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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 (Free Match):

G W H D 14 N K 6 L 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 Tryby 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 = liczba*1000 Btu/h
(1 kW = 3412 Btu/h)

6 Warunki klimatyczne brak lub 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, 6 – R32

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

10 Kod jednostki O – jednostka zewnętrzna
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b) Jednostka wewnętrzna (Free Match):

G K H (18) BB - K 6 D N A3 A / I
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Numer Opis Znaczenie

1 Marka G- Gree

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

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

4 Nominalna wydajność chłodnicza Nominalna wydajność chłodnicza = liczba*1000 Btu/h

(1 kW = 3412 Btu/h)

5 Seria Kod serii (dwuznakowy)

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, 6 – R32

8 Typ sprężarki jednostki zewn. D – DC
A – AC

9 Warunki klimatyczne brak lub N - warunki klimatyczne T1
T – warunki klimatyczne T3

10 Kod panelu Litera + cyfra

11 Kod wersji Kod wersji A, B, C…

12 Kod jednostki I – jednostka wewnętrzna
Brak – komplet jedn. wewn. + jedn. zewn.

2. Momenty dokręcania nakrętek

Średnica rurki [mm] Średnica 
rurki [cal]

Moment dokręcający 
[Nm]

Free Match jedn. zewn.

6,35 1/4 15-20

9,52 3/8 35-40

12,70 1/2 45-50

15,88 5/8 60-65

19,05 3/4 70-75

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.
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3. Najważniejsze informacje montażowe

Urządzenie

Średnica 
przewodów Zasilanie

Przewód 
stero-
wania 
[mm2]

Zalecane 
zabezpieczenie 

nadprądowe

Max.  
długość całej 
instalacji/ od 
agregatu do 

najdalszej jedn. 
wewn. [m]

Max. różnica 
wysokości   

między jedn. 
wewn / między 
jedn. wewn.,  
a zewn. [m]

Ciecz 
[cal]

Gaz 
[cal]

Zasila-
nie  

[V/Hz]

Miejsce 
podłą-
czenia

Prze-
wód 

[mm2]

FREE MATCH

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FREE MATCH

GWHD(14)NK6LO 1/4 
1/4

3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x1,5 — 10A 20/10 5/5

GWHD(18)NK6LO 1/4 
1/4

3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x2,5 — 16A 20/10 5/5

GWHD(21)NK6LO
1/4 
1/4 
1/4

3/8 
3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x2,5 — 25A 60/20 10/10

GWHD(24)NK6LO
1/4 
1/4 
1/4

3/8 
3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x2,5 — 25A 60/20 10/10

GWHD(28)NK6LO
1/4 
1/4 
1/4 
1/4

3/8  
3/8  
3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x2,5 — 25A 70/20 10/10

GWHD(36)NK6LO
1/4 
1/4 
1/4 
1/4

3/8 
3/8 
3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x4,0 — 32A 75/25 7,5/15

GWHD(42)NK6LO 
propozycja

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4

3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8

220-
240/50

Jedn. 
zewn. 3x4,0 — 32A 75/25 7,5/15

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE VIOLA PERFECT
GWH07RB-K3DNA-

3G/I 1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GWH09RB-K3DNA-
3G/I 1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GWH12RB-K3DNA-
3G/I 1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GWH18RC-K3DNA-
3G/I 1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GWH24RD-K3DNA-
3G/I 1/4 5/8 — — — 4x1,0 — — —

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE U-CROWN
GWH09UB-K3D-

NA4F/I
1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GWH12UB-K3D-
NA4F/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GWH18UC-K3D-
NA4F/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE LOMO LUXURY
GWH(07)QB-K6DN-

B2A/I
1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GWH09QB-K6DNB-
2C/I

1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GWH12QC-K6DNB-
2C/I

1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GWH18QD-K6DNB-
2C/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GWH24QE-K6DNB-
2C/I

