet

(Wall or obstacle)

Maintain channel

Wall or obstacle Zeď nebo překážka 
More than Více než 
Air inlet Sání vzduchu 
Air outlet Výtlak vzduchu 
Maintain channel Prostor pro servisní úkony 



2. Potrubní schémata
F5LCY 35, 50, 71, 80 A1RC3 

Low pressure 
switch

High pressure switch

LIQUID SIDE

GAS SIDE

HEAT 
EXCHANGE
(EVAPORATOR) HEAT 

EXCHANGE
(CONDENSER)

Compressor

2-WAY VALVE

3-WAY VALVE

4-WAY VALVE

COOLING

HEATING

T2 Evaporator 
temp. sensor

T1 Room temp. 
sensor

T3 Condenser 
temp. sensor

T5 Discharge 
temp. sensor

T4 Ambient 
temp. sensor

INDOOR OUTDOOR

Electronic
expansion valveCAPILIARY TUBE

Accumulator

Indoor unit Vnitřní jednotka 
Outdoor unit Venkovní jednotka 
Liquid side Připojení kapalina 
2-way valve 2-cestný ventil 
Capilary Tube Kapilára 
Electronics expansion valve Elektronický expanzní ventil 
T3 condenser temp. Sensor T3 teplotní čidlo kondenzátoru 
T4 ambient temp. Sensor T4 teplotní čidlo okolní teploty 
Heat exchanger (condenser) Výměník (kondenzátor) 
4-way valve 4-cestný ventil 
High pressure switch Spínač vysokého tlaku 
T5 discharge temp. Sensor T5 teplotní čidlo u vývodu kompresoru 
Compressor Kompresor 
Low pressure switch Spínač nízkého tlaku 
Accumulator Akumulační trubka 
3-way valve 3-cestný ventil 
Gas side Připojení plyn 
T2 Evaporator temp.sensor T2 teplotní čidlo výparníku 
Heat exchanger (evaporator) Výměník (výparník) 
T1 room temp. Sensor T1 čidlo pokojové teploty 



F5LCY 100 A1RC3 

Low pressure 
switch

High pressure switch

LIQUID SIDE

GAS SIDE

HEAT 
EXCHANGE
(EVAPORATOR) HEAT 

EXCHANGE
(CONDENSER)

Compressor

2-WAY VALVE

3-WAY VALVE

4-WAY VALVE

COOLING

HEATING

T2 Evaporator 
temp. sensor

T1 Room temp. 
sensor

T3 Condenser 
temp. sensor

Accumulator T5 Discharge temp. sensor

T4 Ambient 
temp. sensor

INDOOR OUTDOOR

Electronic
expansion valveCAPILIARY TUBE

Oil return Capillary

Oil separator

Indoor unit Vnitřní jednotka 
Outdoor unit Venkovní jednotka 
Liquid side Připojení kapalina 
2-way valve 2-cestný ventil 
Capilary Tube Kapilára 
Electronics expansion valve Elektronický expanzní ventil 
T3 condenser temp. Sensor T3 teplotní čidlo kondenzátu 
T4 ambient temp. Sensor T4 teplotní čidlo okolní teploty 
Heat exchanger (condenser) Výměník (kondenzátor) 
4-way valve 4-cestný ventil 
High pressure switch Spínač vysokého tlaku 
T5 discharge temp. Sensor T5 teplotní čidlo u vývodu kompresoru 
Compressor Kompresor 
Low pressure switch Spínač nízkého tlaku 
Accumulator Akumulační trubka 
3-way valve 3-cestný ventil 
Gas side Připojení plyn 
T2 Evaporator temp.sensor T2 teplotní čidlo výparníku 
Heat exchanger (evaporator) Výměník (výparník) 
T1 room temp. Sensor T1 čidlo pokojové teploty 
Oil return Capilary Kapilára zpětného oleje 
Oil separator Odlučovač oleje 



3. Schémata zapojení
F5LCY 35, 50, 71, 80 A1RC3 

T4 outdoor  ambient temp. sensor T4 teplotní čidlo okolní teploty 
T3 condenser temp. Sensor T3 teplotní čidlo kondenzátoru 
Discharge sensor Čidlo na výstupu 
DC fan Ventilátor stejnosměrný (DC) 
Electronic expansion valve Elektronický expanzní ventil 
Optional Volitelné 
Heater Ohřívač 
4-way valve 4-cestný ventil 

To indoor comm.BUS - note: please use 3-core shielded 
wire 

K vniřní komunikační sběrnici (comm. BUS) -  poznámka: 
prosím použíjte 3-žilový stíněný kabel 

Power supply Napájení 
Compressor Kompresor 
Reactor Reaktor 
Blue Modrý 
Red Červený 
Black Černý 
Grey Šedý 
Yellow Žlutý 
Low pressure protect Ochrana nízkého tlaku 
High pressure protect Ochrana vysokého tlaku 
Main board Základní deska 



F5LCY 100AR 

Code / Part name Kód / Název dílu 

Main board Základní deska 

Power & Filter Board Deska napájení a filtrace 

COMP: Compressor COMP: Kompresor 

Capacitor borad Deska kondenzátorů 

CT:AC current detector CT1: Detektor štřídavého (AC proudu 

D1: 3 phase rectifier D1: 3-fázový usměrňovač 

D2: 1 phase rectifier D2: 1-fázový usměrňovač 

EEV: Electric expansive valve EEV: Elektronický expanzní ventil 

FM1: outdoor DC fan FM1: Venkovní stejnosměrný (DC) ventilátor 

FAN1: Outdoor AC fan FAN1: Venkovní střídavý (AC) ventilátor 

HEAT_Y HEAT_D: Crankcase heating HEAT_Y HEAT_D: Ohřev klikové skříně 

H-PRO: High pressure switch H-PRO: Spínač vysokého tlaku 

TP: Exhaust temp. Sensor TP: Teplotní čidlo výfuku 

L: Reactor L: Reaktor 

L-PRO: Low pressure switch L-PRO: Spínač nízkého tlaku 

KM: AC Contactor KM: Střídavý stykač (AC) 

PTC1, PTC2: PTC element PTC1, PTC2: PTC Ochrana 

SV: 4-way valve SV: 4-cestný ventil 

T3: Condenser temperature sensor T3: teplotní čidlo kondenzátoru 

T4: Outdoor ambient temperature sensor T4: čidlo venkovní okolní teploty 

TH: IPM temperature TH: teplotní čidlo IPM 



CH1: Ferrite board CH1: feritové jádro 

XT1: 4-way terminal XT1: 4-svorková svorkovnice 

XT2: 3-way terminal XT2: 3-svorková svorkovnice 

Applicable to the units adopting DC motor only Použitelné pouze pro jednotky, které používají stejnosměrný (DC) motor 

Applicable to the units adopting AC motor only Použitelné pouze pro jednotky, které používají střídavý (DC) motor 

To indoor comm.BUS - note: please use 3-core shielded wire 

K vniřní komunikační sběrnici (comm. BUS) -  poznámka: prosím použíjte 

3-žilový stíněný kabel 

Model 
Venkovní jednotka 

Hz Napětí Ukazatel min. Pojistka 

F5LCY 35 A1RC3 50 220-240V 198V 254V 

F5LCY 50 A1RC3 50 220-240V 198V 254V 

F5LCY 71 A1RC3 50 220-240V 198V 254V 

F5LCY 80 A1RC3 50 220-240V 198V 254V 

F5LCY 100 A1RC3 50 220-240V 198V 254V 



4. Provozní podmínky:
Teplota      

Režim Chlazení Topení 

Pokojová teplota ≥ 17 °C ≤ 30 °C 

Venkovní teplota -15 °C～50 °C -15 °C～24 °C 

VAROVÁNÍ: 
1. Jestliže budete klimatizační jednotku používat mimo výše uvedené podmínky, mohou se aktivovat určité

bezpečnostní ochranné funkce a jednotka se tak bude chovat abnormálně. 

2. Relativní vlhkost v místnosti by neměla překročit 80 %. Jestliže budete klimatizační jednotku provozovat s vyšší

hodnotou, může na povrchu jednotky docházet ke kondenzaci. Nastavte lamelu svislého průtoku vzduchu na 

maximální úhel (svisle k podlaze) a nastavte režim ventilátoru HIGH (rychlý chod). 

3. Optimálního výkonu dosáhnete v rámci tohoto pásma provozních teplot.

Hladiny hluku 

H

1.0m

Outdoor Unit

Microphone

Poznámka: H= 0,5 × výška venkovní jednotky 

Model Hladina akustického tlaku dB(A) – 3m 
F5LCY 35 A1RC3 40 
F5LCY 50 A1RC3 44 
F5LCY 71 A1RC3 48 
F5LCY 80 A1RC3 49 

F5LCY 100 A1RC3 48 



Postup instalace 

Vakuování a kontrola úniku 

Dodatečné množství chladiva 

Izolace Cu potrubí chladiva 

Zapojení kabelů a kontrola elektrické bezpečnosti 

Zkušební provoz 

Instalace a izolace vedení 
chladiva 

Instalace a izolace odvodu 
kondenzátu 

Výběr místa instalace 
vnitřní jednotky 

Výběr místa instalace 
venkovní jednotky 

Instalace vnitřní jednotky Instalace venkovní jednotky 

Instalace a izolace vedení 
chladiva 

Instalace a izolace odvodu 
kondenzátu 



1. Výběr místa
2.1 Výběr místa pro vnitřní jednotku 
 Místo musí bez problémů unést hmotnost vnitřní jednotky.
 Místo musí umožnit instalaci vnitřní jednotky a provádění kontrol jednotky.
 Místo musí umožnit vodorovnou instalaci vnitřní jednotky.
 Místo musí umožnit snadné odvádění vody.
 Místo musí umožnit snadné propojení s venkovní jednotkou.
 Vhodné je takové místo v místnosti, kde dochází k cirkulaci vzduchu.
 V blízkosti jednotky by se neměl nacházet zdroj tepla nebo pára.
 V blízkosti jednotky by se neměl nacházet olejový plyn.
 V blízkosti jednotky by se neměl nacházet žádný korozivní plyn.
 V blízkosti jednotky by se neměl nacházet vzduch s obsahem soli.
 V blízkosti jednotky by se nemělo vyskytovat silné elektromagnetické vlnění.
 V blízkosti jednotky by se neměly nacházet hořlavé materiály nebo hořlavý plyn.
 Nemělo by docházet k silnému kolísání napětí.

2.2 Výběr místa pro venkovní jednotku 
 Místo musí bez problémů unést hmotnost venkovní jednotky.
 Venkovní jednotku umístěte co možná nejblíže k vnitřní jednotce.
 Délka potrubí a výškový rozdíl nesmí překročit přípustnou hodnotu.
 Vyberte místo, kde hluk, vibrace a odváděný vzduch nebudou rušit sousedy.
 Vyberte místo s dostatečným prostorem pro instalaci a údržbu.
 Vývod vzduchu a sání vzduchu nesmí nic bránit a nesmějí být vystaveny silnému větru.
 Místo, kde bude snadné nainstalovat spojovací potrubí a kabely.
 V místě nesmí hrozit nebezpečí požáru v důsledku úniku hořlavého plynu.
 Musí se jednat o suché a dobře větrané místo.
 Nosný podklad musí být plochý a vodorovný.
 Neinstalujte venkovní jednotku na znečištěné nebo závažně zamořené místo, aby nedošlo k ucpání tepelného

výměníku ve venkovní jednotce.
 Jestliže jednotku zakryjete, abyste zabránili přímému slunečnímu záření, vystavení dešti, přímému silnému

větru, sněhu nebo hromadění nečistot, zkontrolujte, zda tím nebude omezen výstup tepla z kondenzátoru.

More than 30cm

More than 60cm

More than 70cm

More than 30cm

More than 60cm
(Service space)

Fence or 
obstacles

More than  Více než Air outlet Výtlak 

Service space  Servisní prostor Fence or obstacle Plot nebo překážka 

Air inlet Sání 



2. Instalace vnitřní jednotky
3.1 Instalace vnitřní, ultra tenké kazetové jednotky 
3.1.1 Servisní prostor pro vnitřní jednotku 

Model A H Poznámka 
F5CKY 35 260 >290 R410A Chlazení / Chlazení a topení 
F5CKY 50 245 >275 R410A Chlazení / Chlazení a topení 
F5CKY 71 245 >275 R410A Chlazení / Chlazení a topení 
F5CKY 80 245 >275 R410A Chlazení / Chlazení a topení 
F5CKY 100 245 >275 R410A Chlazení / Chlazení a topení 

Connecting point of refrigerant pipe Připojení potrubí 
Liquid side Připojení kapalina 
Gas side Připojení plyn 
Panel Panel 
Ground Zem 
Ceiling hole Rastr 
Ceiling Strop 
Connecting point of drain pipe Připojení pro odvod kondenzátu 



3.1.2 Umístění šroubů 

Tubing side Připojení hadice 
Drain side Odtok kondenzátu 
Hook location Zavěšení háčků 
Body Jednotka 
Panel Panel 
Unit:mm Jednotka: mm 



3.1.3 Instalace závěsů 
Podle umístění otvorů na háčky vyberte vhodné místo k instalaci háčků, jak je znázorněno na horním obrázku. 
Na vybraných místech na stropu vyvrtejte čtyři otvory s Ø 12 mm a hloubkou 45~50 mm. Poté upevněte 
hmoždinky  (montážní díly). 

3.1.4 Instalace jednotky 
jednotku zavěste pomocí 4 háčků na 4 závěsy. Rovnoměrně upravte šestihranné matice na čtyřech instalačních 
háčcích, abyste jednotku vyvážili. Vodováhou zkontrolujte vodorovnost jednotky s přípustnou odchylkou ±1°. 

Upravte polohu do vodorovného stavu vůči podhledu. Spodní část jednotky by se měla zapustit do podhledu cca 
10~12 mm. Všeobecně činí L polovinu délky šroubu instalačního háčku. 

Po upravení polohy jednotky utažením matic pevně upevněte klimatizační jednotku. 

Body Jednotka 
Ceiling Strop 
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3.1.5 Instalace panelu 
Vyjměte mřížku. 

Vyjměte 4 kryty rohů. 

Zavěste panel na háčky na jednotce. Jestliže je panel vybaven mřížkou s automatickým pohybem lamel, dávejte 
pozor na mechanismus zvedající mřížku, NESMÍ se namotat, nebo někde uvíznout. 
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Tubing joint Spoj trubice 
Outlet joint Spoj výfukový 
Hook panel Zavěste panel 
Water-receiver Vodorovně 
Swing motor Motorek otáčení 
Hook-bolt Šroub 
Cross-screwdriver Křížový šroubovák 

Utahujte šrouby pod háčky panelu, dokud panel těsně nepřilne ke stropu, aby nemohlo dojít ke kondenzování 
vody. 



1. Loosen upper nut Povolte horní matici 
2. Adjust lower nut Seřiďte dolní matici 
Gap not allowed Není povolena mezera 

Leakage Únik 
Ceiling Strop 
Pollution Znečištění 
Water condensation Vodní kondenzát 

Zavěste na panel vzduchovou mřížku, poté připojte konektor motorku otáčení a konektor ovládací skříňky s 
příslušnými konektory na jednotce. 

Nainstalujte zpět 4 kryty rohů. 



3. Instalace venkovní jednotky (jednotka s bočním výstupem)
4.1 Servisní prostor pro venkovní jednotku 

4.2 Umístění šroubů 

Model B C D 
F5LCY 35 530 290 315 
F5LCY 50 560 335 360 
F5LCY 71 590 333 355 
F5LCY 80 590 333 355 
F5LCY 100 624 366 396 
F5LCY 100 633,5 404 448 

(Wall or obstacle) Zeď nebo překážka 
Air inlet Sání 
Maintain channel Prostor pro servisní úkony 
Air outlet Výtlak 

Fix with bolt Upevněte šroubem 



4.3 Instalace jednotky 
Protože se těžiště jednotky nenachází v jejím fyzickém středu, buďte při jejím zvedání pomocí řemenu opatrní. 
Nikdy venkovní jednotku nepřidržujte za vstupní otvor, protože by se tím mohl zdeformovat. 
Nedotýkejte se ventilátoru rukama nebo jinými předměty. 
Nenaklánějte jednotku o více než 45 stupňů a nepokládejte ji na bok. 
Betonový podklad dimenzujte podle parametrů venkovní jednotky. 
Šrouby pevně připevněte patky jednotky, abyste zabránili jejímu pádu v případě zemětřesení nebo silného větru. 



