
 

 

 

 

INFORMACJE MONTAŻOWO-SERWISOWE 

__________________________________ 

U-MATCH 

 

 

 

Spis treści: 

 

 

 

 

 

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych 

podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z 

autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska sp. z o.o. 

1. Nazewnictwo urządzeń 
a) Jednostka zewnętrzna (U-Match): 

G U H D 09 N K 3 F O 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Numer Opis Znaczenie 

1 Marka G- Gree 

2 Typ jednostki U- jednostka U-match 
W – jednostka Free Match 

3 Tryb pracy C - tylko chłodzenie 
H – pompa ciepła (grzanie i chłodzenie) 

4 Zasilanie sprężarki N – stała częstotliwość 
D - DC inwerter 
A – AC inwerter 

5 Nominalna wydajność 
chłodnicza 

Nominalna wydajność chłodnicza = numer*1000 Btu/h 
 
(1 kW = 3412 Btu/h) 



6 Warunki klimatyczne N – warunki  klimatyczne T1 
T- warunki klimatyczne T3 

7 Zasilanie D – 208/230V 1N ~60 Hz 
K – 220-240V 1N ~50 Hz 
M – 380-415V 3N~50 Hz 

8 Czynnik chłodniczy 1= R22, 2=R407C, 3=R410A 

9 Kod wersji Kod wersji(generacji): A,B,C,D …. 

10 Kod jednostki O – jednostka zewnętrzna 

 

b) Jednostka wewnętrzna (U-Match): 

G W H 09 T K 3 F I 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Numer Opis Znaczenie 

1 Marka G- Gree 

2 Typ jednostki W - ścienna 
E - konsola 
F – kanałowa 
K - kasetonowa 
T – przypodłogowo sufitowa 

3 Tryb pracy C - tylko chłodzenie 
H – pompa ciepła (grzanie i chłodzenie) 

4 Nominalna wydajność 
chłodnicza 

Nominalna wydajność chłodnicza = numer*1000 Btu/h 
 
(1 kW = 3412 Btu/h) 

5 Warunki klimatyczne brak – warunki  klimatyczne T1 
T - warunki klimatyczne T3 

6 Zasilanie D – 208/203V 1N ~60Hz 
K – 220-240V 1N ~50 Hz 
M – 380-415V 3N ~50 Hz 

7 Czynnik chłodniczy 1= R22, 2=R407C, 3=R410A 

8 Kod wersji Kod wersji: A,B,C,D …. 

9 Kod jednostki I – jednostka wewnętrzna 

 

2. Momenty dokręcania nakrętek 

Średnica 
rurki [mm] 

Średnica 
rurki 
[cal] 

Moment dokręcający [Nm] 

U-Match jedn. 
zewn. 

U-Match 
jedn. 

wewn. 

6,35 1/4 15-30 15-20 

9,53 3/8 35-40 30-40 

12,70 1/2 45-50 45-50 

15,88 5/8 60-65 60-65 

19,05 3/4 70-75 70-75 

22,23 7/8 80-85  

 

Rury miedzianie instalowane w obiegach środka chłodniczego powinny odpowiadać normie PN-EN 12735-

1, która obowiązuje dla rur miedzianych stosowanych do budowy instalacji chłodniczych i klimatyzacji o 

przekroju okrągłym, bez szwu, o średnicach zewnętrznych od 6 mm do 108 mm. 



3. Najważniejsze informacje montażowe 

Urządzenie 

Średnica 
przewodów 

Zasilanie Przewód 
sterowania 

[mm2] 

Zalecane 
zabezpieczenie 

nadprądowe 

Max 
długość/różnica 

wysokości 
instalacji 

[m/m] 

Długość 
instalacji bez 
doładowania 
czynnika [m] 

Doładowanie 
czynnika na 
m instalacji 

[g] 
Ciecz 
[cal] 

Gaz 
[cal] 

Zasilanie 
[V/Hz] 

Miejsce 
podłączenia 

Przewód 
[mm2] 

U-MATCH 

KANAŁOWE 
GFH09K3FI/GUHD09NK3FO 

1/4 
3/8 1f/220-

240/50 
Jedn. zewn. 