1/4 5/8 — — — 4x1,0 — — —

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KONSOLE
GEH09AA-K6DNA-

1E/I
1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GEH12AA-K6DNA-
1E/I

1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GEH18AA-K6DNA-
1E/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETONOWE
GKH(12)BB-K6DNA-

3A/I + TC03
1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GKH(18)BB-K6DNA-
3A/I + TC03

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GKH(24)BC-K6DNA-
4A/I + TC04

3/8 5/8 — — — 4x1,0 — — —

JEDNOSTKI WEWNĘTRZE KANAŁOWE
GFH(09)EA-K6D-

NA1B/I
1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GFH(12)EA-K6D-
NA1B/I

1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GFH(18)EA-K6D-
NA1B/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GFH(21)EA-K6D-
NA1B/I

3/8 5/8 — — — 4x1,0 — — —

GFH(24)EA-K6D-
NA1B/I

3/8 5/8 — — — 4x1,0 — — —

JEDNOSTKI WEWNĘTRZE PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
GTH(09)CA-K6DNA-

1A/I
1/4 3/8 — — — 4x1,0 — — —

GTH(12)CA-K6DNA-
1A/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GTH(18)CA-K6DNA-
1A/I

1/4 1/2 — — — 4x1,0 — — —

GTH(24)CB-K6D-
NA2A/1

3/8 5/8 — — — 4x1,0 — — —
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B

A

C

D

F

G

E

4.  Wymiary urządzeń
 Wszystkie wymiary podane w milimetrach

 Oznaczenia:

 Free Match 
Jednostki zewnętrzne

Jednostki zewnętrzne

MODEL A B C D E F G

GWHD(14)NK6LO 899 838 550 354 378 303 596

GWHD(18)NK6LO 899 838 550 354 378 303 596

GWHD(21)NK6LO 963 892 560 368 396 341 700

GWHD(24)NK6LO 1001 924 610 399 427 370 790

GWHD(28)NK6LO 1001 924 610 399 427 370 790

GWHD(36)NK6LO 1098 1016 631 401 440 361 1106

GWHD(42)NK6LO 1098 1016 631 401 440 361 1106

Jednostki wewnętrzne kanałowe

A
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Jednostki wewnętrzne kasetonowe

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe

GKH(12)BB-K6DNA3A/I GKH(18)BB-K6DNA3A/I

GKH(24)BC-K6DNA4A/I
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Jednostki wewnętrzne konsole



10

     Jednostki wewnętrzne Viola Perfect

 
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe 

 
Jednostki wewnętrzne konsole 

 
Jednostki wewnętrzne Viola Perfect 

 
Jednostki wewnętrzne U-Crown 

Jednostki wewnętrzne U-Crown

 
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe 

 
Jednostki wewnętrzne konsole 

 
Jednostki wewnętrzne Viola Perfect 

 
Jednostki wewnętrzne U-Crown 

Jednostki wewnętrzne Lomo Luxury

Model A B C D E F G H I J
JEDNOSTKI KANAŁOWE

GFH(09)EA-K6DNA1B/I 742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(12)EA-K6DNA1B/I 742 491 662 620 700 615 782 156 200 635