4. Instalace vedení chladiva
5.1 Maximální délka potrubí a výškový rozdíl 
Při rozhodování o umístění jednotky vezměte v úvahu přípustnou délku Cu potrubí a výškový rozdíl. Ujistěte se, 
že vzdálenost a výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou nepřesahuje údaje uvedené v následující 
tabulce. 

Model Max. délka Max. výškový rozdíl 

F5LCY 35 A1RC3 20m 10m 
F5LCY 50 A1RC3 30m 20m 

F5LCY 71 A1RC3 50m 25m 
F5LCY 80 A1RC3 50m 25m 

F5LCY 100 A1RC3 65m 30m 

5.2 Postup při spojování potrubí 
5.2.1 Vyberte velikost trubky podle tabulky s parametry. 
5.2.2 Zkontrolujte průměr trubek. 
5.2.3 Změřte požadovanou délku trubky. 
5.2.4 Pilou na trubky uřízněte vybranou trubku. 
 Místo řezu zarovnejte a uhlaďte.

90 Lean Crude Burr

o

5.2.5 Izolace měděné trubky 
 Před zkušebním provozem byste neměli spojovací části tepelně izolovat.
5.2.6 Kalíškovité rozšíření trubky 
 Před Kalíškovitým rozšířením konce trubky vložte do trubky převlečnou matici.
 Trubku kalíškovitě rozšiřte podle údajů v tabulce.

Průměr trubky 
Rozměr rozšíření A (mm) 

Tvar rozšíření 
Min. Max. 

1/4" (6,35) 8,3 8,7 

R0.4~0.8

A

45¡ ã

90°4-+

3/8" (9,52) 12,0 12,4 

1/2" (12,7) 15,4 15,8 

5/8" (15,9) 18,6 19,1 

3/4" (19) 22,9 23,3 

 Jakmile bude trubka na konci kalíškovitě rozšířena, je nutné otevřenou část utěsnit koncovým krytem nebo
lepicí páskou, aby do trubky nepronikly nečistoty .

Lean Šikmý řez 
Crude Surový řez 
Burr Roztřepený řez 



5.2.7 Jestliže je nutné, aby trubky prošly zdí, vyvrtejte do zdi otvory. 
5.2.8 Podle podmínek v místě instalace ohněte trubky tak, aby mohly hladce projít zdí. 
5.2.9 V případě potřeby připojte a zabalte kabel společně s izolovanou trubkou, jestliže je to třeba. 
5.2.10 Usaďte potrubí na stěnu. 
5.2.11 Usaďte nosník pro trubku. 
5.2.12 Umístěte trubku a připevněte ji k nosníku. 
 V případě vodorovné trubky na chladivo nesmí vzdálenost mezi nosníky přesáhnout 1 m.
 V případě svislé trubky na chladivo nesmí vzdálenost mezi nosníky přesáhnout 1,5 m.
5.2.13 Pomocí dvou stranových klíčů připojte trubku k vnitřní a venkovní jednotce. 
 K utažení matic použijte dva stranové klíče a správný utahovací moment; příliš velký utahovací moment

poškodí kalíškovité rozšíření, příliš malý utahovací moment zase může vést k úniku chladiva. V následující 
tabulce jsou uvedeny parametry pro různá připojení trubky. 

Průměr trubky 
Utahovací moment Situační schéma 

(kgf.cm) (N.cm) 

1/4" (6,35) 144~176 1420~1720 

3/8" (9,52) 333~407 3270~3990 

1/2" (12,7) 504~616 4950~6030 

5/8" (15,9) 630~770 6180~7540 

3/4" (19) 990~1210 9270~11860 

5.3 Pro sestavy se dvěma vnitřními jednotkami
5.3.1 Přípustná délka a výškový rozdíl potrubí pro vedení chladiva 

Poznámka: Délka rozvětvené trasy je oproti příslušné délce trubky zkrácena o 0,5 m. 

Outdoor unit Venkovní jednotka 

Drop height between indoor unit and the outdoor unit H ≤ 20m 
Převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou H≤ 
20m 

The line branch pipe Refnet 
Indoor unit Vnitřní jednotka 

Indoor unit to the indoor unit  drop height H≤ 0.5m Převýšení mezi vnitřními jednotkami H≤ 0.5m 



Vnitřní jednotky by měly být nainstalovány rovnoměrně na obou stranách rozbočovače typu U. 

Přípustná hodnota Potrubí 
D

él
ka

 
tru

bk
y Celková délka trasy (skutečná) 5kW + 5kW 30 m L+L1+L2 7,1kW + 7,1kW 50 m 

Max. délka rozvětvené trasy 15 m L1, L2 
Max. rozdíl ve vzdálenosti jednotlivých 
větví 10 m L1-L2 

Vý
šk

ov
ý 

ro
zd

íl 

Max. výškový rozdíl mezi vnitřní 
jednotkou a venkovní jednotkou 20 m H1 

Max. výškový rozdíl mezi vnitřními 
jednotkami 0,5 m H2 

4.3.2 Velikosti spojovacích trubek pro venkovní jednotku (R410a) 

5.3.3 Velikost spojovacích trubek pro venkovní jednotku (R410a) 

5.3.4 Rozbočovač musí být namontován vodorovně, chybný sklon trubky by neměl být více než 10 °. Při 
 nedodržení bude výsledkem funkční porucha. 

U-shaped branching 
pipe Rozvětvená trubka 
A direction view Směr pohledu 
Wrong Špatně 
Correct Správně 
Horizontal surface Vodrovná plocha 



5. Instalace odtokové trubky
Odtokové trubku nainstalujte tak, jak je znázorněno níže, a přijměte opatření proti kondenzaci. Nesprávná 
instalaci by mohla vést k úniku kapaliny a případně by mohla způsobit navlhnutí nábytku a osobního majetku. 

6.1 Zásady montáže 
 Zajistěte minimální sklon odtokové trubky 1/100
 Použijte trubku s vhodným průměrem
 Použijte nejbližší odvod na kondenzovanou vodu

6.2 Klíčové body instalace trubky na odvod vody 
6.2.1 Dráha potrubního vedení a výškový rozdíl 
 Před instalací potrubního vedení na kondenzovanou vodu rozhodněte o dráze trubky a výškovém rozdílu,

aby nedošlo ke zkřížení s jinými trubkami. Dbejte na to, aby byl sklon rovnoměrný. 
6.2.2 Výběr odtokové trubky 
 Průměr odtokové trubky nesmí být menší než průměr odtokové hadice vnitřní jednotky.
 V závislosti na průtokové rychlosti vody a sklonu odtokové trubky vyberte vhodnou trubku. Průtoková rychlost

vody se odvíjí od kapacity vnitřní jednotky.
Vztah mezi průtokovou rychlostí chladiva a kapacitou vnitřní jednotky 

Kapacita (kW) Průtoková rychlost chladiva 
3,5kW 2.4 
5,0 kW 4 
7,1 kW 6 
8 kW 8 

10,0 kW 8 
Na základě údajů ve výše uvedené tabulce vypočítejte celkovou rychlost průtoku vody pro výběr přívodní trubky. 

Pro vodorovnou odtokovou trubku (následující tabulka obsahuje doporučené údaje) 

PVC trubka 
Referenční hodnota 

vnitřního průměru trubky 
(mm) 

Maximální přípustná rychlost průtoku 
vody (l/h) Poznámka 

Sklon 1/50 Sklon 1/100 
PVC25 20 39 27 

Pro větvenou trubku 
PVC32 25 70 50 
PVC40 31 125 88 

Lze použít pro přívodní trubku PVC50 40 247 175 
PVC63 51 473 334 

Pozor: jako hlavní trubku použijte trubku PVC40 nebo větší trubku. 

Pro svislou odtokovou trubku (následující tabulka obsahuje doporučené údaje) 

PVC trubka 
Referenční hodnota 

vnitřního průměru trubky 
(mm) 

Maximální přípustná rychlost průtoku 
vody (l/h) Poznámka 

PVC25 20 220 
Pro větvenou trasu 

PVC32 25 410 
PVC40 31 730 

Lze použít pro přívodní trubku 
PVC50 40 1440 
PVC63 51 2760 
PVC75 67 5710 
PVC90 77 8280 

Pozor: jako hlavní trubku použijte trubku PVC40 nebo větší trubku. 



6.2.3 Individuální provedení systému odvodu kondenzátu 
 Odtokové trubka klimatizační jednotky se musí namontovat odděleně od odpadní trubky, trubky na odvod

dešťové vody a odtokové trubky pro budovu, 
 Odtokové trubka vnitřní jednotky s vodním čerpadlem by neměla být totožná s trubkou jednotky bez vodního

čerpadla. 
6.2.4 Vzdálenost nosných prvků odtokové trubky 
 Vzdálenost nosných prvků u vodorovné odtokové trubky, respektive u svislé odtokové trubky, činí 1 m ~ 1,5

m a 1,5 m ~ 2,0 m. 
 Každá svislá trubka musí být vybavena minimálně dvěma háčky.
 Příliš velká vzdálenost háčků u vodorovné trubky povede k tvorbě ohybů, které budou bránit průchodu

vzduchu.

Too long distance

Gas bag

6.2.5 Vodorovná trubka by měla být vedena tak, aby nemohlo dojít k obrácenému toku nebo 
nesprávnému toku 

Drainage pipe

Water flow

Drainage pipe Drainage pipe

Drain teeDrain tee

Water flow Water flow Water flow Water flow Water flow

Water flow

Water flowWater flow

Drain tee

Drainage pipe Odtok kondenzátu 
Water flow Směr toku 
Drain tee Napojení 

Branch pipe

Water flow

Water flow

Keep a certain degree

Branch pipe

GasGas

Main pipe Main pipe

Branch pipe Rozvětvená trubka Water flow Směr toku 
Water flow Směr toku Gas Plyn 
Gas Plyn Main pipe Hlavní potrubí 
Keep a certain degree Dodržujte určitý úhel Branch pipe Rozvětvená trubka 
Main pipe Hlavní potrubí 

Too long distance Příliš velká vzdálenost 
Gas bag Vzduchová kapsa 



 Při správné instalaci nedojde k obrácenému toku vody a sklon rozvětvených trubek bude možné libovolně
upravit

 Při nesprávné instalaci dojde k obrácenému toku vody a sklon rozvětvené trubky nebude možné upravit.

6.2.6 Usazení trubky pro zachycení vody 
 Jestliže má vnitřní jednotka mimořádně vysoký atmosférický tlak a není vybavena vodním čerpadlem pro

zvednutí kondenzované vody, například potrubní jednotka s mimořádně vysokým atmosférickým tlakem, 
měla by se nainstalovat akumulační trubka na vodu, aby se zabránilo obrácenému toku nebo vhánění vody. 

Indoor unit

More than 50mm

More than 25mm
Plug

Water storage pipe

6.2.7 Instalace potrubí vnitřní jednotky s vodním čerpadlem 
 Délka sací trubky by neměla přesáhnout výtlačnou výšku vodního čerpadla vnitřní jednotky.

Výtlačná výška velké, čtyřcestné kazetové jednotky: 750 mm 
Výtlačná výška kompaktní, čtyřcestné kazetové jednotky: 500 mm 

 Odtoková trubka by měla být nainstalována se sklonem dolů ihned po sací trubce, aby se zamezilo
nesprávné činnost regulátoru hladiny vody. 

 Informace k instalaci naleznete na následujícím obrázku.

Flexible pipe 300mm

Hanger

A

A:Length of vertical pipe≤150mm
B: Lift height≤the pump head of water pump

Down incline pipe

B

6.2.8 Instalace větracího otvoru 
 V případě soustředného systému odtokové trubky by se měl větrací otvor umístit do nejvyššího bodu hlavní

trubky, aby se zajistil hladký odvod kondenzované vody. 
 Vývod vzduchu musí směřovat dolů, aby se zabránilo průniku nečistot do potrubí.
 Každá vnitřní jednotka systému by jej měla mít nainstalovaný.
 Při instalaci by se mělo pamatovat na vhodné umístění z hlediska čištění.

Indoor unit Vnitřní jednotka 
Plug Zátka 
Water storage pipe Akumulační trubka 
More than 50mm Více než 50mm 
More than 25mm Více než 25mm 

Hanger Závěs 
Down incline pipe Odtoková trubka 
A. Lenght of vertical 
pipe ≤ 150mm 

A. Délka vertikální 
trubky ≤ 150mm 

B: Lift height ≤ the 
pump head of water 
pump 

B: Výtlačná výška ≤ 
než čerpadlo 
kondenzátu 

Flexible pipe ≤ 
300mm Ohebná hadice 



Blowhole

Plug

Indoor unit

Plug

Indoor unit

6.2.9 Konec odtokové trubky se nesmí přímo dotýkat země. 

6.3 Zkouška odtoku  
6.3.1 Zkouška úniku vody 
Po dokončení instalace systému odtokové trubky naplňte trubku vodou a nechte ji v ní po dobu 24 hodin, abyste 
zjistili, zda ve spojích nedochází k úniku.  

6.3.2 Zkouška odvodu vody 
1. Přirozený režim odpadu (vnitřní jednotka s externím čerpadlem kondenzátu)

Zkušebním otvorem na vodu pomalu nalijte do lapače vody více než 600 ml vody a sledujte, zda voda v 
místě odtokového vývodu odtéká průhlednou tvrdou trubkou pryč. 

2. Režim čerpadla kondenzátu
2.1 Odpojte konektor regulátoru hladiny vody, vyjměte kryt zkušebního otvoru na vodu a pomalu tímto otvorem 

nalijte asi 2 000 ml vody. Dávejte pozor na to, aby voda nepronikla až k motoru odtokového čerpadla. 

2.2 Zapněte napájení a spusťte klimatizační jednotku v režimu chlazení. Zkontrolujte provozní stav odtokového 
čerpadla a poté zapojte konektor regulátoru hladiny vody. Zkontrolujte poslechem, zda se spustilo vodní 
čerpadlo, a sledujte, zda voda v místě odtokového vývodu odtéká průhlednou tvrdou trubkou pryč (vzhledem 
k délce odtokové trubky se voda začne vypouštět se zpožděním asi 1 minuty). 

2.3 Vypněte klimatizační jednotku, odpojte ji od napájení a vložte zpět na původní místo kryt zkušebního otvoru 
na vodu. 

a. Po 3 minutách od vypnutí klimatizační jednotky zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Jestliže nebyly odtokové
trubky rozvedeny správně, může zpětný tok vody spustit blikání kontrolky poplachu na dálkově ovládané 
přijímací desce a voda může dokonce proudit přes lapač vody. 

b. Nalévejte neustále vodu, dokud se nespustí poplach vodní hladiny, abyste zkontrolovali, zda je čerpadlo
kondenzátu schopné vypustit vodu najednou. Jestliže hladina vody během 3 minut neklesne pod výstražnou 
hladinu vody, jednotka se vypne. Jestliže dojde k této situaci, je možné jednotku spustit normálním způsobem 
pouze tak, že odpojíte jednotku od napájení a odstraníte nahromaděnou vodu. 

Indoor unit Vnitřní jednotka 
Plug Zátka 
Blow hole Větrací otvor 

Cover of test hole Kryt zkušebního otvoru 
Test hole Zkušební otvor 
Drain plug Odvodňovací šroub 



Poznámka: výpustný šroub na hlavní desce k zachycení vody se používá k odstranění nahromaděné vody z této 
desky při provádění údržby v případě poruchy klimatizační jednotky. Během normálního provozu musí být šroub 
utažený, aby se zamezilo úniku. 

6.4 Provedení izolace odtokové trubky 
Viz úvodní informace v části o montáži izolace. 

6. Vakuování a kontrola úniku
7.1 Účel vakuování 
 Odstranění vlhkosti v systému za účelem eliminace vzniku jevů, jako jsou zamrzání oběhu chladiva a

oxidace měděných částí. 
Zamrzání oběhu chladiva způsobí abnormální provozní činnost systému, zatímco oxidace mědi poškodí 
kompresor.  

 Odstranění nekondenzujícího plynu (vzduchu) v systému za účelem eliminace oxidování komponent,
kolísání tlaku a nesprávné výměny tepla během provozu systému. 