+ wewn. 
3x1,5 + 
3x1,0 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GFH12K3FI/GUHD12NK3FO 
1/4 

3/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x1,5 + 
3x1,0 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GFH18K3FI/GUHD18NK3FO 
1/4 

1/2 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x1,5 + 
3x1,0 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GFH24K3FI/GUHD24NK3FO 3/8 5/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GFH30K3FI/GUHD30NK3FO 3/8 5/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GFH36K3FI/GUHD36NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GFH42K3FI/GUHD42NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 50/30 7 60 

GFH48K3FI/GUHD48NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 25A/6A 50/30 9,5 60 

GFH60K3FI/GUHD60NM3FO 3/8 3/4 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 25A/6A 50/30 9,5 60 

KASETONOWE 
GKH12K3FI/GUHD12NK3FO 

1/4 
3/8 1f/220-

240/50 
Jedn. zewn. 

+ wewn. 
3x1,5 + 

3x1 
2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GKH18K3FI/GUHD18NK3FO 
1/4 

1/2 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x1,5 + 
3x1 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GKH24K3FI/GUHD24NK3FO 3/8 5/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x2,5 + 
3x1 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GKH30K3FI/GUHD30NK3FO 3/8 5/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x2,5 + 
3x1 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GKH36K3FI/ 
GUHD36NM3FO 

3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GKH42K3FI/GUHD42NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1 

2x1,0 20A/6A 50/30 7 60 

GKH48K3FI/GUHD48NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1 

2x1,0 25A/6A 50/30 9,5 60 

GKH60K3FI/GUHD60NM3FO 3/8 3/4 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1 

2x1,0 25A/6A 50/30 9,5 60 

PRZYPODŁOGOWE 
GTH09K3FI/GUHD09NK3FO 

1/4 
3/8 1f/220-

240/50 
Jedn. zewn. 

+ wewn. 
3x1,5 + 
3x1,0 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GTH12K3FI/GUHD12NK3FO 
1/4 

3/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x1,5 + 
3x1,0 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GTH18K3FI/GUHD18NK3FO 1/4 1/2 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x1,5 + 
3x1,0 

2x1,0 16A/6A 20/15 7 30 

GTH24K3FI/GUHD24NK3FO 3/8 5/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GTH30K3FI/GUHD30NK3FO 3/8 5/8 1f/220-
240/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

3x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GTH36K3FI/GUHD36NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 30/15 7 60 

GTH42K3FI/GUHD42NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 20A/6A 
 

50/30 7 60 

GTH48K3FI/GUHD48NM3FO 3/8 5/8 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 25A/6A 50/30 9,5 60 

GTH60K3FI/GUHD60NM3FO 3/8 3/4 3f/380-
415/50 

Jedn. zewn. 
+ wewn. 

5x2,5 + 
3x1,0 

2x1,0 25A/6A 50/30 9,5 60 

 

4. Wymiary urządzeń 

Wszystkie wymiary podane w mm 

Oznaczenia: 

a) U-Match 

 



 
Jednostki zewnętrzne U-Match 

 
Jednostki wewnętrzne kanałowe 



 
Jednostki wewnętrzne kasetonowe 

 
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe 

 

 

 

 