GFH(18)EA-K6DNA1B/I 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635

GFH(21)EA-K6DNA1B/I 1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

GFH(24)EA-K6DNA1B/I 1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635

JEDNOSTKI KASETONOWE

GKH(12)BB-K6DNA3A/I + 
TC03 670 666 600 496 145 240 596 x x x

GKH(18)BB-K6DNA3A/I + 
TC03 670 666 600 496 145 240 596 x x x

GKH(24)BC-K6DNA4A/I + 
TC04 950 840 780 680 145 240 x x x x

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

GTH(09)CA-K6DNA1A/I 870 235 812 318 x x x 665 x x

GTH(12)CA-K6DNA1A/I 870 235 812 318 x x x 665 x x

GTH(18)CA-K6DNA1A/I 870 235 812 318 x x x 665 x x

GTH(24)CB-K6DNA2A/I 1200 235 1142 318 x x x 665 x x

A

A D
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JEDNOSTKI KONSOLE

GEH09AA-K6DNA1E/I 700 215 600 22 205 398 x x x x

GEH12AA-K6DNA1E/I 700 215 600 22 205 398 x x x x

GEH18AA-K6DNA1E/I 700 215 600 22 205 398 x x x x

JEDNOSTKI ŚCIENNE VIOLA PERFECT

GWH07RB-K3DNA3G/I 794 x x 186 x x x 265 x x

GWH09RB-K3DNA3G/I 848 x x 189 x x x 274 x x

GWH12RB-K3DNA3G/I 848 x x 189 x x x 274 x x

GWH18RC-K3DNA3G/I 945 x x 211 x x x 298 x x

GWH24RD-K3DNA3G/I 1018 x x 230 x x x 315 x x

JEDNOSTKI ŚCIENNE U-CROWN

GWH09UB-K3DNA4F/I 860 x x 170 x x x 305 x x

GWH12UB-K3DNA4F/I 860 x x 170 x x x 305 x x

GWH18UC-K3DNA4F/I 960 x x 205 x x x 320 x x

JEDNOSTKI LOMO LUXURY

GWH(07)QB-K6DNB2A/I 790 x x 200 x x x 275 x x

GWH09QB-K6DNB2C/I 790 x x 200 x x x 275 x x

GWH12QC-K6DNB2C/I 845 x x 209 x x x 289 x x

GWH18QD-K6DNB2C/I 970 x x 224 x x x 300 x x

GWH24QE-K6DNB2C/I 1078 x x 246 x x x 325 x x

Podstawa montażowa jednostek ściennych
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MODEL A B C R J K L
JEDNOSTKI ŚCIENNE VIOLA PERFECT

GWH07RB-K3DNA3G/I 38 605 151 55 36 55 80

GWH09RB-K3DNA3G/I 132 542 174 55 50 69 85

GWH12RB-K3DNA3G/I 132 542 174 55 50 69 85

GWH18RC-K3DNA3G/I 57 694 194 55 45 38 116

GWH24RD-K3DNA3G/I 144 685 189 70 45 95 60

JEDNOSTKI ŚCIENNE U-CROWN

GWH09UB-K3DNA4F/I 136 542 179 55 x 125 148

GWH12UB-K3DNA4F/I 136 542 179 55 x 125 148

GWH18UC-K3DNA4F/I 90 684 186 55 x 50 80

JEDNOSTKI ŚCIENNE LOMO LUXURY

GWH(07)QB-K6DNB2A/I 169 462 160 55 54 150 90

GWH09QB-K6DNB2C/I 169 462 160 55 54 150 90

GWH12QC-K6DNB2C/I 124 542 180 55 35 125 83

GWH18QD-K6DNB2C/I 104 685 181 55 38 190 140

GWH24QE-K6DNB2C/I 206 685 187 70 43 154 79

5.  Sterowniki
[W-przewodowy, R-bezprzewodowy, C-centralny]

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

Viola Perfect YAA1FB [R] —

U-Crown SAA1FB1F [R] —

Lomo Luxury YAN1F6 [R] XK76 [W], CE50-24/E [W,C]

Przypodłogowo-sufitowe YT1F [R] XK76 [W], CE50-24/E [W,C]

Kasetonowe YT1F [R] XK76 [W], CE50-24/E [W,C]

Kanałowe XK19 [W] YT1F [R], XK76 [W], CE50-24/E 
[W,C]

Konsola YAA1FB [R] XK76 [W], CE50-24/E [W,C]

6. Sterowniki ścienne

Sterownik Zasilanie Montaż Wymiary [mm]
Max. ilość  

obsługiwanych  
jednostek

XK19
4-żyłowy z wtyczką 

do IDU  
(max. 20 m)

Natynkowy 2

XK76
4-żyłowy z wtyczką 

do IDU  
(max. 20 m)