7.2 Výběr vývěvy 
 Skutečný vakuový stupeň vývěvy musí činit 756 mmHg nebo více.
 Přesnost vývěvy musí činit 0,02 mmHg nebo více.

7.3 Provozní proces vakuování 
Vzhledem k odlišným instalačním prostředím lze vybírat mezi dvěma způsoby vakuování, konkrétně jde o běžné 
vakuování a speciální vakuování. 

7.3.1 Běžné vakuování 
1. Před provedením prvního vakuování připojte k přívodnímu ústí plynové trubky a trubky na kapalinu tlakoměr a

nechte vývěvu v provozu po dobu 1 hodiny (musí se dosáhnout stupeň vakua vývěvy – 755 mmHg). 
2   Jestliže po 1 hodině vakuování nebude dosažen vakuový stupeň vývěvy 755 mmHg, znamená to, že se v 

potrubním systému nachází vlhkost nebo netěsnost a je nutné pokračovat v vakuování další půl hodinu.  
3   Jestliže nebude vakuový stupeň vývěvy 755 mmHg dosažen ani po 1,5 hodině vakuování, zkontrolujte, zda 

se v systému nenachází netěsnost.  
4   Zkouška netěsnosti: Jakmile bude dosažen vakuový stupeň 755 mmHg, vypněte vakuování a nechte pod 

tlakem po dobu 1 hodiny. Jestliže ručička vakuometru nevzroste, je to v pořádku. Jestliže vzroste, znamená 
to, že je v systému vlhkost nebo netěsnost.  

7.3.2 Speciální vakuování 
Speciální vakuování je způsob, k němuž lze přistoupit tehdy, když: 
1. Během proplachování trubky na chladivo odhalíte vlhkost.
2. Při provádění instalace v den, kdy prší, protože dešťová voda mohla proniknout do potrubí.
3. Při dlouhé době instalace, kdy mohla do potrubí proniknout dešťová voda.
4. Během instalace mohla do potrubí proniknout dešťová voda.

Speciální vakuování se provádí takto: 
1. Spusťte vakuování na 1 hodinu.
2. Narušení vakua, naplnění dusíku tak, aby bylo dosaženo hodnoty 0,5 Kgf/cm2 .

Protože je dusík suchý plyn, může mít narušení vakua účinek vakuování, avšak při tomto způsobu nemohlo
dojít k důkladnému vyvakuování, pokud je v systému příliš mnoho vlhkosti. Z tohoto důvodu je nutné
věnovat zvláštní pozornost prevenci průniku vody a tvorby kondenzované vody.

3. Spusťte znovu vakuování na půl hodiny.
Jestliže tlak dosáhne hodnoty 755 mmHg, přistupte ke zkoušce úniku tlaku. Jestliže nebude dosaženo této
hodnoty, opakujte narušení vakua a spusťte znovu vakuování na 1 hodinu.
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4   Zkouška netěsnosti: Jakmile bude dosažen vakuový stupeň 755 mmHg, vypněte vakuování a nechte pod 
tlakem po dobu 1 hodiny. Jestliže ručička vakuometru nevzroste, je to v pořádku. Jestliže vzroste, znamená 
to, že je v systému vlhkost nebo netěsnost.  

7. Dodatečné množství chladiva
 Jakmile provedete proces vakuování, je nutné přistoupit k procesu dodatečného doplnění chladiva.
 Výrobce venkovní jednotku naplnil chladivem. Množství dodatečného doplnění chladiva se odvíjí od průměru

a délky trubky na kapalinu mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Pro výpočet objemu, který je třeba naplnit,
použijte následující rovnici.

Průměr trubky na kapalinu (mm) Φ 6,35 Φ 9,52 Φ 12,7 
Rovnice V=11g/m×(L-5) V=30g/m×(L-5) V=60g/m×(L-5) 

V: dodatečné množství chladiva k naplnění (g). 
L: délka trubky na kapalinu (m). 

Poznámka: 
 Chladivo lze doplnit pouze poté, co se provede proces vakuování.
 Při doplňování vždy používejte rukavice a brýle, abyste si chránili ruce a zrak.
 K odvážení množství chladiva, které je nutné doplnit, použijte elektronickou váhu nebo přístroj na odlití

kapaliny. Dávejte pozor na to, abyste nedoplnili příliš mnoho chladiva, protože by kapalina mohla příliš silně
udeřit na kompresor nebo ochranné prvky.

 Pro připojení válce s chladivem, tlakoměru a venkovní jednotky použijte doplňkovou pružnou trubku.
Chladivo je nutné doplňovat v kapalném stavu. Před doplněním je nutné z pružné trubky a trubičkového
měřiče vypustit vzduch.

 Jakmile dokončíte proces doplnění chladiva, zkontrolujte, zda v místě spojení nedochází k úniku chladiva
(použijte k tomu detektor úniku plynu nebo mýdlovou vodu).



8. Montáž izolace
9.1 Izolace trubky na chladivo 
9.1.1 Provozní postup při izolování trubky na chladivo 
Uřízněte vhodnou trubku → izolujte ji (kromě spojovacích míst) → kalíškovitě trubku rozšiřte → položte trubky a 
spojte → proveďte vakuování → izolujte spojovací části 

9.1.2 Účel izolování trubky na chladivo 
 Během provozu se plynová trubka a trubka na kapalinu výrazně přehřívají nebo výrazně podchlazují. Je

proto nutné trubky izolovat; jinak by se snížila výkonnost jednotky a došlo by ke spálení kompresoru. 
 Teplota plynové trubky je při chlazení velmi nízká. Pokud by izolace nebyla dostatečná, může se tvořit rosa a

docházet k úniku. 
 Teplota plynové trubky je při topení velmi vysoká (obvykle 50 až 100 °C). Izolace se musí provést tak, aby se

zabránilo zranění při dotyku z nepozornosti. 

9.1.3  Výběr izolačního materiálu pro trubku na chladivo 
 Odolnost proti hoření by měla být vyšší než 120 °C.
 Izolační materiály vyberte v souladu s místními zákony
 Tloušťka izolační vrstvy musí být větší než 10 mm. Jestliže se bude jednotka provozovat v horkém nebo

vlhkém prostředí, měla by se adekvátně zvětšit tloušťka izolační vrstvy.

9.1.4 Instalace a nejdůležitější vlastnosti izolace 
 Plynová trubka a trubka na kapalinu se musejí izolovat zvlášť; pokud by se plynová trubka a trubka na

kapalinu izolovaly společně, snížil by se výkon klimatizační jednotky. 

Liquid pipe Insulation meterial Gas pipe

 Izolační materiál v místě spojení trubek musí být o 5 až 10 cm delší než mezera mezi izolačním materiálem.
 Izolační materiál v místě spojení trubek se musí vložit do mezery mezi izolačním materiálem.
 Izolační materiál v místě spojení trubek se musí pevně ovinout plynovou trubku i trubku na kapalinu.
 V místě spojení by se mělo k přilepení použít lepidlo.
 Dbejte na to, abyste neupevnili izolační materiál příliš těsně, protože by mohlo dojít k vytlačení vzduchu z

materiálu, což by vedlo k nedostatečné izolaci a rychlejšímu stárnutí materiálu.

9.2 Izolace odtokové trubky 
9.2.1 Provozní postup při izolování trubky na chladivo 
Vyberte vhodnou trubku → izolujte ji (kromě spojovacích míst) → kalíškovitě trubku rozšiřte → proveďte zkoušku 
odvodnění → izolujte spojovací části 

9.2.2 Účel izolování odtokové trubky 
Teplota kondenzované odpadní vody je velmi nízká. Pokud by izolace nebyla dostatečná, může se tvořit rosa a 
docházet k úniku, což by poškodilo výmalbu.  

Liquid pipe Trubka na kapalinu 
Insulation meterial Izolační materiál 
Gas pipe Plynová trubka 



9.2.3 Výběr izolačního materiálu pro odtokovou trubku 
 Izolační materiál musí být vyroben z látky snižující hořlavost; látku snižující hořlavost obsaženou v materiálu

je nutné vybrat podle místních zákonů. 
 Tloušťka izolační vrstvy je obvykle větší než 10 mm.
 K přilepení lemu izolačního materiálu použijte specifické lepidlo a poté ještě přelepte lepicí páskou. Tloušťka

nesmí být menší než 5 cm. Zkontrolujte, zda je izolace spolehlivá a zamezuje rosení.

9.2.4 Instalace a nejdůležitější vlastnosti izolace 
 Každou jednotlivou trubku izolujte vždy před připojením k další trubce, místo spojení by se pak mělo izolovat

až po provedení zkoušky odvodnění. 
 Mezi izolačním materiálem by neměla vzniknout neizolovaná mezera.

9. Elektrické zapojení
10.1 Klíčové pokyny k elektroinstalaci 
 Veškerou elektroinstalaci v místě instalace musí provést kvalifikovaný elektroinstalatér.
 Klimatizační zařízení musí být uzemněno v souladu s místními elektroinstalačními předpisy.
 Musí se nainstalovat odpovídající jištění.
 Nepřipojujte napájecí kabel ke svorce signálního kabelu.
 Při paralelním vedení napájecího a signálního kabelu umístěte kabely do příslušného kabelovodu a nechte

mezi nimi minimální vzdálenost 300 mm.
 Kabely vyberte podle tabulky „specification of the power“ (parametry napájení), která se nachází uvnitř,

přičemž dbejte na to, aby vybrané kabely nebyly menší než rozměry uvedené v tabulce.
 Pro různé kabely vyberte odlišné barvy tak, aby to bylo v souladu s příslušnými předpisy.
 V místě, kde hrozí koroze kyselou nebo zásaditou látkou, nepoužívejte kovový kabelovod, nahraďte jej

umělohmotným kabelovodem.
 V kabelovodu se nesmí nacházet místo spojení vodičů; jestliže je nutné vodiče spojit, nainstalujte na daném

místě spojovací skříňku.
 Kabely s odlišným napětím by se neměly vést v jednom kabelovodu.
 Zkontrolujte, zda barvy kabelů venkovní jednotky a čísla svorek odpovídají barvám a číslům vnitřní jednotky.



10. Zkušební provoz
11.1 Po dokončení celé instalace se musí přistoupit ke zkušebnímu provozu. 
11.2 Před zkušebním provozem zkontrolujte následující skutečnosti. 
 Vnitřní a venkovní jednotka byly správně nainstalovány.
 Trubky a kabely jsou správně nainstalovány a zapojeny.
 Potrubní systém chladiva byl zkontrolován z hlediska úniku chladiva.
 Odvod kondenzátu není nijak omezen.
 Zemnicí kabel je správně zapojen.
 Byla zaznamenána délka potrubí a objem doplněného chladiva.
 Napájecí napětí odpovídá jmenovitému napětí klimatizační jednotky.
 U výstupu ani na přívodu venkovní a vnitřní jednotky se nenacházejí žádné překážky.
 Uzavírací ventily na straně plynu a kapaliny jsou otevřené.
 Klimatizační jednotka se předehřála zapnutím přívodu napájení.
11.3 Zkušební provoz 
Nastavte na dálkovém ovladači provozní režim klimatizační jednotky na „COOLING“ (chlazení) a zkontrolujte tyto 
skutečnosti. 
Vnitřní jednotka 
 Zda spínač na dálkovém ovladači pracuje správně.
 Zda tlačítka na dálkovém ovladači fungují správně.
 Zda se lamely průtoku vzduchu normálně pohybují.
 Zda se správně upravuje pokojová teplota.
 Zda kontrolka svítí normálně.
 Zda dočasná tlačítka pracují správně.
 Zda odvod kondenzátu probíhá normálně.
 Zda se během provozu vyskytují vibrace nebo abnormální hluk.
Venkovní jednotka 
 Zda se během provozu nevyskytují vibrace nebo abnormální hluk.
 Zda vítr, hluk nebo kondenzovaná voda vytvořené klimatizační jednotkou nějak ovlivňují vaše sousedy.
 Zda nedošlo k úniku chladiva.



Část 5 
Systém elektrického řízení 

1. Funkce elektrického řízení
1.1 Definice 
T1:  Vnitřní pokojová teplota 

T2:  Teplota výměníku vnitřní jednotky uprostřed. 

T2B: Teplota chladiva na výtlaku z vnitřní jednotky. 

T3:  Teplota kondenzátoru 

T4:  Venkovní teplota 

T5:  Teplota chladiva na výtlaku z kompresoru 

1.2 Síťová ochrana 
1.2.1 Časová prodleva při opětovném spuštění kompresoru. 
1.2.2 Teplotní ochrana na kompresoru  
Jednotka přestane pracovat v okamžiku, když teplotní ochranné zařízení na kompresoru přeruší spojení, a znovu 

se spustí poté, co důvod přerušení pomine. 

1.2.3 Teplotní ochrana u vývodu kompresoru 
Když se zvýší teplota u vývodu z kompresoru, frekvence chodu se omezí podle níže uvedených pravidel: 

----Jestliže bude 102 °C < T5 < 115 °C, sníží se frekvence na nižší úroveň každé 2 minuty, až dosáhne F1. 

---Jestliže bude T5 > 115 °C déle než 10 sekund, kompresor se zastaví a znovu se spustí, až bude T5 < 90 °C. 

1.2.4 Ochranné čidlo rozpojeného obvodu a přerušeného spojení. 

1.2.5 Funkce zpožděného otevření vnitřního ventilátoru 
Po spuštění jednotky budou lamely okamžitě aktivní, avšak vnitřní ventilátor se otevře o 10 sekund později. 

Jestliže jednotka pracuje v režimu topení, bude funkce ochrany proti foukání chladného vzduchu řídit také vnitřní 

ventilátor. 

1.2.6 Rychlost ventilátoru nelze ovládat 
Když se bude vnitřní ventilátor otáčet příliš nízkou rychlostí (pro potrubní jednotku A5, 300 ot./min.,pro super 

tenkou kazetovou jednotku 200 ot./min.) po dobu 50 sekund, jednotka se zastaví a LED displej zobrazí poruchu. 



1.3 Provozní režimy a funkce 
1.3.1 Režim ventilátoru 

(1) Venkovní ventilátor a kompresor nepracují. 

(2) Funkce nastavení teploty není aktivní a není zobrazena žádná nastavená teplota. 

(3) Vnitřní ventilátor lze nastavit na „high/(med)/low/auto“ (vysoká rychlost/(střední rychlost)/nízká 

rychlost/automaticky). 

(4) Lamely pracují stejně jako v režimu chlazení. 

(5) Automatický chod ventilátoru: 

5.0

4.0
High

Low

2.0

Medium
3.0

Ts=24 

1.3.2 Režim chlazení 
1.3.2.1 Řízení stupňů otevření venkovního PMW 
Jednotka pracuje v režimu chlazení s otevřeným 300P EXV po dobu 3 minut, poté se podle teploty u vývodu z 
kompresoru každé 2 minuty upraví stupeň otevření PMW. 

1.3.2.2 Principy práce venkovního ventilátoru 

T4

A DC_FAN_HI_SPD_ADD

B DC_FAN_MID_SPD_ADD

C DC_FAN_MIN_SPD_ADD

D DC_FAN_SLOW_SPD_ADD

E DC_FAN_SSLOW_SPD_ADD

23℃

22℃

20℃

28℃

19℃

17℃

26℃

25℃

1.3.2.3 Principy práce vnitřního ventilátoru 
V režimu chlazení pracuje vnitřní ventilátor po celou dobu a rychlost lze nastavit na vysokou, střední, nízkou nebo 

automatickou. 



Automatický chod ventilátoru: 

5.0

4.0
High

Low

2.0

Medium
3.0

1.3.2.4 Ochrana před nízkou teplotou výparníku T2 
Když bude T2 < 2 °C po dobu 3 minut, není stanoven požadavek na výkon vnitřní jednotky a vnitřní jednotka se 

spustí až v okamžiku, kdy bude T2 ≥ 7 °C. 

1.3.2.5 Ochrana před vysokou teplotou kondenzátoru T3 

Když bude T3 ≥ 65  °C po dobu 3 sekund, kompresor se vypne. Jakmile bude T3＜52 °C, kompresor se znovu 

spustí. 