Model A B C D E F G H I J 

Kanałowe           
GFH09K3FI 840 561 635 790 883 665 738 125 203 250 

GFH12K3FI 932 430 738 892 998 721 738 125 203 266 

GFH18K3FI 932 430 738 892 998 721 738 125 203 266 

GFH24K3FI 1101 515 820 1159 1239 558 1002 160 235 268 

GFH30K3FI 1101 515 820 1159 1239 558 1002 160 235 268 

GFH36K3FI 1011 748 820 1115 1226 775 979 160 231 290 

GFH42K3FI 1011 748 820 1115 1226 775 979 160 231 290 

GFH48K3FI 1177 646 852 1150 1340 750 953 190 316 350 

GFH60K3FI 1177 646 852 1150 1340 750 953 190 316 350 

Kasetonowe           
GKH12K3FI 670 596 592 571 145 240 x x x x 



GKH18K3FI 670 596 592 571 145 240 x x x x 

GKH24K3FI 950 840 780 680 160 240 x x x x 

GKH30K3FI 950 840 892 980 160 320 x x x x 

GKH36K3FI 950 840 892 980 160 320 x x x x 

GKH42K3FI 950 840 892 980 160 320 x x x x 

GKH48K3FI 1040 910 842 788 170 290 x x x x 

GKH60K3FI 1040 910 842 788 170 290 x x x x 

Przypodłogowe           
GTH09K3FI 1220 225 1158 280 x x x 700 x x 

GTH12K3FI 1220 225 1158 280 x x x 700 x x 

GTH18K3FI 1220 225 1158 280 x x x 700 x x 

GTH24K3FI 1220 225 1158 280 x x x 700 x x 

GTH30K3FI 1420 245 1354 280 x x x 700 x x 

GTH36K3FI 1420 245 1354 280 x x x 700 x x 

GTH42K3FI 1420 245 1354 280 x x x 700 x x 

GTH48K3FI 1700 245 1634 280 x x x 700 x x 

GTH60K3FI 1700 245 1634 280 x x x 700 x x 

Zewnętrzne           
GUHD09NK3FO 848 320 540 540 286 x x x x x 

GUHD12NK3FO 848 320 540 540 286 x x x x x 

GUHD18NK3FO 955 396 700 560 360 x x x x x 

GUHD24NK3FO 980 427 790 610 395 x x x x x 

GUHD30NK3FO 980 427 790 610 395 x x x x x 

GUHD36NM3FO 1107 440 1100 631 400 x x x x x 

GUHD42NM3FO 958 412 1349 572 376 x x x x x 

GUHD48NM3FO 958 412 1349 572 376 x x x x x 

GUHD60NM3FO 1085 427 1365 620 395 x x x x x 

 

5. Sterowniki 

[W-przewodowy, R-bezprzewodowy, C-centralny] 

 Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne 

U-Match 

Kasetonowe YB1FA [R] CE50-24/E [W C], Z4K351J [W C] 

Przypodłogowo-Sufitowe YB1FA [R] CE50-24/E [W C], Z4K351J [W C] 

Kanałowe Z4K351J [W C] YB1FA [R], CE50-24/E [W C] 

 

6. Sterowniki ścienne 

Sterownik Zasilanie Montaż Wymiary 
 

Max. ilość 
obsługiwanych 

jednostek 

CE50-24/E 3x1 + 2x0,75 
komunikacja 

Puszka podtynkowa 120x120x68 mm 16 

Z4K351J Z jedn. wewn. 
4x0,75 

Puszka podtynkowa 90x90x16 mm 1 

 



7. Kody błędów wyświetlane na wyświetlaczu 

 

a) U-Match 

Kod 
błędu 

Nazwa usterki Status A/C Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

E1 
Ochrona wysokiego ciśnienia 

układu chłodniczego 

Podczas trybu chłodzenia I osuszania, z 
wyjątkiem pracy wentylatora jednostki 
wewnętrznej, wszystkie obciążone 
jednostki przestają działać. Podczas 
trybu grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać. 

1. Zbyt duża ilość 
czynnika chłodniczego w 
układzie 
2.Słaba wymiana ciepła 
(zabrudzenie 
wymiennika ciepła) 
3.Temperatura 
otoczenia jest zbyt 
wysoka 
4.Luz w połączeniu LPP 
5.Uszkodzony switch 
ciśnienia 
6.Uszkodzona płyta 
główna jednostki 
zewnętrznej 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

E2 
Ochrona 

przeciwzamrożeniowa 

W trybie chłodzenia i osuszania 
sprężarka oraz wentylator jednostki 
zewnętrznej wstrzymują pracę, podczas 
gdy wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje 