Natynkowy 112x112x29 2

CE50-24/E 220-240V 
(3x1mm2) Podtynkowy 120x120x68 16
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7. Kody błędów wyświetlane na wyświetlaczu

Free Match

Kod 
błędu Nazwa usterki Status A/C Możliwe przyczyny Rozwiązanie

E1
Ochrona wysokiego  

ciśnienia układu  
chłodniczego

Podczas trybu chłodzenia / 
 osuszania, z wyjątkiem pracy 
wentylatora jednostki  
wewnętrznej, wszystkie obciążo-
ne 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

1.Napełnij urządzenie 
odpowiednią ilością 
czynnika

2.Wyczyść wymiennik

3.Zredukuj obciążenie 
urządzenia

4.Przymocuj prawidłowo 
LPP

5.Wymień switch ci-
śnienia

6.Wymień płytę główną

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 33,36

E2 Ochrona  
przeciwzamrożeniowa

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

1.Słaby przepływ powietrza 
na wlocie jednostki  
wewnętrznej

2.Prędkość wentylatora  
jest nieprawidłowa

3.Jednostka wewn. jest 
zanieczyszczona

1.Zapewnij odpowiedni 
przepływ powietrza

2.Wymień wentylator lub 
płytę główną jednostki 
wewnętrznej

3. Wyczyść wymiennik

E3
Ochrona niskiego  

ciśnienia układu chłodni-
czego/wyciek czynnika/ 
odzyskiwanie czynnika

Kod na wyświetlaczu cyfrowym 
pokazuje błąd E3 aż do zatrzyma-
nia działania wyłącznika niskiego 
ciśnienia

1.Włączone zabezpieczenie 
niskiego ciśnienia czynnika 
w układzie

2.Włączone zabezpieczenie 
niskiego ciśnienia w sprę-
żarce

Udrożnij instalację lub 
usuń nieszczelność

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 34,36

E4
Zabezpieczenie zbyt 
wysokiej temperatury 

tłoczenia sprężarki

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania, 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 roz-
wiązywania problemów 
na stronie 26,32

E5 Zabezpieczanie  
nadprądowe

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania 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 roz-
wiązywania problemów 
na stronie 35

E6 Błąd komunikacji

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka oraz wentylator 
jednostki zewnętrznej  zatrzymują 
się, podczas gdy wentylator 
jednostki wewnętrznej pracuje; 
podczas trybu grzania urządzenia 
całkowicie nie pracuje

1.Uszkodzona płyta stero-
wania

2.Uszkodzony przewód 
komunikacji

3. Źródło fal elektromagne-
tycznych w pobliżu przewo-
dów komunikacji

2. Wymień przewód 
komunikacji

3. Zastosuj przewód 
ekranowany

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 30,31

E7 Konflikt trybów pracy Urządzenia nie pracują w trybie 
grzania i chłodzenia/osuszania

1.Jedna lub więcej jedno-
stek wewnętrznych urucho-
miona jest w innym trybie 
pracy niż pozostałe

1.Ustaw wszystkie jed-
nostki na tryby nie wcho-
dzące ze sobą w konflikt
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Kod 
błędu Nazwa usterki Status A/C Możliwe przyczyny Rozwiązanie

E8 Błąd przeciążenia

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Przeciążenie lub  
przegrzanie urządzenia

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 32

E9

Błąd odprowadzania skro-
plin z tacy (kasetonowe) 
/ Zabezpieczenie przed 
nawiewem chłodnego 

powietrza

1. Uszkodzona pompka 
skroplin

2. Zablokowane odprowa-
dzenie skroplin

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 36

En
Ograniczenie/spadek 

częstotliwości ze względu 
na zabezpieczenie prądo-

we modułu

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

EE Błąd chipu pamięci 
EEPROM płyty głównej

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; podczas 
trybu grzania urządzenie całkowi-
cie przestaje pracować

1.Uszkodzona płyta ste-
rowania 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 są kompaty-
bilne