1.3.3 Režim topení 
1.3.2.1 Řízení stupňů otevření venkovního PMW 
Jednotka pracuje v režimu topení s otevřeným 300P EXV po dobu 3 minut, poté se podle teploty u vývodu z 
kompresoru každé 2 minuty upraví stupeň otevření PMW. 
1.3.3.2 Principy práce venkovního ventilátoru 

T4

E DC_FAN_SSLOW_SPD_ADD

D DC_FAN_SLOW_SPD_ADD

C DC_FAN_MIN_SPD_ADD

B DC_FAN_MID_SPD_ADD

A DC_FAN_HI_SPD_ADD

21℃

19℃

18℃

16℃

15℃

13℃

12℃

10℃

1.3.3.3 Princip práce vnitřního ventilátoru 
Bude-li kompresor v provozu, lze vnitřní ventilátor nastavit na „high/(med)/low/auto“ (vysoká rychlost/(střední 

rychlost)/nízká rychlost/automaticky). Prioritu má přitom funkce ochrany před foukáním chladného vzduchu. 



Automatický chod ventilátoru: 

-2

T1-Ts-¦ ¤T

-3

High

Low

-5

Medium
-4

1.3.3.4 Režim odmrazování: 

Pro modely 71AR – 100 AR: 
Předpoklad odmrazování: 
T3 ≤ TempEnterDefrost_ADD ℃ a tento stav trvá 40 m inut.

Princip odmrazování: 

4-Way valve 

Indoor fan 

Outdoor fan 

480P 
PMV 

PMV running  
6 mins with 300P 

Compressor 

10S 30S 
TimeA 10S 

no longer than 10min 

4-way valve 4-cestný ventil 
no longer than 10 min ne déle, než 10 minut 
Compresor Kompresor 
10S / 30S 10 sekund / 30 sekund 
Time A / 10S Čas A / 10 sekund 
Indoor fan Vnitřní ventilátor 
Outdoor fan Venkovní ventilátor 
PMV ? 
PMV running 6 mins with 300 P ? 
480P ? 

Předpoklad ukončení odmrazování: 



Jestliže bude splněna některá z následujících podmínek, odmrazování se ukončí a jednotka se vrátí do 

normálního režimu topení. 

① T3 > TempQuitDefrost_ADD ℃; 

② Doba odmrazování dosáhne 10 min.

Pro model 140AR: 
Předpoklad odmrazování: 

T4

3℃

Time1

Time2

Stavy časů: 
Čas 1  
Stavy časů (splnění těchto podmínek) 
1.Provoz v režimu topení 
2. T4 ≥ 3℃
3. Kompresor je spuštěný
4. T3 ≤ TempEnterDefrost_ADD ℃
Stav po vymazání (splnění některé z následujících podmínek) 
1. Kompresor je vypnutý.
2. T3＞TempEnterDefrost_ADD ℃

Čas 2  
Stavy časů (splnění těchto podmínek) 
1.Provoz v režimu topení 
2. T4 < 3℃
3. Kompresor je spuštěný
4. T3 ≤ TempEnterDefrost_ADD ℃

Stav po vymazání (splnění některé z následujících podmínek) 
1. Kompresor je vypnutý a  T3 ＞ TempEnterDefrost_ADD + 2 °C po dobu 20 minut
2. Provoz v režimu chlazení.
3. Kompresor je vypnutý po dobu 1 hodiny.

Předpoklad pro spuštění odmrazování: 
Čas 1 + Čas 2 ≥ 40 minut; po ukončení odmrazování se čas 1 a čas 2 vymažou. 



Princip odmrazování: 

4-Way valve 

Indoor fan 

Outdoor fan 

480P 
PMV 

PMV running  
8 mins with 300P 

Compressor 

10S 30S 
TimeA 10S 

no longer than 10min 

4-way valve 4-cestný ventil 
no longer than 10 min ne déle, než 10 minut 
Compresor Kompresor 
10S / 30S 10 sekund / 30 sekund 
Time A 10S Čas A / 10 sekund 
Indoor fan Vnitřní ventilátor 
Outdoor fan Venkovní ventilátor 
PMV ? 
PMV running 6 mins with 300 P ? 
480P ? 

Předpoklad ukončení odmrazování: 
Jestliže bude splněna některá z následujících podmínek, odmrazování se ukončí a jednotka se vrátí do 

normálního režimu topení. 

① Doba odmrazování dosáhne 10 min;

② T3 ≥ 15 °C;
③ T3 ≥ 7 °C po dobu 60 sekund.

1.3.3.5 Ochrana při vysoké teplotě výparníku T2: 
T2 > 60 °C, kompresor se vypne a znovu se spustí v okamžiku, kdy bude T2 < 54 °C. 

1.3.4 Automatický režim 

Tento režim lze vybrat na dálkovém ovladači a teplotu lze nastavovat v rozmezí od 17 do 30℃. 

V automatickém režimu jednotka vybere režim chlazení, topení nebo ventilace podle vzorce ΔT (ΔT = T1 - Ts). 



ΔT = T1 - Ts Provozní režim 

ΔT ≥ 2 ℃ Chlazení 

-1 ≤ ΔT < 2 ℃ Ventilace 

ΔT < -1 ℃ Topení 

Vnitřní ventilátor bude pracovat jako automatický ventilátor příslušného režimu. 

Lamely budou pracovat stejně jako v příslušném režimu. 

Jestliže jednotka provede přepnutí mezi režimy topení a chlazení, kompresor se vypne na dobu 15 minut a potom 

jednotka vybere režim podle rozdílu T1 - Ts. 

Jestliže se změní nastavená teplota, jednotka znovu vybere provozní režim. 

1.3.5 Režim odvlhčování 
V režimu odvlhčování jednotka pracuje stejně jako v režimu chlazení při nízkých otáčkách. 

Všechny ochranné prvky jsou aktivní a jedná se o stejné prvky jako v režimu chlazení. 

1.3.6 Funkce časovače 
1.3.6.1 Rozsah nastavení činí 24 hodin. 

1.3.6.2 Časovač zapnutí. Jednotka se automaticky zapne při dosažení nastaveného času. 

1.3.6.3 Časovač vypnutí. Jednotka se automaticky vypne při dosažení nastaveného času. 

1.3.6.4 Časovač zapnutí/vypnutí. Jednotka se automaticky zapne při dosažení nastaveného času „zapnutí“ a poté 

se automaticky vypne při dosažení nastaveného času „vypnutí“. 

1.3.6.5 Časovač vypnutí/zapnutí. Jednotka se automaticky vypne při dosažení nastaveného času „vypnutí“ a poté 

se automaticky zapne při dosažení nastaveného času „zapnutí“. 

1.3.6.6 Funkce časovače nezmění aktuální provozní režimu klimatizační jednotky. Předpokládejme, že je 

klimatizační jednotka vypnutá; po nastavení funkce „časovač vypnutí“ se jednotka nezapne. Při dosažení 

nastaveného času se LED kontrolka časovače vypne a provozní režim klimatizační jednotky se nezmění. 

1.3.6.7 Nastavený čas je relativní čas. 

1.3.7 Funkce „Economy“ 
1.3.7.1 Funkce spánku je k dispozici v režimu chlazení, topení nebo v automatickém režimu. 

1.3.7.2. Provozní činnost v režimu spánku probíhá takto: 

Při chlazení vzroste nastavená teplota každou hodinu o 1 °C (pokud bude nižší než 30 °C), o 2 hodiny později 

přestane nastavená teplota růst a otáčky vnitřního ventilátoru se ustálí na nízké hodnotě.   

Při topení klesne nastavená teplota každou hodinu o 1 °C (pokud bude vyšší než 17 °C), o 2 hodiny později 

přestane nastavená teplota růst a otáčky vnitřního ventilátoru se ustálí na nízké hodnotě. (prioritu má funkce 

ochrany před chladným vzduchem). 

1.3.7.3 Doba provozu v režimu spánku činí 7 hodin. Po 7 hodinách klimatizační jednotka tento režim opustí, ale 

nevypne se. 

1.3.7.4 K dispozici je nastavení časovače 

1.3.8 Funkce automatického opětovného spuštění (autorestart) 
Vnitřní jednotka je vybavena funkcí automatického opětovného spuštění, které se provádí pomocí modulu 

automatického opětovného spuštění. V případě náhlého výpadku napájení si modul zapamatuje dané nastavení 



před výpadkem napájení. Jednotka automaticky obnoví předchozí provozní nastavení (bez funkce otočení) po 3 

minutách od obnovení napájení. 

1.3.9 Ovládání čerpadla kondenzátu (pro potrubní a kazetovou jednotku) 
Pro modely 35AR: 
K řízení chodu čerpadla kondenzátu použijte plovákový spínač. 

Hlavní činnost při změně stavu: ( systém každých 5 sekund zkontroluje stav vodní hladiny) 

1. Jestliže klimatizační jednotka pracuje v režimu chlazení (včetně chlazení v automatickém režimu) a v režimu

vynuceného chlazení, čerpadlo se okamžitě spustí a bude v provozu až do konce chlazení. 

2. Jakmile vodní hladina vzroste, ale čerpadlo nesepne, objeví se na LED displeji poplach, čerpadlo kondenzátu

se otevře a bude pokračovat v kontrole vodní hladiny. Jestliže vodní hladina klesne a na LED displeji zmizí 

poplach (čerpadlo kondenzátu se uzavře se zpožděním 1 minuty), bude jednotka pokračovat v činnosti v 

posledním režimu. Jinak celý systém přestane pracovat (včetně čerpadla) a na LED displeji zůstane zobrazen 

poplach po dobu 3 minut. 

1.3.10 Funkce kontroly podle kontrolních bodů 
Ve venkovní PCB se nachází kontrolní spínač. 
Stisknutím spínače SW1 zkontrolujte stav jednotky, když je jednotka v provozu. 
Po stisknutí spínače N-krát se zobrazí obsah odpovídající příslušnému počtu stisknutí N. Jakmile vstoupíte do 
funkce kontroly, zobrazí se na 1,5 sekundy číslo počtu stisknutí N, zatímco spodní desetinné číslo na digitálním 
displeji bude blikat, což je upozornění na vstup do zobrazení funkce kontroly. Po uplynutí 1,5 sekundy se zobrazí 
obsah odpovídající počtu stisknutí N. 

Na digitálním displeji se při každém stisknutí tlačítka SW1 zobrazí tyto informace. 
N Zobrazení Poznámka 

00 Normální zobrazení Zobrazení provozní frekvence, provozního stavu a chybového 
kódu 

01 Kód požadavku na výkon vnitřní jednotky 

Aktuální data *HP*10 
Jestliže je kód požadavku na výkon větší než 99, zobrazí se 
na digitálním displeji jedna číslice a desítkové číslo. 
(například: jestliže se na digitálním displeji zobrazí hodnota 
„5.0“, znamená to, že požadavek na výkon je 15; jestliže se na 
digitálním displeji zobrazí hodnota „60“, znamená to, že 
požadavek na výkon je 6,0). 

02 Opravný kód požadavku na výkon 

03 Frekvence podle přeneseného požadavku na 
výkon 

04 Frekvence podle omezení frekvence 

05 Frekvence odesílání na  „341“ 

06 Výstupní teplota výparníku vnitřní jednotky (T2) 
Jestliže teplota klesne pod 0 stupňů, zobrazí se na digitálním 
displeji „0“. Jestliže teplota vzroste nad 70 stupňů, zobrazí se 
na digitálním displeji hodnota „70“. 

07 Teplota trubky kondenzátoru (T3) Jestliže teplota klesne pod -9 stupňů, zobrazí se na digitálním 
displeji „-9“. Jestliže teplota vzroste nad 70 stupňů, zobrazí se 
na digitálním displeji hodnota „70“. Jestliže není vnitřní 
jednotka připojena, zobrazí se na digitálním displeji: “ ――” 

08 Venkovní teplota prostředí (T4) 

09 Teplota na výstupu z kompresoru (Tp) 

Zobrazená hodnota se nachází v rozmezí 30 až 120 stupňů. 
Jestliže teplota klesne pod 30 stupňů, zobrazí se na digitálním 
displeji „30“. Jestliže teplota vzroste nad 99 stupňů, zobrazí se 
na digitálním displeji jedna číslice a desítkové číslo. 
(například: jestliže se na digitálním displeji zobrazí hodnota 
„0,5“, znamená to, že teplota na výstupu z kompresoru je 105 
stupňů; jestliže se na digitálním displeji zobrazí hodnota „1,6“, 
znamená to, že teplota na výstupu z kompresoru je 116 
stupňů). 



10 AD hodnota proudu 
Zobrazená hodnota má podobu hexadecimálního čísla. 

11 AD hodnota napětí 
12 Kód provozního režimu vnitřní jednotky Vypnuto 0, ventilace 1, chlazení 2, topení 3, vynucené 

chlazení 4 13 Kód provozního režimu venkovní jednotky 

14 Stupeň otevření EXV 

Aktuální údaje/4. 
Jestliže je hodnota větší než 99, zobrazí se na digitálním 
displeji jedna číslice a desítkové číslo. 
Například: jestliže je na displeji zobrazena hodnota „2.0“, 
znamená to, že úhel otevření EXV je 120×4=480p.) 

15 Symbol omezení frekvence 

Bit7 
Omezení frekvence 
způsobené topným 

tělesem IGBT 

Zobrazená hodnota má 
podobu hexadecimálního 
čísla. Například: pokud je 
na digitálním displeji 
zobrazena hodnota 2A, 
potom platí, že Bit5=1, 
Bit3=1, Bit1=1. 
To znamená, že omezení 
frekvence způsobily 
hodnoty T4, T3 a proud. 

Bit6 Omezení frekvence 
způsobené PFC 

Bit5 Omezení frekvence 
způsobené T4. 

Bit4 Omezení frekvence 
způsobené T2. 

Bit3 Omezení frekvence 
způsobené T3. 

Bit2 Omezení frekvence 
způsobené Tp. 

Bit1 Omezení frekvence 
způsobené proudem 

Bit0 Omezení frekvence 
způsobené napětím 

16 Rychlost otáček motoru DC ventilátoru 

17 Teplota topného tělesa IGBT (vyhrazeno) 

Zobrazená hodnota se nachází v rozmezí 13 až 120 stupňů. 
Jestliže teplota klesne pod 13 stupňů, zobrazí se na digitálním 
displeji „13“. Jestliže teplota vzroste nad 99 stupňů, zobrazí se 
na digitálním displeji jedna číslice a desítkové číslo. 
(například: jestliže se na digitálním displeji zobrazí hodnota 
„0,5“, znamená to, že teplota topného tělesa IGBT je 105 
stupňů; jestliže se na digitálním displeji zobrazí hodnota „1,6“, 
znamená to, že teplota topného tělesa IGBT je 116 stupňů). 

18 
Číslo vnitřní jednotky Vnitřní jednotka může bez problémů komunikovat s venkovní 

jednotkou. 

19 
Teplota potrubí kondenzátoru vnitřní jednotky č. 

1 

Jestliže teplota klesne pod 0 stupňů, zobrazí se na digitálním 

displeji „0“. Jestliže teplota vzroste nad 70 stupňů, zobrazí se 

na digitálním displeji hodnota „70“. Jestliže bude požadavek 

na výkon roven 0, zobrazí se na digitálním displeji „0“. Jestliže 

nebude vnitřní jednotka připojena, na digitálním displeji se 

zobrazí: “――” 

20 Teplota potrubí kondenzátoru vnitřní jednotky č. 
2 

21 Teplota potrubí kondenzátoru vnitřní jednotky č. 
3 

22 Kód požadavku na výkon vnitřní jednotky č. 1 Aktuální data *HP*10 
Jestliže je kód požadavku na výkon větší než 99, zobrazí se 
na digitálním displeji jedna číslice a desítkové číslo. 
(například: jestliže se na digitálním displeji zobrazí hodnota 
„5.0“, znamená to, že požadavek na výkon je 15; jestliže se na 
digitálním displeji zobrazí hodnota „60“, znamená to, že 
požadavek na výkon je 6,0). Jestliže není vnitřní jednotka 
připojena, zobrazí se na digitálním displeji: “――” 

23 Kód požadavku na výkon vnitřní jednotky č. 2 

24 Kód požadavku na výkon vnitřní jednotky č. 3 



2. Řešení problémů
2.1 Informační panel 
2.1.1 Vysvětlení ikon na informační displej vnitřní jednotky (kazetová jednotka F5CKY). 