1.Słaby przepływ 
powietrza na wlocie 
jednostki wewnętrznej 
2.Prędkość wentylatora 
jest nieprawidłowa 
3.Parownik jest 
zanieczyszczony 

1.Zapewnij 
odpowiedni 
przepływ powietrza 
2.Wymień 
wentylator lub 
płytę główną 
jednostki 
wewnętrznej 
3.Wyczyść 
parownik 
 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania  

problemów 

E3 
Blokada przepływu, wyciek 
czynnika chłodniczego lub 

odzysk czynnika 

Kod na wyświetlaczy cyfrowym 
pokazuje błąd E3 ąz do zatrzymania 
działania wyłącznika niskiego ciśnienia. 

1.Włączone 
zabezpieczenie niskiego 
ciśnienia czynnika w 
układzie 
2.Włączone 
zabezpieczenie niskiego 
ciśnienia w sprężarce 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

E4 
Zabezpieczenie zbyt wysokiej 

temperatury tłoczenia 
sprężarki 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania, 
sprężarka oraz wentylator jednostki 
zewnętrznej zatrzymuje się, podczas 
gdy wentylator jednostki wewnętrznej 
działa; podczas trybu grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Przeciążenie lub 
przegrzanie urządzenia 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

E5 Zabezpieczanie nadprądowe 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka oraz wentylator jednostki 
zewnętrznej zatrzymują się, podczas 
gdy wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; podczas trybu grzania 
urządzenie całkowicie przestaje działać 

1.Napięcie zasilania jest 
niestabilne 
2.Napięcie zasilania jest 
zbyt niskie, przeciążenie 
3.Uszkodzona płyta 
główna jednostki zewn. 

1.Zapewnij 
właściwe zasilanie 
2.Zredukuj 
obciążenie 
jednostki 
3.Wymień płytę 
główną AP1 
jednostki 
zewnętrznej 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

E6 Błąd komunikacji 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka oraz wentylator jednostki 
zewnętrznej zatrzymuje się, podczas 
gdy wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; podczas trybu grzania 
urządzenia całkowicie nie pracuje 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania 
2.Uszkodzony przewód 
komunikacji 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 



E8 
Błąd wentylatora jednostki 

wewnętrznej 

Silniki wentylatora obu jednostek, 
sprężarka oraz grzałki elektryczne 
przestają pracować, żaluzje kierunku 
nawiewu powietrza jednostki 
wewnętrznej zatrzymują się w bieżącej 
pozycji 

1.Luz w styku złącza 
sygnału zwrotnego 
silnika DC 
2.Luz w styku sterowania 
silnikiem DC 
3.Przeciążenie silnika 
wentylatora 
4.Uszkodzona płyta 
główna 
5.Zablokowany 
wentylator 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

E9 Błąd pompki skroplin  
1.Zbyt wysoki poziom 
wody 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

En 

Ograniczenie/spadek 
częstotliwości ze względu na 

zabezpieczenie prądowe 
modułu 

Wszystkie obciążone jednostki działają 
prawidłowo natomiast częstotliwość 
sprężarki jest zmniejszona 

  

EE 
Błąd chipu pamięci EEPROM 

płyty głównej 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; podczas trybu grzania 
urządzenie całkowicie przestaje 
pracować 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej 
2.Błąd połączenia 
jednostki wewnętrznej i 
zewnętrznej 
3.Uszkodzona płyta 
główna jednostki 
wewnętrznej AP2 

1.Wymień płytę 
AP1 
2.Sprawdź czy moce 
jednostek do siebie 
pasują 
3.Wymień płytę 
AP2 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

ee 
Usterka EEPROM płyty 

invertera 
  

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

EU 

Ograniczenie/spadek 
częstotliwości ze względu na 

zbyt wysoką temperaturę 
modułu 

Wszystkie obciążone jednostki działają 
prawidłowo natomiast częstotliwość 
sprężarki jest zmniejszona 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej 
2.Za mało pasty 
termicznej na module 
IPM płyty sterowania 
AP1 jednostki 
zewnętrznej 
3.Luz w połączeniu 
radiatora 