3.Wymień płytę AP2

EU
Ograniczenie/spadek 

częstotliwości ze względu 
na zbyt wysoką tempera-

turę modułu

Wszystkie obciążone jednostki 
działają prawidłowo, natomiast 
częstotliwość sprężarki jest 
zmniejszona

1.Uszkodzona płyta ste-
rowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

2.Za mało pasty termicz-
nej na module IPM płyty 
sterowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

3.Luz w połączeniu radia-
tora

1.Wymień płytę AP1

3. Podłącz prawidłowo 
radiator

C5 Usterka zworki na płycie 
głównej

Odbiornik bezprzewodowego 
sterowania i przyciski sterownika 
działają ale nie wykonują zadane-
go polecenia

1.Brak zworki na płycie 
głównej

2.Niewłaściwie wstawiona 
zworka

3.Uszkodzona zworka

4.Uszkodzenie obwodu 
płyty głównej

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 37

F0

Zbyt mała ilość czynnika 
chłodniczego lub bloka-
da przepływu czynnika / 

błąd czujnika temperatury 
pomieszczenia

Urządzenie całkowicie przestaje 
pracować

1.Wyciek czynnika chłod-
niczego

2.Błędne działanie czujnika 
temperatury wymiennika 
jednostki wewnętrznej

1.Usuń nieszczelność  
i uzupełnij czynnik

2.Wymień czujnik tem-
peratury wymiennika

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 28,38

Fo Odzyskiwanie czynnika 
chłodniczego

Po otrzymaniu sygnału odzysku 
czynnika urządzenie jest zmu-
szone uruchomić się w trybie 
chłodzenia.

Nominalny tryb chłodzenia —

F1
Usterka czujnika tempe-
ratury otoczenia w po-

mieszczeniu lub wymien-
nika jedn. wewn.

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania jednostka wewnętrzna 
działa, gdy inne jednostki zosta-
ną zatrzymane; podczas trybu 
grzania urządzenie całkowicie nie 
pracuje

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury we-
wnętrznej lub złącza na 
płycie głównej

2.Poluzowane elementy na 
płycie głównej powodujące 
zwarcie

3.Uszkodzony czujnik tem-
peratury wewnętrznej

4.Uszkodzona płyta główna

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 28
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F2
Usterka czujnika tempera-
tury wymiennika jednostki 

wewnętrznej 

W trybie chłodzenia i osuszania 
wentylator jednostki wewnętrznej 
zatrzymuje działanie, gdy inne 
jednostki wewnętrzne zostaną za-
trzymane; podczas trybu grzania 
urządzenie całkowicie przestaje 
działać; Urządzenie zatrzymuje 
pracę w trybie chodzenia po 
osiągnieciu temperatury

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury we-
wnętrznej lub złącza na 
płycie głównej

2.Poluzowane elementy na 
płycie głównej powodujące 
zwarcie

3.Uszkodzony czujnik tem-
peratury wewnętrznej

4.Uszkodzona płyta główna

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 28

F3
Usterka czujnika tempe-

ratury otoczenia jednostki 
zewnętrznej

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej działa; podczas 
trybu grzania urządzenie całkowi-
cie przestaje pracować

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury we-
wnętrznej lub złącza na 
płycie głównej

2.Poluzowane elementy na 
płycie głównej powodujące 
zwarcie

3.Uszkodzony czujnik tem-
peratury wewnętrznej

4.Uszkodzona płyta główna

1.Poprawnie zamocuj 
lub wymień czujnik

2.Wymień płytę główną

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 28

F4

Usterka czujnika tempera-
tury wymiennika jednostki 
zewnętrznej lub tempera-
tury otoczenia jednostki 
zewn. lub czujnika temp. 

tłoczenia

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej działa; podczas 
trybu grzania urządzenie całkowi-
cie przestaje pracować

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury we-
wnętrznej lub złącza na 
płycie głównej