Temporary button Tlačítko 
Digital LED Displej 
Infrared signal reciever Přijímač infračerveného signálu 
Operation lamp Indikátor provozu 
Timer indicator Ukazatel času 

PRE-DEF indicator (cooling and heating type) or 
fan only indicator (cooling only type) 

Ukazatel PRE-DEF (pro typ s chlazením a topením) nebo 
kontrolka ventilátoru pro (typy s pouze chlazením) 

Alarm indicator Kontrolka alarmu 

2.1.2 Vysvětlení ikon na informačním displeje vnitřní jednotky (potrubní jednotka F5CCY) 

OPERATION TIMER DEF./FAN ALARM

Temporary button

Operation lamp

Timer indicator
Infrared signal receiver

Alarm indicator

PRE-DEF indicator(cooling and heating type)
or fan only indicator(cooling only type)

MANUAL

Display digital tube

PRE-DEF indicator (cooling and heating type) or 
fan only indicator (cooling only type) 

Ukazatel PRE-DEF (pro typ s chlazením a topením) nebo 
kontrolka ventilátoru pro (typy s pouz chlazením) 

Timer indicator Ukazatel času 
Alarm indicator Kontrolka alarmu 
Operation lamp Indikátor provozu 
Infrared signal reciever Přijímač infračerveného signálu 
Temporary button Tlačítko 
MANUAL Ruční režím 
OPERATION Indikátor provozu 
TIMER Časovač 
DEF./FAN Přednastavení/Ventilátor 
ALARM Alarm 



2.1.3 Informační displej dekoračního panelu kazetové jednotky A5CKY 

2.1.4 Informační displej podstropní / parapetní vnitřní jednotky 

MANUAL Ruční režím 
OPERATION Indikátor provozu 
TIMER Časovač 
INFRARED SIGNAL RECIEVER Přijímač infračerveného signálu 
DEF./FAN Přednastavení/Ventilátor 
ALARM Alarm 



2.2 Porucha vnitřní jednotky 
Č. Závada Provozní 

kontrolka 
Kontrolka 
časovače 

Kontrolka 
odmrazování 

Kontrolka 
alarmu 

Displej 
(digitální) 

1 Porucha v komunikaci mezi vnitřní a venkovní 
jednotkou. X ☆ X X E1 

2 Rozpojený obvod nebo zkrat teplotního čidla 
T1 ☆ X X X E2 

3 Rozpojený obvod nebo zkrat teplotního čidla 
T2 ☆ X X X E3 

4 Rozpojený obvod nebo zkrat teplotního čidla 
T2B ☆ X X X E4 

5 Porucha při zaplnění vodou X X X ☆ EE 

6 Porucha paměti EEPROM vnitřní jednotky ◎ X X X E7 

7 Porucha venkovní jednotky X X X ◎ Ed 

8 Nelze řídit rychlost ventilátoru vnitřní jednotky ☆ ☆ X X E8 

9 Porucha v komunikaci mezi hlavní jednotkou 
PCB a panelem PCB ☆ ☆ ☆ X F0 

10 Porucha panelu ☆ ☆ X ☆ F1 

11 Panel není uzavřen ☆ ☆ X O F2 

12 Porucha v komunikaci mezi hlavní a 
podřízenou jednotkou X ☆ X ☆ F3 

13 Jiná porucha hlavní nebo podřízené jednotky X ☆ ☆ X F4 

O (zap)   X(vyp)  ☆(blikání frekvencí 5Hz)  ◎(blikání frekvencí 0,5 Hz) 

2.3 Porucha venkovní jednotky 
Zobrazení Porucha nebo ochrana 

E0 Porucha EEPROM paměti venkovní jednotky 

E2 Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou 

E3 Porucha v komunikaci mezi IPM deskou a hlavní deskou venkovní jednotky 

E4 Rozpojený obvod nebo zkrat teplotního čidla T3 nebo T4 

E5 Napěťová ochrana kompresoru 

E6 Ochrana modulu PFC (pro 30K-48K) 

E8 Nelze řídit rychlost ventilátoru venkovní jednotky 

P0 Ochrana maximální teploty kompresoru 

P1 Ochrana vysokého tlaku 

P2 Ochrana nízkého tlaku 

P3 Proudová ochrana kompresoru 

P4 Teplotní ochrana na výstupu z kompresoru 

P5 Ochrana vysoké teploty kondenzátoru 

P6 Ochrana modulu IPM 

P7 Ochrana vysoké teploty výparníku 



2.4 Postup řešení při typické poruše 
2.4.1 Vnitřní jednotka 
2.4.1.1 Rozpojený obvod nebo zkrat teplotního čidla 

Check the connections 
between temperature 
sensor and PCB. Are 

the connections good?

Correct the connections.No

Yes

Yes Replace indoor or outdoor PCB.

Replace the sensor 

Check the resistance value 
of the sensor via Appendix 1

Is it normal?

No

Yes / No Ano / Ne 

Check the connections between temperature 
sensor and PCB. Are the connections good? 

Zkontrolujte zapojení mezi teplotním čidlem a deskou 
(PCB). Je zapojení správné? 

Correct the connections Zkontrolujte připojení 
Check the resistance value of the sensor via 
Appendix 1 Zkontrolujte hodnotu odporu čidla podle dodatku č.1 
Is it normal? Je to v pořádku? 
Replace indoor or outdoor PCB Vyměňte vnitřní nebo venkovní desku (PCB) 
Is it normal? Je to v pořádku? 
Replace indoor or outdoor PCB Vyměňte vnitřní nebo venkovní desku (PCB) 
Replace the sensor Vyměňte čidlo 



2.4.1.2. Porucha venkovní jednotky 

Whether the outdoor 
main board has error 

display
Refer to corresponding solving stepsYes

No

No Check whether the power is on

Replace outdoor main 
board 

Yes

Whether the outdoor 
unit is power on

Check whether the 
communication wire 

between the indoor and 
outdoor unit is 

connected correctly

Yes

Connect the wiring well or 
replace the communication wireNo

Replace the indoor PCB Trouble is solved

check if the errors 
happen again?

Yes

No

Outdoor unit malfunction

Yes / No Ano / Ne 

Whether the outdoor main board has the error display Zda venkovní základní deska má chybový displej 
Refer to corresponding solving steps Viz. Odpovědi na řešení 
Whether the outdoor unit is power on Zkontrolujte zda je u venkovní jednotky zapnuté napájení 
Check whether the power is on Zkontrolujte zda je zapnuté napájení 
Check whether the communication wire between the indoor 
and outdoor unit is connected correctly 

Zkontrolujte, zda je komunikační kabel mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou správně připojen 

Connect the wiring well or replace the communication wire Připojte správně kabely nebo vyměňte komunikační kabel 
Replace outdoor main board Vyměňte venkovní základní desku 
Check if the errors happen again Zkontrolujte zda se chyba znovu vyskytne 
Replace the indoor PCB Vyměňte vnitřní desku (PCB) 
Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.1.3. Porucha paměti EEPROM vnitřní jednotky 

If the EEPROM chip  
is welded on PCB, 
replace the PCB 

directly. Otherwise, 
check whether  the 

EEPROM chip 
plugged in PCB well? 

Yes

No

Yes

Insert the EEPROM well

Replace the indoor PCB.

Shut off the power supply and 
turn it on 5 seconds later. Is it 
still displaying the error code?

Yes / No Ano / Ne 
Shut off the power supply and turn it on 5 seconds 
later. Is it still displaying the error code? 

Vypněte napájení a zapněte znovu po 5-ti vteřinách. Stále se 
zobrazuje kód chyby? 

If the EEPROM chip is welded on PCB, replace the 
PCB directly. Otherwise check whether the 
EEPROM chip plugged in the PCB well? 

Jestliže je paměťový chip (EEPROM) připájen přímo na 
desku, vyměňte celou desku (PCB).V opačném případě 
zkontolujte zda je paměťový chip (EEPROM) zasunut do 
desky (PCB) správně? 

Insert the EEPROM well Zasuňte správně paměťový chip (EEPROM) správně 
Replace the indoor PCB Vyměňte vnitřní desku (PCB) 

2.4.1.4. Porucha při zaplnění vodou 

If the water-level switch  
is inserted well? No Insert the water-level switch well

If the water-level switch 
is broken? Yes Replace the water-level switch

If the water pump is 
normal? No Replace the water pump

Yes

No

Yes

Check PCB board or replace the indoor main PCB



Yes / No Ano / Ne 

If the water-level switch is inserted well? Je hladinový spínač kondenzátu správně nainstalován? 

Insert the water-level switch well Nainstalujte správně hladinový spínač kondenzátu 
If the water-level switch is broken? Je spínač hladiny kondenzátu poškozen? 
Replace the water-level switch Vyměńte spínač hladiny kondenzátu 
If the water pump is normal? Je spínač hladiny kondenzátu v pořádku? 
Replace the water pump Vyměňte čerpadlo kondenzátu 
If the water pump is normal? Je čerpadlo kondenzátu v pořádku? 
Replace the water pump Vyměňte čerpadlo kondenzátu 

Check PCB board or replace the indoor main PCB 
Zkontrolujte desku (PCB) nebo vyměńte základní desku (PCB) 
vnitřní jednotky 

2.4.1.5. Nelze řídit rychlost ventilátoru vnitřní jednotky (pouze pro jednotky s DC motorem) 

Shut off the power supply and 
turn it on 1 minute later. Is it 

still displaying the error code?

Shut off the power supply, 
rotate the fan by hand. Does 
it rotate properly?

The unit operates normally.

Replace indoor fan 
motor.

Check the wires of fan motor. 
Are all the connections good?

No

Yes

No

Correct the connections.No

Yes
Replace indoor main PCB. Is it 
still displaying the error code? 

Yes

Yes

Check the voltage between 
every port and GND port of fan 
motor connector, does it comply 

with  the table?

No



Yes / No Ano / Ne 

Shut off the power supply and turn it on 1 minute later. Is it 
still displaying the error code? 

Vypněte napájení a zapněte znovu po 1 minutě. Stále 
se zobrazuje kód chyby? 

The unit operates normally Jednotka funguje normálně 
Shut off the power supply rotate the fan by hand. Does it 
rotate properly? 

Vypněte napájení, ručně protočte ventilátor. Točí se 
normálně? 

Replace indoor fan motor Vyměňte motor ventilátoru vnitřní jednotky 

Check the wires of fan motor. Are all the connections good? 
Zkontrolujte kabely  motoru ventilátoru. Jsou 
všechny spoje v pořádku? 

Correct the connections. Opravte propojení 

Check the voltage between every port and GND port of fan 
motor connector, does it comply with the table?  

Zkontrolujte napětí mezi každou svorkou a zemní 
svorkou (GND) na konektoru motoru ventilátoru. 
Odpovídají hodnoty tabulce? 

Replace indoor main PCB. Is it still displaying the error code? 
Vyměňte hlavní desku vnitřní jednotky (PCB). 
Nadále se zobrzuje chybový kód? 

Napájecí vstup a výstup DC motoru (řídicí čip se nachází uvnitř motoru) 

Napájecí vstup a výstup DC motoru 

Č. Barva Signál Napětí 
1 Červená Vs/Vm 280V~380V 
2 --- --- --- 
3 Černá GND 0V 
4 Bílá Vcc 14-17.5V 
5 Žlutá Vsp 0~5.6V 
6 Modrá FG 14-17.5V 

Řídicí čip se nachází v hlavní PCB jednotce 



Č. 1 2 3 4 5 
Barva Oranžová Šedá Bílá Růžová Černá 
Signál Hu Hv Hw Vcc GND 

Barva Červená Modrá Žlutá 
Signál W V U 

1) Uvolněte UVW konektor. Změřte odpor U-V, U-W, V-W. Jestliže se odpory navzájem nerovnají, není motor ventilátoru v

pořádku a musí se vyměnit. Jinak pokračujte ke kroku 2.

2) Zapněte napájení a pokud je jednotka v klidovém režimu, změřte napětí v kolíku 4-5 v konektoru zpětnovazebního signálu.

Jestliže se hodnota nebude rovnat 5 V, vyměňte jednotku PCB. Jinak pokračujte ke kroku 3.

3) Otáčejte rukou ventilátorem a změřte napětí kolíku 1-5, 2-5 a 3-5 v konektoru zpětnovazebního signálu. Jestliže u

některého napětí nedochází k pozitivnímu kolísání napětí, není motor ventilátoru v pořádku a musí se vyměnit.

2.4.1.6. Ochrana invertorového kompresoru (pouze pro kompaktní kazetu 35AR) 
Řešení tohoto problému viz část s informacemi o poruše venkovní jednotky P6. 



2.4.2 Pro kazetovou jednotku s dekoračním panelem 
2.4.2.1 Chyba v komunikaci mezi vnitřní jednotkou a dekoračním panelem 
2.4.2.2 Dekorační panel je vadný 

Yes / No Ano / Ne 
F0 or F1 Displayed Zobrazeno F0 nebo F1 

Communication failure between indoor unit and up-down 
panel, or up-down panel is defective. 

Komunikační chyba mezi vnitřní jednotkou posuvným 
panelem nebo je posuvný panel poškozen 

Check the wire connection between up-down panel and 
indoor unit, is it right? 

Zkontrolujte propojení mezi posuvným panelem a vnitřní 
jednotkou, je v pořádku? 

Correct the connection Opravte projení 

Remove the up-down panel and repower the indoor unit. 
Connect a display board and turn on it, can it start? 

Odpojte posuvný panel a připojte napájení k vnitřní 
jednotce . Připojte desku s displejem a zapněte napájení, 
zapne se? 

The indoor PCB is defective. Change it. Deska(PCB)  vnitřní jednotky je poškozen. Vyměňte ji. 

The up-down panel is defective. Change it. Posuvný panel je vadný. Vyměňte jej. 
Problem is solved Problém je vyřešen 



2.4.2.3 Dekorační panel není uzavřen 

Yes / No Ano / Ne 
F2 Displayed Zobrazeno F2 

The up-down panel is not closed Posuvný panel není uzavřen 

Check if the filter panel of up-down panel is cloesd 
Zkontrolujte jestli je panel filtru od posuvného panelu 
uzavřen 

Lift the filter panel to close it Zvedněte panel filtru a zavřete jej 
The up-down panel is defective. Change it. Posuvný anel je vadný. Vyměňte jej. 
Problem is solved Problém je vyřešen 



2.4.3 Jednotka s funkcí TWINS (dvojice jednotek) 
2.4.3.1 Porucha v komunikaci mezi hlavní jednotkou a vnitřní jednotkou 

Yes / No Ano / Ne 
F3 Displayed Zobrazeno F3 
Communication failure between master unit and slave unit Komunikační chyba mezi hlavní a podřízenou jednotkou 
Check the dial switch settings of master unit and slave unit, 
is it right? 

Zkontrolujte nastavení přepínačů hlavní a podřízené 
jednotky. Je v správné? 

Correct the settings Opravte nastavení 
Check the PQE communication wires connection, is it good 
enough? 

Zkontrolujte propojení komunikačních kabelů  (PQE) , 
jsou dobré? 

Correct the wire connections Opravte propojení kabelů 
One of the indoor PCB is defective. Connect only one 
indoor unit separately. The one caused E1 error code is 
defective. 

Jedna z vnitřních desek (PCB) je poškozena. Samostatně 
připojte pouze jednu vnitřní jednotku. Ta která zobrazí 
chybový kód E1 je poškozena 

Problem is solved Problém je vyřešen 



2.4.4 Venkovní jednotka 
2.4.4.2. Porucha E0 

If the EEPROM chip  
is welded on PCB, 
replace the PCB 

directly. Otherwise, 
check whether  the 

EEPROM chip 
plugged in PCB well? 

Yes

No

Yes

Insert the EEPROM well

Replace the outdoor main board

Outdoor EEPROM malfunction

E0 display

Yes / No Ano / Ne 
E0 display Zobrazeno E1 
Outdoor EEPROM malfunction Porucha venkovního paměťového čipu (EEPROM) 

If the EEPROM chip is welded on PCB, replace the PCB 
directly. Otherwise, check whether the EEPROM chip 
plugged in PCB well? 

Jestliže je paměťový chip (EEPROM) připájen přímo na 
desku, vyměňte celou desku (PCB).V opačném případě 
zkontolujte zda je paměťový chip (EEPROM) zasunut do 
desky (PCB) správně? 