1.Wymień płytę 
AP1 
2.Podłącz 
prawidłowo 
radiator 

C5 
Usterka zabezpieczenia 

zworki na płycie głównej 

Odbiornik bezprzewodowego 
sterowania i przyciski sterownika 
działają, ale nie wykonują zadanego 
polecenia 

1.Brak zworki na płycie 
głównej 
2.Niewłaściwie 
wstawiona zworka 
3.Uszkodzenie zworki 
4.Uszkodzenie obwodu 
płyty głównej 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

F0 
Błąd czujnika temperatury 

otoczenia wewnątrz 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
jednostka wewnętrzna działa, gdy inne 
jednostki zostaną zatrzymane; podczas 
trybu grzania urządzenie całkowicie nie 
pracuje 

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury 
wewnętrznej lub złącza 
na płycie głównej 
2.Poluzowane elementy 
na płycie głównej 
powodujące zwarcie 
3.Uszkodzony czujnik 
temperatury 
wewnętrznej 
Uszkodzona płyta 
główna 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

Fo 
Odzyskiwanie czynnika 

chłodniczego 

Po otrzymaniu sygnału odzysku 
czynnika jednostka zewnętrzna system 
jest zmuszony do uruchomienia w 
trybie chłodzenia. 

Nominalny tryb 
chłodzenia 

- 

F1 
Otwarty lub zwarcie obwodu 

czujnika temperatury 
parownika 

Urządzenie zatrzymuje pracę w trybie 
chodzenia po osiągnieciu temperatury; 
w trybie chłodzenia i osuszania 
wentylator jednostki wewnętrznej 
zatrzymuje działanie, gdy inne jednostki 

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury lub 
złącza na płycie głównej 
2.Poluzowane elementy 
na płycie głównej 
powodujące zwarcie 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 



wewnętrzne zostaną zatrzymane; 
podczas trybu grzania 
 

3.Uszkodzony czujnik 
temperatury 
4.Uszkodzona płyta 
główna 

F2 

Otwarty lub zwarcie obwodu 
czujnika temperatury 
skraplacza jednostki 

zewnętrznej 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
działa; podczas trybu grzania urządzenie 
całkowicie przestaje pracować 

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury lub 
złącza na płycie głównej 
2.Poluzowane elementy 
na płycie głównej 
powodujące zwarcie 
3.Uszkodzony czujnik 
temperatury 
4.Uszkodzona płyta 
główna 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

F3 

Otwarty lub zwarcie obwodu 
czujnika temperatury 
otoczenia jednostki 

zewnętrznej 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
działa; podczas trybu grzania urządzenie 
całkowicie przestaje pracować 

1.Nieprawidłowo 
podłączony lub 
uszkodzony czujnik 
temperatury w 
jednostce zewnętrznej 
2.Uszkodzona płyta 
główna jednostki 
zewnętrznej 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

F4 
Błąd czujnika temperatury 

tłoczenia jednostki 
zewnętrznej 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się po kilku 
minutach od uruchomienia, podczas 
gdy wentylator jednostki wewnętrznej 
działa; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje pracować po kilku 
minutach działania 
 

 
1.Nieprawidłowo 
podłączony lub 
uszkodzony czujnik 
temperatury w 
jednostce zewnętrznej 
2.Uszkodzona płyta 
główna jednostki 
zewnętrznej 
 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

F5 
Otwarty lub zwarcie obwodu 

czujnika temperatury w 
sterowniku przewodowym 

 1.Uszkodzony sterownik 
1.Wymień 
sterownik 

F6 
Ograniczenie / zmniejszenie 

częstotliwości sprężarki z 
powodu przeciążenia 

Wszystkie jednostki wewnętrzne 
działają normalnie, podczas gdy 
częstotliwość pracy sprężarki jest 
zmniejszona 

1.Przeciążenie lub 
przegrzanie urządzenia 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

F8 

Zmniejszenie częstotliwości 
sprężarki z powodu 

zabezpieczania 
nadprądowego 

Wszystkie jednostki wewnętrzne 
działają normalnie, podczas gdy 
częstotliwość pracy sprężarki jest 
zmniejszona 