Insert the EEPROM well Zasuňte správně paměťový chip (EEPROM) správně 
Replace the outdoor main board Vyměňte venkovní desku (PCB) 



2.4.4.3. Porucha E2 (pouze pro 12k) 

Yes

Yes

Measure  Vs, is it moving alternately 
between positive value and negative 
value?
(Vs is the voltage between S and N of 
outdoor unit.)

Yes

Power off, then turn on the unit 5 seconds 
later(reconnect the power wire).Is the error 
still displaying after several minutes?

No

Yes

Change the outdoor main PCB.

Power on. Is the error extinguished?

Check all the wirings between indoor and 
outdoor, indoor main PCB and outdoor main 
PCB following the wiring diagram. Are all 
the wirings connected correctly?

Is the wiring to the indoor main 
PCB connected  correctly? 

Change the indoor main PCB.

Yes

Change the outdoor main PCB.

No

Is the wiring to the outdoor main 
PCB connected correctly? 

Power on. Is the error extinguished?

Change the indoor main PCB.

No



Yes/No Ano / Ne 

Power off, then turn on the unit 5 seconds later (reconnect 
the power wire). Is the error still displaying after several 
minutes? 

Vypněte napájení a po 5 vteřinách (znovu zapněte 
přívodní šňůru). Zobrazuje se chyba po několika 
minutách? 

Check all the wirings between indoor and outdoor, indoor 
main PCB and outdoor main PCB following the wiring 
diagram. Are all the wirings connected properly? 

Zkontrolujte všechny kabely mezi vnitřní a vekovní 
jednotkou, vnitřní hlavní deskou (PCB), dle schématu 
zapojení. Jsou všechny dráty správně zapojeny? 

Measure Vs, is it moving alternately between positive value 
and negative value? (Vs is the voltage between S and N of 
the outdoor unit.) 

Změřte napětí (Vs), mění se jeho hodnota mezi kladnou a 
zápornou? (Vs je napětí mezi svorkama S a N venkovní 
jednotky.) 

Is the wiring to the outdoor main PCB connected correctly? 
Je propojení venkovní hlavni desky (PCB) propojeno 
správně? 

Is the wiring to the indoor main PCB connected correctly? 
Je propojení vnitřní hlavni desky (PCB) propojeno 
správně? 

Change the outdoor main PCB. Vyměňte venkovní hlavní desku (PCB) 
Change the indoor main PCB. Vyměňte vnitřní hlavní desku (PCB) 
Power on. Is the error extinguished? Zapněte jednotku. Je chyba vyřešena? 
Change the outdoor main PCB. Vyměňte venkovní hlavní desku (PCB) 
Change the indoor main PCB. Vyměňte vnitřní hlavní desku (PCB) 



2.4.4.4. Porucha E2 (pro 18-60k) 

No

Power off, then turn on the unit 5 
seconds later(reconnect the 
power wire).Is the error still 
displaying after several minutes?

Check whether the signal wire is 
shield cable or whether the shield 
cable is earthing?

Adopt shield cable/Shield 
cable earthing.

Check whether the wire is correct 
polarity? P to P, Q to Q, E to E?

No

Yes

Correct the connection.No

Check if there’s any interference.
Such as too many lamps, power 
transformers? Or the signal wire is 
too long?

Yes

Remove interference.
Increase the capacity of anti- 
interference

Yes

Check whether the signal wire is 
broken?

Yes

Replace the signal wire.Yes

Check whether the signal wires 
insert on main PCB well? Pull out and insert back.No

No

Replace indoor main PCB, is the 
error distinguished?

Yes

Replace the outdoor main PCB.

No



Yes/No Ano / Ne 

Power off, then turn on the unit 5 seconds later (reconnect 
the power wire). Is the error still displaying after several 
minutes? 

Vypněte napájení a po 5 vteřinách (znovu zapněte 
přívodní šňůru). Zobrazuje se chyba po několika 
minutách? 

Check if there is any interference. Such as too many lamps, 
power tranformers? Or the signal wire is too long? 

Zkontrolujte, zda je v okolí nějaké rušení. Jako např. 
mnoho zářivek, transformátorů? Nebo je komunikační 
drát příliš dlouhý? 

Remove interference. Increase the capacity of 
antiinterference 

Odstraňte rušení. Zvětšete kapacitu kondenzátoru v 
odrušení 

Check whether the signal wire is shield cable or whether the 
shield cable is earthing? 

Zkontrolujte zda je komunikační kabel stíněný nebo je-li 
stínění uzemněno? 

Adopt shield cable / Shield cable earthing. Použijte stíněný kabel / Uzemněte stínění 
Check whether the wire is correct polarity? P to P, Q to Q, E 
to E? 

Zkontrolujte správnost propojení svorek? P k P, Q ke Q, 
E k E? 

Correct the connection. Opravte propojení 
Check whether the signal wire is broken? Zkontrolujte jestli je propojovací kabel poškozen? 
Replace the signal wire. Vyměňte komunikační kabel. 

Check whether the signal wires insert on main PCB well? 
Zkontrolujte zda-li jsou komunikační kabely správně 
zasunuty do hlavní desky (PCB)? 

Pull out and insert back. Odpojte a znovu zapojte. 

Replace indoor main PCB, is the error distinguished? 
Vyměňte vnitřní hlavní desku (PCB). Je chyba 
odstraněna? 

Replace outdoor main PCB Vyměňte venkovní hlavní desku (PCB) 



2.4.4.5. Porucha E3 

Communication malfunction between 
IPM board and outdoor main board

Is there at least one LED in 
the IPM board light?

Check the signal wire between 
the IPM module and the main 
board, is it connected good?

Reconnect and retry. Is 
error still display?

Replace IPM board, and 
then check whether the 
system can run normally 

Replace the electric control 
box

No

No

No

No

Yes

Trouble is solved

No

Yes

Replace outdoor main 
board, and then check 

whether the system can run 
normally 

No

Yes

Yes

E3 display



Yes / No Ano / Ne 
E3 display Zobrazeno E3 

Communication malfunction between IPM board and 
outdoor main board 

Porucha komunikace mezi deskou IPM a venkovní 
hlavní deskou 

Is there at least one LED in the IPM board light? Svítí na desce (IPM) nějaké diody? 
Check the signal wire between the IPM module and the 
main board, is it connected good? 

Zkontrolujte komunikační kabel mezi deskou (IPM) a 
hlavní deskou, jsou propojeny dobře? 

Reconnect and retry. Is error still display? Znova zapojte a vyzkoušejte. Zobrazuje se stále chyba? 
Replace IPM board, and then check whether the system can 
run normally? 

Vyměnte desku (IPM) a zkontrolujte zda-li systém 
funguje správně? 

Replace outdoor main board, and then check whether the 
system can run normally? 

Vyměnte venkovní hlavní desku a zkontrolujte zda-li 
systém funguje správně? 

Replace the electric control box Vyměňte elektrickou spínací skříň 
Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.4.6. Porucha E4 

Judge 1: Outdoor condenser temp. sensor (T3) is malfunction

E4 display

No

No

Replace condenser temp. sensor(T3)

Check whether the wiring of the 
condenser temp. sensor(T3) is 

broken off

Check whether the resistance of 
condenser temp. sensorT3) is 
wrong refer to the Appendix 1

Yes

Connect the wiring wellYes

Judge 2: Outdoor ambient temp. sensor (T4) is malfunction

No

Replace outdoor ambient 
temperature sensor (T4)

Check whether the wiring of the 
outdoor ambient temperature 

sensor (T4) is broken off

Check whether the resistance of 
outdoor ambient temperature 

sensor (T4) is wrong refer to the 
Appendix 1

Yes

Connect the wiring wellYes

No

Replace outdoor main PCB



Yes / No Ano / Ne 
E4 display Zobrazeno E4 
Judge 1: Outdoor condenser temp. Sensor (T3) is 
malfunction 

Možnost č.1: Porucha teplotního čidla  venkovního 
kondenzátoru (T3) 

Check whether the wiring of the condenser temp. Sensor 
(T3)is broken off 

Zkontrolujte zda-li kabel teplotního čidla venkovního 
kondenzátoru (T3) je porušen  

Connect the wiring well Připojte správně dráty 
Check whether the resistance of condenser temp. Sensor 
(T3) is wrong refer to the Appendix 1 Zkontrolujte elektrický odpor (T3), podle přílohy 1 

Replace condenser temp. Sensor (T3) Vyměňte (T3) 

Judge 2: Outdoor ambient temp. Sensor (T4) is malfunction 
Možnost č.2: Porucha venkovního čidla okolní teploty 
(T4) 

Check whether the wiring of the outdoor ambient 
temperature sensor (T4) is broken off 

Zkontrolujte zda-li kabel teplotního čidla okolní teploty 
(T4) je porušen  

Connect the wiring well Připojte správně dráty 
Check whether the resistance of outdoor ambient 
temperature sensor (T4) is wrong refer to the Appendix 1 Zkontrolujte elektrický odpor (T4), podle přílohy 1 
Replace outdoor ambient temperature sensor (T4) Vyměňte (T4) 
Replace main outdoor PCB Vyměňte hlavní venkovní desku (PCB) 



2.4.4.7. Porucha E5 (pro jednofázové jednotky) 

Voltage protection 

Check the voltage of 
outdoor unit power supply, 

whether the voltage 
between L(1) and N is about 

220~240VAC

Check the power supply

Check whether the voltage 
of IPM board P and N is 
normal? DC277-356V for 

18K/24K/30KBtu/h; DC277-
410V for 36K/48KBtu/h

Replace bridge rectifiers, 
and then check whether the 

system can run normally 

Replace IPM board, and 
then check whether the 
system can run normally 

Replace outdoor main board

Yes

No

No

No

No

Yes

Trouble is solved

Yes

Yes

E5 display

Replace the power board, 
then check whether the 
system can run normally 

No

Yes



Yes / No Ano / Ne 
E5 display Zobrazeno E5 
Voltage protection Napěťová ochrana 

Check the voltage of outdoor unit power supply, whether 
the voltage between L(1) and N is about 220-240VAC 

Zkontrolujte napětí zdroje venkovní jednotky, jestli je 
střídavé napětí mezi fází L(1) a nulovým vodičem (N) 
mezi 220 a 240V  

Check the power supply Zkontrolujte napájecí zdroj 
Replace the power board then check whether the systém 
can run normally 

Vyměňte napájecí desku a poté zkontrolujte, zda-li 
systém funguje 

Check whether the voltage of IPM board P and N is 
normal? DC277-356V for 18K/24K/30KBtu/h: 
DC277-410V for 36K/48KBtu/h 

Zkontrolujte napětí na IPM desce na vývodech P a N, je v 
pořádku? Stejnosměrné 277 až 356V pro 
18K/24K/30KBtu/h nebo stejnosměrné 277 až 410V pro 
36K/48KBtu/h 

Replace bridge rectifiers and then check whether the 
system can run normally  

Vyměňte můstkové usměrňovače a poté  zkontrolujte, 
zda-li systém funguje 

Replace IPM board and then check whether the system can 
run normally  

Vyměňte IPM desku a poté zkontrolujte, zda-li systém 
funguje  

Replace outdoor main board Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky 
Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.4.8. Porucha E5 (pro třífázové jednotky) 

Voltage protection 

Check the voltage of outdoor 
unit power supply, whether the 

voltage between L(1) 
,L(2),L(3)and N is about 

220VAC and between L(1) 
,L(2),L(3) is about 380VAC

Check the power supply

Check whether the voltage 
range of P-N on IPM module is 

normal? DC 350-650V

Replace bridge rectifiers, 
and then check whether the 

system can run normally 

Replace IPM board, and 
then check whether the 
system can run normally 

Replace outdoor main board

Yes

No

No

No

No

Yes

Trouble is solved

Yes

Yes

E5 display

Replace the power board, 
then check whether the 
system can run normally 

No

Yes



Yes / No Ano / Ne 
E5 display Zobrazeno E5 
Voltage protection Napěťová ochrana 

Check the voltage of outdoor unit power supply, whether 
the volatage between L(1), L(2), L(3) and N is about 
220VAC and between L(1), L(2), L(3) is about 380VAC 

Zkontrolujte napětí zdroje venkovní jednotky, jesti 
napětí mezi L(1), L(2), L(3) a N je okolo 220V 
střídavých a mezi L(1), L(2),L(3) je okolo 380V 
střídavých 

Check the power supply Zkontrolujte napájecí zdroj 
Replace the power board, then check whether the system 
can run normally 

Vyměňte napájecí desku, poté zkontrolujte zda systém 
funguje 

Check whether the voltage range of P-N on IPM module is 
normal? DC 350-360V 

Zkontrolujte napěťový rozsah na pinech P-N na IPM 
desce je v pořádku? Stejnosměrné napětí 350 – 360V 

Replace bridge rectifiers and then check whether the 
systém can run normally  

Vyměňte můstkové úsměrňovače a poté zkontrolujte, zda 
systém funguje 

Replace IPM board and then check whether the system can 
run normally  

Vyměňte IPM desku a poté zkontrolujte, zda systém 
funguje 

Replace outdoor main board Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky 
Trouble is solved Problem je vyřešen 



2.4.4.9. Porucha E6 (pouze pro 100AR, 140AR s 1 fází) 

E6 display

PFC module protection

Check whether the 
connecting line between 
main board and the PFC 

module is connected tightly

Yes

Check whether the voltage 
range of P-N on IPM 

module is normal?  DC277-
410V

No

Check whether the 
inductance of PFC module 
is good? If the inductance is 
good, the resistance of the 
two ports is 0

Yes

Replace the inductanceNo

Connect it tightly, check 
normal or not

Replace the outdoor main boardYes Yes

No

No

Replace the PFC module Trouble is solved

Yes / No Ano / Ne 
E6 display Zobrazeno E6 
PFC module protection Ochana modulu PFC 
Check whether the connecting line between main board and 
the PFC module is connected tightly 

Zkontrolujte zda propojení mezi hlavní deskou a PFC 
modulem je řádně propojeno 

Connect it tightly, check normal or not Řádně je propojte, zkotrolujte, zda je vše v normálu 
Check whether the voltage range of P-N on IPM module is 
normal? DC277-410V 

Zkontrolujte napěťový rozsah na P-N na IPM modulu, je 
v pořádku? Stejnosměrné napětí 277 až 410V 

Replace the outdoor main board Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky 

Check whether the inductance of PFC module is good? If 
the inductance is good, the resistance of the two ports is 0 

Zkontrolujte indukčnost na PFC modulu, je v pořádku? 
Jestliže je indukčnost v pořádku, odpor na jejích dvou 
výstupech je roven nule 

Replace the inductance Vyměňte indukčnost 
Replace the PFC module Vyměňte PFC modul 
Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.4.10. Porucha P0 

P0 display

Temperature protection of 
compressor top

Whether compressor 
operates?

Whether refrigerant 
circulation volume is 

normal?

Whether abnormality is the 
same after gas charging?

Yes

No

No

Reconnect and retest.No

Check refrigerant system 
(such as clogging of capillary 

etc.)

NoWhether the connection is 
good?

Replace the outdoor main PCB

Yes

Replace the protector.No

Yes

Charge refrigerant

Whether protector is normal? If 
protector is normal,resistance = 0



Yes / No Ano / Ne 
P0 display Zobrazeno P0 
Temperature protection of compressor top Teplotní ochrana kompresoru 
Whether compressor operates? Zda kompresor běží? 
Whether the connection is good? Zda je napojení v pořádku? 
Reconnect and retest. Přepojte a otestujte 
Whether protector is normal? If protector is normal, 
resistance = 0 

Je ochrana v pořádku? Když je v pořádku její elektrický 
odpor je nulový 

Replace the protector. Vyměňte ochranu 
Replace the outdoor main PCB Vyměňte venkovní základní desku (PCB) 

Whether refrigerant circulation volume is normal? Je oběh chladiva v pořádku? 
Chrage refrigerant Vyměňte chladivo 
Whether abnormality is the same after gas changing? Trvá porucha i po výměně plynu? 
Check refrigerant system (such as clogging of capillary 
etc.) 

Zkontrolujte systém chlazení (např. zda není ucpaná 
kapilára atd.) 



2.4.4.11. Porucha P1  (pouze pro 100AR – 160AR) 
P1 display

High pressure protection

Judge 1: Whether the wiring 
between the high pressure 

switch and main control 
board is connected well or 

correctly

Method: Short connect the 
high pressure protector 

socket, check whether the 
system can run normally

Yes

No

Connect it well

Replace outdoor main board

No

Replace high pressure protectorYes

Judge 2: Whether 
the high pressure 
protector is broken

Check whether 
the refrigerant 
system is ok

Judge 3: Check whether the 
outdoor ambient 

temperature is higher than 
50℃

No

Stop the unitYes

Judge 4: Check whether the 
outdoor unit is bad 

ventilation

No

Make the outdoor unit ventilate wellYes

Judge 5: Check whether the 
heat exchanger is dirty Clean the heat exchangerYes

Judge 6: Check whether the 
refrigerant pipe is blocked

Let the refrigerant out, then use the 
high pressure nitrogen or refrigerant to 
blow pipe, vacuumize and charge the 

refrigerant again

Yes



Yes / No Ano / Ne 
P1 display Zobrazeno P1 
High pressure protection Vysokotlaká ochrana 
Judge 1: Whether the wiring between the high pressure 
switch and main control board is connected well or 
correctly 

Možnost č.1: Zda-li je propojení mezi vysokotlakým 
ventilem a hlavní ovládací deskou propojeno správně 

Connect it well Správně ji připojte 

Judge 2: Whether the high pressure protection is broken Možnost č.2: Jestli-že je poškozena vysokotlaká ochrana 

Method: Shortconnect the high pressure protector socket, 
check whether the systém can run normally 

Postup: Zkratujte patici vysokotlaké ochrany a 
zkontrolujte zda-li systém funguje normálně 

Replace high pressure protector Vyměňte vysokotlakou ochranu 
Check whether the refrigerant systém is ok Zkontrolujte zda-li je chladící systém ok 
Judge 3: Check whether the outdoor ambient temperature is 
higher than 50°C 

Možnost č.3: Zkontrolujte zda-li je venkovní teplota 
větší jak 50°C 

Stop the unit Zastavte jednotku 

Judge 4: Check whether the outdoor unit is bad ventilation 
Možnost č.4: Zkontrolujte zda-li není  venkovní 
jednotka špatně větraná 

Make the outdoor unit ventilate well Zajistěte, aby venkovní jednotka dobře větrala 

Judge 5: Check whether the heat exchanger is dirty 
Možnost č.5: zkontrolujte zda-li není špinavý tepelný 
výměník 

Clean the heat exchanger Vyčistěte tepelný výparník 

Judge 6: Check whether the refrigerant pipe is blocked 
Možnost č.6: Zkontrolujte zda není chladící potrubí 
ucpané 

Let the refrigerant out, then use the high pressure nitrogen 
or refrigerant to blow pipe, vacumize and change the 
refriigerant again 

Vypusťte chladivo, poté použíjte vysokotlaký dusík nebo 
chladivo a profoukněte potrubí, vyvakuujte a vyměňte 
znovu chladivo 

Replace the outdoor main board Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky 



P2 display

Low pressure protection

Judge 1: Whether  the 
wiring between the low 

pressure protector and main 
control board is connected 

well or correctly

Method: Short connect the 
low pressure protector 

socket, check whether the 
system can run normally

Yes

No

Connect it well

Replace outdoor main board

No

Replace low pressure protectorYes

Judge 2: Whether 
the low pressure 

protector is broken

Check whether 
the refrigerant 
system is ok

Judge 3: Check whether the 
outdoor ambient 

temperature is too low

No

Stop the unitYes

Method: Connect the pressure 
gauge to the gauge joint of the 

system, check whether the 
pressure is lower than 

0.14MPa

No

Leak hunting: Charge nitrogen or refrigerant 
to the system, if the leakage is serious, there 
will be distinct gas leakage “cici” sound; if the 
leakage is slight, use the suds (mixture of 
water and abluent is also ok if it can make 
bubble) or electronic leak detector.

Yes

Judge 5: The refrigerant 
pipe is blocked

No

Let the refrigerant out, then use the high 
pressure nitrogen or refrigerant to blow pipe, 
vacuumize and charge the refrigerant again

Yes

Judge 4: The 
refrigerant of the 

system is leakage

2.4.4.12. Porucha P2  (pouze pro 100AR – 160AR) 



Yes / No Ano / Ne 
P2 display Zobrazeno P2 
Low pressure protection Nízkotlaká ochrana 
Judge 1: Whether the wiring between the low pressure 
protector and main control board is connected well or 
correctly 

Možnost č.1: Zda-li je propojení mezi nízkotlakou 
ochranou a hlavní ovládací deskou správné 

Connect it well Správně ji připojte 
Judge 2: Whether the low pressure protector is broken Možnost č.2: Zda-li je nízkotlaká ochrana poškozena 

Method: Short connect the low pressure protector socket, 
check whether the system can run normally 

Postup: Zkratujte patici nízkotlaké ochrany, zkontrolujte 
zda-li systém funguje 

Replace low pressure protector Vyměňte nízkotlakou ochranu 
Check whether the refrigerant systém is ok Zkontrolujte chladící systém, zda-li je ok 
Judge 3: Check whether the outdoor ambient temperature is 
too low 

Možnost č.3: Zkontrolujte venkovní okolní teplotu zda-li 
není příliš nízká 

Stop the unit Zastavte jednotku 
Judge 4: The refrigerant of the system is leakage Možnost č.4: Únik chladiva ze systému 
Method: Connect the pressure gauge to the gauge joint of 
the systém, check whether the pressure is lower than 
0.14Mpa 

Postup: Připojte tlakoměr na měřící bod, zkontrolujte 
zda-li je tlak nižší než 0.14Mpa 

Leak hunting: Change nitrogen or refrigerant to the system, 
if the leakage is serious, there will be distinct gas leakage 
"cici" sound; if the leakage is slight, use the suds (mixture 
of water and abluent is also ok if it can make bubble) or 
electronic leak detector. 

Nalezení místa úniku: Vyměňte dusík nebo chladivo v 
systému, v případě, že únik je vážný, uslyšíte "syčení"; 
jestliže je únik malý použijte mýdlové bubliny (směs 
vody a saponátu je také použitelný pokud vytváří pěnu) 
nebo elektronický detektor úniku plynu 

Judge 5: The refrigerant pipe is blocked Možnost č.5: Chladící potrubí je ucpaná 
Let the refrigerant out, then use the high pressure nitrogen 
or refrigerant to blow pipe, vacumize and change the 
refrigerant again 

Vypusťte chladivo, poté použijte vysokotlaký dusík nebo 
chladivo a profoukněte potrubí, vyvakuujte a vyměňte 
znovu chladivo 

Replace outdoor main board Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky 



2.4.4.13. Porucha P3 

P3 display

Current protection of compressor

Judge 1: Check whether the 
input current of the power 
supply wire is more than 

20A (For 36K & 48K with 1 
phase, it is 30A)

Yes

Replace the electric control box

Check whether 
the refrigerant 
system is ok

Judge 2: Check whether the 
outdoor ambient 

temperature is higher than 
50℃

No

Stop the unitYes

Judge 3: Check whether the 
outdoor unit is bad ventilation

No

Make the outdoor unit ventilate wellYes

Judge 5: The refrigerant 
pipe is blocked

No

Let the refrigerant out, then use the high 
pressure nitrogen or refrigerant to blow pipe, 
vacuumize and charge the refrigerant again

Yes

Judge 4: Check whether the 
heat exchanger is dirty

No

Clean the heat exchangerYes

Yes

Replace outdoor main 
board,and check whether 

the system can run normally

No

Yes

Trouble is solved



Yes / No Ano / Ne 
P3 display Zobrazeno P3 
Current protection of compressor Proudová ochrana kompresoru 
Judge 1: Check whether the input current of the power 
supply wire is more than 20A (For 36K a 48K with 1 phase, 
it is 30A) 

Možnost č.1: Zkontrolujte zda vstupní proud do 
napájecího zdroje je více než 20 A (Pro 36K a 48K s 
1-fází, je to 30A) 

Check whether the refrigerant systém is ok Zkontrolujte chladící systém, zda-li je ok 
Judge 2: Check whether the outdoor ambient temperature is 
higher than 50°C 

Možnost č. 2: Zkontrolujte zda-li je venkovní teplota 
větší jak 50°C 

Stop the unit Zastavte jednotku 

Judge 3: Check whether the outdoor unit is bad ventilation 
Možnost č. 3: Zkontrolujte zda-li není  venkovní 
jednotka špatně větraná 

Make the outdoor unit ventilate well Zajistěte, aby venkovní jednotka byla dobře větrala 

Judge 4: Check whether the heat exchanger is dirty 
Možnost č.4: zkontrolujte zda-li není špinavý tepelný 
výměník 

Clean the heat exchanger Vyčistěte tepelný výparník 
Judge 5: The refrigerant pipe is blocked Možnost č. 5: Chladící potrubí je ucpané 
Let the refrigerant out, then use the high pressure nitrogen 
or refrigerant to blow pipe, vacumize and charge the 
refrigerant again 

Vypusťte chladivo, poté použijte vysokotlaký dusík nebo 
chladivo a profoukněte potrubí, vyvakuujte a vyměňte 
znovu chladivo 

Replace outdoor main board, and check whether the system 
can run normally 

Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky a zkontrolujte 
zda-li systém běží v pořádku 

Replace the electric control box Vyměňte elektrickou ovládací skříňku 
Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.4.14. Porucha P4 
Jestliže teplota na výstupu z kompresoru překročí 115 °C, jednotka se vypne a znovu se spustí teprve tehdy, když 
teplota na výstupu z kompresoru klesne pod 90 °C. 

P4 display

Temperature protection of 
compressor discharge

Check whether the 
compressor discharge temp. 

is more than 115°C ?

Check whether the wiring 
connection is right between 
compressor discharge temp. 
sensor and PCB according 

to wiring diagrams?

Method: Check whether the 
resistance of compressor 
discharge temp. sensor is 

right refer to the Appendix 2

No

Yes

Yes

Trouble is solved

No

Judge: The 
discharge temp. 
sensor is broken

Check whether the 
refrigerant is leak

Correct the wiring connection

Stop leaking and add refrigerant

Replace the compressor discharge temp. sensorNo

Yes

Replace outdoor main board

Yes

Yes / No Ano / Ne 
P4 display Zobrazeno P4 

Temperature protection of compressor discharge Teplotní ochrana kompresoru na výstupu 
Check whether the compressor discharge temp. is more than 
115°C? 

Zkontrolujte zda-li teplota kompresoru na výstupu 
má více jak 115°C? 

Check whether the refrigerant is leak Zkontrolujte zda není únik chladiva 
Stop leaking and add refrigerant Zastavte únik a doplňte chladivo 

Check whether the wiring connection is right between compressor 
discharge temp. Sensor and PCB according to wiring diagrams? 

Zkontrolujte zda-li je propojení mezi teplotním 
čidlem na výstupu u kompresoru a mezi deskou 
(PCB) dle schéma zapojení? 

Correct the wiring connection Opravte zapojení 
Judge: The discharge temp. Sensor is broken Možnost: Teplotní čidlo výstupu je poškozené 

Method: Check whether the resistance of compressor discharge 
temp. Sensor is right refer to the Appendix 2 

Postup: Zkontrolujte zda-li odpor teplotního čidla 
kompresoru na výstupu je správný, podle  přílohy 
2 

Replace the compressor discharge temp. Sensor Vyměňte teplotní čidlo kompresoru na výstupu 
Replace outdoor main board Vyměňte hlavní desku venkovní jednotky 
Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.4.15. Porucha P5 
Jestliže vysoká teplota kondenzátoru přesáhne 65°C, jednotka se vypne a znovu se spustí, jakmile teplota potrubí 
venkovní jednotky klesne pod 52 °C. 

P5 display

High temperature protection of 
condenser

Check whether the 
condenser temperature is 

more than 65°C

Yes

Judge 1: Check whether the 
outdoor ambient 

temperature is higher than 
50℃

No

Judge 3: The refrigerant 
pipe is blocked

Let the refrigerant out, then use the high 
pressure nitrogen or refrigerant to blow pipe, 
vacuumize and charge the refrigerant again

Yes

Judge 2: Check whether the 
heat exchanger is dirty

No

Clean the heat exchangerYes

Replace outdoor main boardYes

Check whether the 
resistance of condenser 
temp. sensor is correct 
refer to the Appendix 1

Replace the temperature sensor

Stop the unitYes

No

No

No

Yes / No Ano / Ne 
P5 display Zobrazeno P5 
High temperature protection of condenser Vysokotlaká ochrana kondenzátoru 
Check whether the condenser temperature is more than 
65°C Zkontorlujte zda-li teplota kondenzátoru má více jak 65°C 
Check whether the resistance of condenser temp. Sensor is 
correct refer to the Appendix 1 

Zkontrolujte zda-li odpor teplotního čidla kondenzátoru je 
správný, podle přílohy 1 

Replace outdoor main board Vyměňte venkovní hlavní desku 
Judge 1: Check whether the outdoor ambient temperature is 
higher than 50°C 

Možnost č. 1: Zkontrolujte venkovní okolní teplotu zda-li 
je vyšší jak 50°C 

Stop the unit Zastavte jednotku 

Judge 2: Check whether the heat exchanger is dirty 
Možnost č. 2: zkontrolujte zda-li není špinavý tepelný 
výměník 

Clean the heat exchanger Vyčistěte tepelný výparník 

Judge 3: The refrigerant pipe is blocked Možnost č. 3: Chladící potrubí ucpané 
Let the refrigerant out, then use the high pressure nitrogen 
or refrigerant to blow pipe, vacumize and charge the 
refrigerant again 

Vypusťte chladivo, poté použíjte vysokotlaký dusík nebo 
chladivo a profoukněte potrubí, vyvakuujte a vyměňte 
znovu chladivo 



2.4.4.16. Porucha P6 (pro jednofázové jednotky) 
Nejprve proveďte zkoušku odporu mezi každými dvěma otvory U, V, W modulu IPM a P, N. Jestliže bude některý 
z odporů roven 0 nebo se bude k 0 blížit, je modul IMP vadný. Jinak postupujte podle pokynů níže: 

P6 display

IPM module protection

Check whether the voltage 
range of P-N on IPM module is 
normal? DC277-356V for 18K/
24K/30KBtu/h; DC277-410V for 

36K/48KBtu/h

Yes

Yes

No

Yes

Check whether the 
input power supply is 

correct? 220-240V, 1N, 
50Hz

No No

Regulate it to correct, 
then check whether the 

system can work 
normally?

Check whether the 
power supply line is 
connected correctly 

and tightly

Yes

Connect it correctly 
and tightly, check ok 

or not?
No

Check whether the 
connecting line between main 
board and the IPM module is 

connected tightly

Yes

Connect it tightly, 
check ok or not?No

No

No

Connect it well, 
check ok or not?

Check whether the 
connecting line of the 

compressor is connected 
correctly or tightly

Replace the IPM module, 
check whether the system 

can work normally?

No

No

Replace the main board; 
check whether the system 

can work normally?

No

Replace the compressor, 
check whether the system 

can work normally?

Yes

Yes

Check whether the 
lines in E-part box are 

connected tightly

Yes

Connect it tightly, 
check ok or not?No

No

Yes No

Replace the bridge rectifiers

Check whether the bridge rectifiers 
are normal? Use the multimeter to 
measure the resistance between 

each two terminals, check whether 
there is the condition that value of 

resistance is 0

Check whether the connecting line of 
every reactor is normal? If the line is 

broken, the resistance of the two ports 
is ∞（for 18K/24K/30KBtu/h）；Check 

whether the PFC module broken(for 
36K/48KBtu/h)

Replace the connecting line or 
reactor or replace the PFC 

module

Yes

No

No

Yes
Trouble is solved



Yes / No Ano / Ne 
P6 display Zobrazeno P6 
IPM module protection Ochrana modulu IPM 
Check whether the voltage range on P-N on IPM module is 
normal? DC277-356V for 18K/24K/30KBtuh; DC 
277-410V for 36K/48KBtu/h 

Zkontrolujte zda rozsah napětí na P-N na IPM modulu je v 
pořádku? Stejnosměrné napětí 277-356V pro 
18K/24K/30KBtu/h; Stejnosměrné napětí 277-410V pro 
36K/48KBtu/h 

Check whether the input power supply is correct? 
220-240V, 1N,50Hz 

Zkontrolujte zda je napájecí napětí v pořádku? 220 až 
240V, 1N, 50 Hz 

Regulate it to correct, then check whether the systém can 
work normally? 