1.Zbyt niskie napięcie 
zasilania 
2.Zbyt wysokie ciśnienie 
w układzie chłodniczym 

1.Zapewnij 
odpowiednie 
zasilanie 
2.Zredukuj 
obciążenie 
urządzenia 

F9 

Zmniejszenie częstotliwości 
sprężarki ze względu na 
niewłaściwy przepływ 

nawiewanego powietrza 

Wszystkie jednostki wewnętrzne 
działają normalnie, podczas gdy 
częstotliwość pracy sprężarki jest 
zmniejszona 

1.Przeciążenie 
urządzenia 
2.Zbyt wysoka 
temperatura 
3.Mała ilość czynnika 
chłodniczego 
4.Usterka elektryczna 
zaworu rozprężnego EKV 

1.Zredukuj 
obciążenie 
urządzenia 
2.Uzupełnij czynnik 
3.Wymień zawór 
rozprężny lub płytę 
główną AP1 
jednostki 
zewnętrznej 

FH 

Ograniczenie / zmniejszenie 
częstotliwości sprężarki z 

powodu odszraniania 
wymiennika 

Wszystkie jednostki wewnętrzne 
działają normalnie, podczas gdy 
częstotliwość pracy sprężarki jest 
zmniejszona 

1.Za mały przepływ 
powietrza w jednostce 
wewnętrznej 
2.Prędkość wentylatora 
zbyt niska 

1.Zapewnij 
właściwy przepływ 
2.Wymień 
wentylator lub 
płytę główną 
jednostki 
wewnętrznej 

PH 
Błąd zbyt wysokiego  napięcia 

na szynie zasilania DC 

Podczas trybu chłodzenia i grzania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Napięcie między L a N 
na płycie 
przyłączeniowej XT jest 
wyższe niż 265 VAC 
2.Nieprawidłowe 
napięcie kondensatora 
elektrolitycznego C 
(między A i B) na płycie 
sterowania AP1 
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3.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 

PL 
Zbyt niskie napięcie na szynie 

zasilania DC 

Podczas trybu chłodzenia i grzania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Napięcie między L a N 
na płycie 
przyłączeniowej XT jest 
wyższe niż 150 VAC 
2.Nieprawidłowe 
napięcie kondensatora 
elektrolitycznego C na 
płycie sterowania AP1 
3.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

P0 
Ochrona zerowania obwodu 

sprężarki 
 

Wyświetlany w czasie 
testu minimalnej 
wydajności chłodzenia 
lub grzania 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów (dla P7 i 
Hc) 

P1 
Nominalna częstotliwość 

sprężarki w stanie testowym 
- 

Wyświetlany w czasie 
testu nominalnej 
wydajności chłodzenia 
lub grzania 

- 

P2 
Maksymalna częstotliwość 

sprężarki w stanie testowym 
- 

Wyświetlany w czasie 
testu maksymalnej 
wydajności chłodzenia 
lub grzania 

- 

P3 
Średnia częstotliwość 

sprężarki w stanie testowym 
- 

Wyświetlany w czasie 
testu średniej 
wydajności chłodzenia 
lub grzania 

- 

P5 
Zabezpieczenie nadprądowe 
prądu fazowego dla sprężarki 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Brak synchronizacji 
sprężarki i 
zabezpieczenia 
nadprądowego 
fazowego prądu 
sprężarki 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

PU 
Usterka obwodu ładowania 

kondensatora 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Uszkodzony obwód 
ładowania kondensatora 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

P7 
Usterka czujnika temperatury 

modułu IPM lub PFC 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej. 