Zregulujte na správnou hodnotu a poté zkontrolujte, zda-li 
systém pracuje normálně 

Check whether the power supply line is connected correctly 
and tightly 

Zkontrolujte zda je napájecí zdroj připojen správně 

Connect it correctly and tightly, check ok or not? Připojte řádně a zkontrolujte. Ok nebo ne? 

Check whether the lines in E-part box are connected tightly Zkontrolujte zda vodiče v části E krabice jsou zapojeny 
řádně 

Connect it tightly check ok or not? Připojte řádně a zkontrolujte. Ok nebo ne? 
Check whether the bridge rectifiers are normal? Use the 
multimeter to measure the resistance between each two 
terminals, check whether there is the condition that value of 
resistance is 0 

Zkontrolujte zda můstkové usměrnovače jsou v pořádku? 
Použijte multimetr na změření odporu mezi každými 
dvěma vývody, zkontrolujte zda-li jsou hodnoty odporu 0. 

Replace the bridge rectifiers Vyměňte můstkové usměrňovače 

Check whether the connecting line of every reactor is 
normal? If the line is broken, the resistance of the two ports 
is (for 18K/24K/30KBtu/h); Check whether the PFC 
module is broken (for 36K/48KBtu/h) 

Zkontrolujte zda propojení mezi  každým reaktorem je v 
pořádku? Pokud je propojení poškozeno odpor mezi dvěma 
vývody je nekonečně velký (pro 18K/24K/30KBtu/h); 
Zkontrolujte zda-li není modul PFC poškozený (pro 
36K/48KBtu/h) 

Replace the connecting line or reactor or replace the PFC 
module 

Vyměňte propojení mezi reaktorem nebo vyměňte modul 
PFC  

Check whether the connecting line between main board and 
IPM module is connected tightly 

Zkontrolujte zda propojení mezi  hlavní deskou a 
modulem IPM je řádně propojeno 

Replace the IPM module, check whether the system can 
work normally? 

Vyměňte modul IPM a zkontrolujte zda-li sytém běží v 
pořádku? 

Replace the main board; check whether the system can 
work normally? 

Vyměňte hlavní desku a zkontrolujte zda-li systém běží v 
pořádku? 

Replace the compressor, check whether the system can 
work normally? 

Vyměňte kompresor a zkontorlujte zda.li systém běží v 
pořádku? 

Trouble is solved Problém je vyřešen 



2.4.4.17. Porucha P6 (pro třífázové jednotky) 
Nejprve proveďte zkoušku odporu mezi každými dvěma otvory U, V, W modulu IPM a P, N. Jestliže bude některý 
z odporů roven 0 nebo se bude k 0 blížit, je modul IMP vadný. Jinak postupujte podle pokynů níže: 

P6 display

IPM module protection

Check whether the voltage 
range of P-N on IPM module is 

normal? DC 350-650V

Yes

Yes

No

Yes

Check whether the 
input power supply is 

correct? 380-415V, 3N, 
50Hz

No No

Regulate it to correct, 
then check whether the 

system can work 
normally?

Check whether the 
power supply line is 
connected correctly 

and tightly

Yes

Connect it correctly 
and tightly, check ok 

or not?
No

Check whether the 
connecting line between main 
board and the IPM module is 

connected tightly

Yes

Connect it tightly, 
check ok or not?No

No

No

Connect it well, 
check ok or not?

Check whether the 
connecting line of the 

compressor is connected 
correctly or tightly

Replace the IPM module, 
check whether the system 

can work normally?

No

No

Replace the main board; 
check whether the system 

can work normally?

No

Replace the compressor, 
check whether the system 

can work normally?

Yes

Yes

Check whether the 
lines in E-part box are 

connected tightly

Yes

Connect it tightly, 
check ok or not?No

No

Yes No

Replace the bridge rectifiers

Check whether the bridge rectifiers 
are normal? Use the multimeter to 
measure the resistance between 

each two terminals, check whether 
there is the condition that value of 

resistance is 0

Check whether the 3300µF/400V 
electrolytic capacitor is normal?

Replace this electrolytic 
capacitor

Yes

No

No

Yes
Trouble is solved



Yes / No Ano / Ne 
IPM module protection Ochrana modulu IPM 
Check whether the voltage range of P-N on IPM module is 
normal? DC 350-650V 

Zkontrolujte zda rozsah napětí na P-N na IPM modulu je 
v pořádku? Stejnosměrné napětí 350 až 650 V 

Check whether the input power supply is correct? 
380-415V, 3N, 50Hz 

Zkontrolujte zda je napájecí napětí v pořádku? 380 až 
415V, 3N, 50 Hz 

Regulate it to correct, then check whether the systém can 
work normally? 

Zregulujte na správnou hodnotu a poté zkontrolujte, 
zda-li systém pracuje normálně 

Check whether the power supply line is connected correctly 
and tightly  

Zkontrolujte zda je napájecí zdroj připojen správně 

Connect it tightly check ok or not? Připojte řádně a zkontrolujte. Ok nebo ne? 
Check whether the lines in E-part box are connected tightly Zkontrolujte zda vodiče v části E krabice jsou zapojeny 

řádně 
Connect it tightly check ok or not? Připojte řádně a zkontrolujte. Ok nebo ne? 
Check whether the bridge rectifiers are normal? Use the 
multimeter to measure the resistance between each two 
terminals, check whether there is the condition that value of 
resistance is 0 

Zkontrolujte zda můstkové usměrnovače jsou v pořádku? 
Použijte multimetr na změření odporu mezi každými 
dvěma vývody, zkontrolujte zda-li jsou hodnoty odporu 
0. 

Replace the bridge rectifiers Vyměňte můstkové usměrňovače 
Check  whether the 3300 F/400V electrolytic capacitor is 
normal? 

Zkontrolujte zda elektrolytický kondenzátor 3300 F 
/400V je v pořádku? 

Replace the electrolytic capacitor Vyměňte elektrolytický kondenzátor 
Check whether the connecting line between main board and 
the IPM module is connected tightly 

Zkontrolujte zda propojení mezi  hlavní deskou a 
modulem IPM je řádně propojeno 

Check whether the connecting line of the compressor  is 
connected correctly or tightly 

Zkontrolujte zda propojovací kabely ke kompresoru jsou 
připojeny správně a řádně 

Replace the compressor check whether the system can 
work normally? 

Vyměňte kompresor, zkontrolujte zda systém funguje 
správně? 



2.4.4.18. Porucha P7 
P7 display

High temperature protection of 
evaporator

Whether compressor 
operates?

Yes

Check whether the heat 
exchanger is dirty, the air-
outlet is blocked and the 

indoor fan is running 
normal?

No

Check refrigerant system 
(such as clogging of 

capillary etc.)

No

Clean the heat exchanger and 
the air-outlet

Reconnect and retestNo
Whether the 
connection is 

good?
No

Check the 
resistance value of 

the sensor via 
Appendix 1,Is it 

normal?

Check whether the 
indoor fan is running 

normal

Replace the temperature sensorNo

Yes

Whether the indoor 
PCB is normal? Replace the indoor PCBNo

Yes

Yes / No Ano / Ne 
P7 display Zobrazeno P7 
High temperature protection of evaporator Vysokoteplotní ochrana výparníku 
Whether compressor operates? Pracuje kompresor? 
Whether the connection is good? Jsou propojení v pořádku? 
Reconnect and retest Znovu zapojte a znovu testujte 
Check the resistance value of the sensor via Appendix 1, is it 
normal? 

Zkontrolujte hodnotu odporu čidla dle přílohy 1, je v 
normě? 

Replace the temperature sensor Vyměňte teplotní čidlo 
Whether the indoor PCB is normal? Je deska vnitřní jednotky v pořádku? 
Replace the indoor PCB Vyměňte desku (PCB) vnitřní jednotky 

Check whether the heat exchanger is dirty, the air outlet is 
blocked and the indoor fan is running normal? 

Zkontrolujte zda-li není tepelný výměník špinavý či 
výstup vzduchu ucpaný  a či vnitřní ventilátor funguje 
správně? 

Clean the heat exchanger and the air-outlet Vyčistěte tepelný výměník a výtlak vzduchu 
Check whether the indoor fan is running normal Zkontrolujte zda se vnitřní ventilátor otáčí normálně 
Check refrigerant systém (such as clogging as capillary etc.) Zkontrolujte systém chlazení (např. ucpaná kapilára atd.) 



Příloha 1 Tabulka hodnot odporů teplotních čidel (°C--K) 
°C K Ohm ℃ K Ohm ℃ K Ohm ℃ K Ohm 
-20 115.266 20 12.6431 60 2.35774 100 0.62973 
-19 108.146 21 12.0561 61 2.27249 101 0.61148 
-18 101.517 22 11.5000 62 2.19073 102 0.59386 
-17 96.3423 23 10.9731 63 2.11241 103 0.57683 
-16 89.5865 24 10.4736 64 2.03732 104 0.56038 
-15 84.2190 25 10.000 65 1.96532 105 0.54448 
-14 79.3110 26 9.55074 66 1.89627 106 0.52912 
-13 74.5360 27 9.12445 67 1.83003 107 0.51426 
-12 70.1698 28 8.71983 68 1.76647 108 0.49989 
-11 66.0898 29 8.33566 69 1.70547 109 0.48600 
-10 62.2756 30 7.97078 70 1.64691 110 0.47256 
-9 58.7079 31 7.62411 71 1.59068 111 0.45957 
-8 56.3694 32 7.29464 72 1.53668 112 0.44699 
-7 52.2438 33 6.98142 73 1.48481 113 0.43482 
-6 49.3161 34 6.68355 74 1.43498 114 0.42304 
-5 46.5725 35 6.40021 75 1.38703 115 0.41164 
-4 44.0000 36 6.13059 76 1.34105 116 0.40060 
-3 41.5878 37 5.87359 77 1.29078 117 0.38991 
-2 39.8239 38 5.62961 78 1.25423 118 0.37956 
-1 37.1988 39 5.39689 79 1.21330 119 0.36954 
0 35.2024 40 5.17519 80 1.17393 120 0.35982 
1 33.3269 41 4.96392 81 1.13604 121 0.35042 
2 31.5635 42 4.76253 82 1.09958 122 0.3413 
3 29.9058 43 4.57050 83 1.06448 123 0.33246 
4 28.3459 44 4.38736 84 1.03069 124 0.32390 
5 26.8778 45 4.21263 85 0.99815 125 0.31559 
6 25.4954 46 4.04589 86 0.96681 126 0.30754 
7 24.1932 47 3.88673 87 0.93662 127 0.29974 
8 22.5662 48 3.73476 88 0.90753 128 0.29216 
9 21.8094 49 3.58962 89 0.87950 129 0.28482 
10 20.7184 50 3.45097 90 0.85248 130 0.27770 
11 19.6891 51 3.31847 91 0.82643 131 0.27078 
12 18.7177 52 3.19183 92 0.80132 132 0.26408 
13 17.8005 53 3.07075 93 0.77709 133 0.25757 
14 16.9341 54 2.95896 94 0.75373 134 0.25125 
15 16.1156 55 2.84421 95 0.73119 135 0.24512 
16 15.3418 56 2.73823 96 0.70944 136 0.23916 
17 14.6181 57 2.63682 97 0.68844 137 0.23338 
18 13.9180 58 2.53973 98 0.66818 138 0.22776 
19 13.2631 59 2.44677 99 0.64862 139 0.22231 



Příloha 2 
Jednotka: °C---K   Tabulka výstupních snímačů teplot 

-20 542.7 20 68.66 60 13.59 100 3.702 
-19 511.9 21 65.62 61 13.11 101 3.595 
-18 483 22 62.73 62 12.65 102 3.492 
-17 455.9 23 59.98 63 12.21 103 3.392 
-16 430.5 24 57.37 64 11.79 104 3.296 
-15 406.7 25 54.89 65 11.38 105 3.203 
-14 384.3 26 52.53 66 10.99 106 3.113 
-13 363.3 27 50.28 67 10.61 107 3.025 
-12 343.6 28 48.14 68 10.25 108 2.941 
-11 325.1 29 46.11 69 9.902 109 2.86 
-10 307.7 30 44.17 70 9.569 110 2.781 
-9 291.3 31 42.33 71 9.248 111 2.704 
-8 275.9 32 40.57 72 8.94 112 2.63 
-7 261.4 33 38.89 73 8.643 113 2.559 
-6 247.8 34 37.3 74 8.358 114 2.489 
-5 234.9 35 35.78 75 8.084 115 2.422 
-4 222.8 36 34.32 76 7.82 116 2.357 
-3 211.4 37 32.94 77 7.566 117 2.294 
-2 200.7 38 31.62 78 7.321 118 2.233 
-1 190.5 39 30.36 79 7.086 119 2.174 
0 180.9 40 29.15 80 6.859 120 2.117 
1 171.9 41 28 81 6.641 121 2.061 
2 163.3 42 26.9 82 6.43 122 2.007 
3 155.2 43 25.86 83 6.228 123 1.955 
4 147.6 44 24.85 84 6.033 124 1.905 
5 140.4 45 23.89 85 5.844 125 1.856 
6 133.5 46 22.89 86 5.663 126 1.808 
7 127.1 47 22.1 87 5.488 127 1.762 
8 121 48 21.26 88 5.32 128 1.717 
9 115.2 49 20.46 89 5.157 129 1.674 
10 109.8 50 19.69 90 5 130 1.632 
11 104.6 51 18.96 91 4.849 
12 99.69 52 18.26 92 4.703 
13 95.05 53 17.58 93 4.562 
14 90.66 54 16.94 94 4.426 
15 86.49 55 16.32 95 4.294 B(25/50)=3950K 
16 82.54 56 15.73 96 4.167 
17 78.79 57 15.16 97 4.045 R(90℃)=5KΩ±3%  
18 75.24 58 14.62 98 3.927 
19 71.86 59 14.09 99 3.812 



3. Montáž

Poznámka k instalaci: 
Jestliže klimatizační jednotka vyžaduje Kabelový ovladač se stálou frekvencí, přidejte kabelový spoj s 5 svorkami 

označenými A, B, C, D, E ve vnitřní jednotce a připevněte infračervený vysílač, jeho záporný a kladný pól spojte s 

vývody A a B v blízkosti přijímače na rozvodné desce jednotky. Poté připojte svorky +5v, GND a Run na rozvodné 

desce s příslušnými vývody C, D a E. 

Wiring Principle Sketch: Schéma propojení: 
Wire Controller Drátový ovladač 
Wire Joint, 5p Svorkovnice 5 svorek 

5-core Shield Cable, the lenght is decided by installation 5ti žilový stíněný kabel, délka dle instalace 
Infraed Pipe Infračervené vlákno 
RUN Chod 
GND Zem 
Indoor Unit Switch Board Spínací deska vnitřní jednotky 
Indoor Unit Vnitřní jednotka 



Turn a screwdriver at the concave on the bottom panel of 
the Wire Controller to remove the Back Cover 

Otočte šroubovákem ve vybrání na spodním panelu 
drátového ovladače pro oddělení zadního krytu 

Wire Controller Back Cover Zadní kryt drátového ovladače 
Wire Controller Top Cover Přední kryt drátového ovladače 
Wire Controller LCD Displej drátového ovladače 
Wire Controller Bottom Cover Spodní krytka drátového ovladače 
Wood Mounting Screw (M4X20) Vrut M4x20 
When installing the Wire Controller, you should adjust the 
bottom of the Wire Controller Board to the Wire Controller 
Back Cover which sholud be fixed first, then press the other 
end of the Wire 

Při instalaci drátového ovladače seřiďte spodek desky 
drátového ovladače, kterou upevněte jako první a potom 
zatlačte druhý konec drátu 

When installing the Wire Controller Cover, be sure there is 
a hole in the wall to avoid the Wire Controller Back Cover 
being fixed directly to the wall which is not allowed for the 
Wire Joint extrudes out of the Wire Controller Back Cover 

Při instalaci krytu drátového ovladače si buďte jisti, že je ve 
zdi správná díra, aby se zabránilo zadnímu krytu drátového 
ovladače být natěsno na zdi, kde není dovoleno drátové 
přípojce vytlačit zadní kryt drátového ovladače. 

POZNÁMKA 

Nikdy neutahujte šrouby příliš těsně, jinak by se mohl promáčknout kryt nebo by mohl prasknout LCD displej. 

Ponechte dostatečně dlouhý kabel pro údržbu desky kabelového ovladače. 
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