1.Wymień płytę 
AP1 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

P8 
Zabezpieczenie modułu IPM 

lub PFC przed wysoką 
temperaturą 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej 
2.Za mało pasty 
termicznej na module 
IPM płyty sterowania 
AP1 jednostki 
zewnętrznej 
3.Luz w połączeniu 
radiatora 

 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

H0 

Zmniejszenie częstotliwości 
sprężarki ze względu na 

wysokie temperatury 
podczas trybu grzania 

Wszystkie jednostki wewnętrzne 
działają normalnie, podczas gdy 
częstotliwość pracy sprężarki jest 
zmniejszona 

1.Przeciążenie lub 
przegrzanie układu 

Sprawdź schemat 
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H2 
Ochrona elektrostatycznego 

odpylania 
   

H3 
Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem sprężarki 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Luz w połączeniu 
okablowania OVC-COMP 
2.Zbyt duży opór zacisku 
OVC-COMP (powyżej 1 
Ohm) 
3.Przeciążenie 
urządzenia 

1.Poprawnie 
zainstaluj terminal 
OVC-COMP 
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H4 
Nieprawidłowe działanie 
urządzenia (przeciążenie 

systemu) 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Przeciążenie lub 
przegrzanie urządzenia 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

H5 Ochrona modułu IPM 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Błąd synchronizacji 
sprężarki i 
zabezpieczenia 
nadprądowego 
fazowego prądu dla 
sprężarki 
2.Uszkodzona płyta 
główna 
3.Uszkodzona sprężarka 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

H6 
Błąd silnika wentylatora 
jednostki zewnętrznej 

 

 
1. Zablokowany 
wentylator 
 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 
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H7 
Zakłócenia synchronizacji 

sprężarki 

Urządzenie w każdym trybie poza 
wentylatorem jednostki wewnętrznej 
przestaje działać 

1.Błąd synchronizacji 
sprężarki i 
zabezpieczenia 
nadprądowego 
fazowego prądu 
sprężarki 

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

HC Ochrona modułu PFC 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Błąd modułu PFC 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

L3 
Usterka silnika DC 

wentylatora jednostki 
zewnętrznej 

Usterka silnika DC zatrzymuje pracę 
sprężarki 

1.Zablokowany 
wentylator2.Luz na 
wtyczce przewodu 
wentylatora w płycie 
głównej 

1.Odblokuj 
wentylator 
2.Prawidłowo 
zamocuj przewód 
komunikacji 
wentylatora 

L9 Ochrona zasilania    

LP 
Niekompatybilność jednostki 
wewnętrznej i zewnętrznej 

Sprężarka i silnik wentylatora jednostki 
zewnętrznej nie może pracować 

1.Jednostka wewnętrzna 
i zewnętrzna nie pasują 
do siebie 

1.Wymień 
jednostkę 
wewnętrzną lub 
zewnętrzną 

LC Niepowodzenie rozruchu 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Błąd rozruchu 
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

U1 

Usterka układu wykrywania 
zwarcia prądu fazowego dla 

sprężarki 
 
 
 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej 

1.Wymień płytę 
AP1 jednostki 
zewnętrznej 

U3 
Usterka zrzucenia napięcia na 

szyny prądu stałego DC 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Niestabilne napięcie 
zasilania 

1.Zapewnij 
właściwe zasilanie 

U5 

Usterka podzespołu 
wykrywania prądu płyty 

głównej jednostki 
zewnętrznej 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej 

1.Wymień płytę 
główną AP1 

U7 
Nieprawidłowa praca zaworu 

4-drogowego 
W trybie grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać 

1.Napięcie zasilania jest 
niższe niż 175 V AC 
2.Luz lub uszkodzenie  
zacisku 4V 
3.Uszkodzona płyta AP1 
jednostki zewnętrznej 

1.Zapewnij 
właściwe zasilanie 
2.Zainstaluj OVC-
COMP właściwie 
3.Wymień płytę 
AP1 

U8 
Usterka obwodu wykrywania 
zwarcia przejścia przez zero 

Urządzenia całkowicie przestaje działać 
1.Nieprawidłowe 
zasilanie 

Sprawdź schemat 
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2.Nieprawidłowe 
działanie wykrywania 
płyty głównej jednostki 
wewnętrznej 

U9 
Usterka wykrywania zwarcia 

przejścia przez zero dla 
jednostki zewnętrznej 

Podczas trybu chłodzenia i osuszania 
sprężarka zatrzymuje się, podczas gdy 
wentylator jednostki wewnętrznej 
pracuje; w trybie grzania urządzenie 
całkowicie przestaje działać 

1.Uszkodzona płyta 
sterowania AP1 
jednostki zewnętrznej 

1.Wymień płytę 
AP1 
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JF 
Usterka płyty wyszukiwania 

Wifi 
  

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów 

FC 
Usterka mechanizmu ruchu 

żaluzji 
Nieprawidłowo działająca żaluzja 

1.Uszkodzony 
mechanizm ruchu żaluzji 
lub sterownika 
2.Nieprawidłowe 
połączenie przewodu 

1.Wymień 
mechanizm lub 
sterownik 
2.Podłącz 
prawidłowo 
przewód 

L1 Usterka czujnika wilgotności    

Ld Zabezpieczenie faz sprężarki   
Sprawdź schemat 

rozwiązywania 
problemów 

LF Zabezpieczenie zasilania    

P6 
Błąd komunikacji płyty 

głównej jednostki zewn. i 
płyty invertera 
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P9 Ochrona przejścia przez zero    

PA Zabezpieczenie prądowe AC   

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów (dla P7 i 
Hc) 

PC 
Błąd obwodu zasilania 

invertera 
  

Sprawdź schemat 
rozwiązywania 

problemów (dla P7 i 
Hc) 

Pd Ochrona czujnika zasilania    

PE 
Ochrona przekroczenia 

temperatury 
   

PP 
Nieprawidłowe napięcie 

zasilania AC 
Urządzenie w ogóle nie pracuje 

1.Zasilanie ma 
nieprawidłowe 
parametry 

1.Zapewnij 
odpowiednie 
zasilanie do 
urządzenia 

B5 
Otwarty lub zwarcie obwodu 
czujnika temperatury zaworu 

cieczy 
   

B7 
Otwarty lub zwarcie obwodu 
czujnika temperatury zaworu 

gazu 
   

A5 
Otwarty lub zwarcie obwodu 
czujnika temperatury wlotu 

do skraplacza 
   

A7 
Otwarty lub zwarcie obwodu 
czujnika temperatury wylotu 

ze skraplacza 
   

HE 
Ochrona rozmagnesowania 

sprężarki 
   

LE Blokada sprężarki    

DN/DD 
Błąd przewodu komunikacji 

lub zaworu rozprężnego 
   

LA 
Błąd wentylatora jednostki 

zewnętrznej 
 

1.Zablokowany 
wentylator 

1.Odblokować 
wentylator 

PF 
Błąd czujnika skrzynki 

elektrycznej 
   

 

8. Rozwiązywanie problemów: 
a) U-Match 







 



 



 











 



 



Błąd P5, H7, 
H5, Ld 

Czy błąd 
wyświetlany 

jest na 
sterowniku i 

płycie 
głównej?

TAK

Czy 
sekwencja 

faz sprężarki 
jest 

właściwa?

TAK

Czy 
przewody 

zasilania są 
prawidłowo 
zamocowan

e?

TAK 

Wymień 
płytę główną

Czy problem 
został 

rozwiązany?

TAK

NIE
Wymień 

sprężarkę

NIE

Zamocuj 
przewody 

prawidłowo
NIE

Podłącz 
właściwie 

fazy













 

 

9. AHU Kit 

AHU Kit dla U-Match: 

- zakres mocy agregatów 2,7 – 16 kW 

- max. Długość instalacji 20-50 m 

- max. Różnica wysokości 15-30 m 



- orurowanie ¼ lub 3/8 oraz ½, ¾, 3/8 lub 5/8 

- wymiar 87x90x58 mm 

- zestaw zawiera moduł AHU, dwa czujniki temperatury (na wylocie powietrza z centrali lub temperatury w 

pokoju i temperatury czynnika w wymienniku centrali), zasilacz 12V, pendrive ze sterownikami oraz 

program Gree Text Parser 