2.Poluzowane elementy na 
płycie głównej powodujące 
zwarcie

3.Uszkodzony czujnik tem-
peratury wewnętrznej

4.Uszkodzona płyta główna

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 28

 F5
Usterka czujnika tempe-
ratury tłoczenia jednostki 
zewnętrznej lub czujnika 

w sterowniku

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się 
po kilku minutach od urucho-
mienia, podczas gdy wentylator 
jednostki wewnętrznej działa;  
w trybie grzania urządzenie cał-
kowicie przestaje pracować po 
kilku minutach działania

1.Luźny lub słaby styk 
czujnika temperatury we-
wnętrznej lub złącza na 
płycie głównej

2.Poluzowane elementy na 
płycie głównej powodujące 
zwarcie

3.Uszkodzony czujnik tem-
peratury wewnętrznej

4.Uszkodzona płyta główna

1.Poprawnie zamocuj 
lub wymień czujnik

2.Wymień płytę główną

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 28

F6
Ograniczenie / zmniejsze-
nie częstotliwości sprężar-
ki z powodu przeciążenia

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

1.Przeciążenie lub prze-
grzanie urządzenia

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 32

F8
Zmniejszenie częstotliwo-

ści sprężarki z powodu 
zabezpieczania nadprą-

dowego

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 częstotliwo-
ści 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 za-
woru rozprężnego EKV

1.Zredukuj obciążenie 
urządzenia

2.Uzupełnij czynnik

3.Wymień zawór roz-
prężny lub płytę główną 
AP1 jednostki zewnętrz-
nej

FH
Ograniczenie / zmniejsze-
nie częstotliwości sprężar-
ki z powodu oszraniania 

wymiennika

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

1.Za mały przepływ po-
wietrza w jednostce we-
wnętrznej

2.Prędkość wentylatora 
zbyt niska

1.Zapewnij właściwy 
przepływ powietrza

2.Wymień wentylator lub 
płytę główną jednostki 
wewnętrznej
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PH Błąd za wysokiego napię-
cia na szynie zasilania DC

Podczas trybu chłodzenia i grza-
nia sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki 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 elektrolitycz-
nego C (między A i B) na 
płycie sterowania AP1

3.Uszkodzona płyta stero-
wania AP1

1.Zapewnij odpowiednie 
zasilanie

2.Wymień płytę główną 
AP1

PL Zbyt niskie napięcie na 
szynie zasilania DC

Podczas trybu chłodzenia i grza-
nia sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki 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 elektrolitycz-
nego C na płycie sterowa-
nia AP1

3.Uszkodzona płyta stero-
wania AP1

1.Zapewnij właściwe 
zasilanie

2.Wymień kondensator

3.Wymień płytę AP1

P0
Reset Drive Module / 

Minimalna częstotliwość 
sprężarki w trybie testo-

wym

—
Wyświetlany w czasie testu 
minimalnej wydajności 
chłodzenia lub grzania

—

P1
Nominalna częstotliwość 
sprężarki w stanie testo-

wym
—

Wyświetlany w czasie testu 
nominalnej wydajności 
chłodzenia lub grzania

—

P2
Maksymalna częstotli-

wość 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 chło-
dzenia lub grzania

—

P5 Zabezpieczenie nadprą-
dowe sprężarki

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Błąd synchronizacji 
sprężarki i zabezpieczenia 
nadprądowego fazowego 
prądu sprężarki

—

PU Usterka obwodu ładowa-
nia kondensatora

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Uszkodzony obwód łado-
wania kondensatora

2. Uszkodzony kondensator

1. Wymień kondensator

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 23

P7 Usterka temperatury 
modułu IPM lub PFC

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Uszkodzona płyta ste-
rowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

1.Wymień płytę AP1

P8
Zabezpieczenie modułu 

IPM lub PFC przed wyso-
ką temperaturą

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Uszkodzona płyta ste-
rowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

2.Za mało pasty termicz-
nej na module IPM płyty 
sterowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

3.Luz w połączeniu radia-
tora

1.Wymień płytę AP1

2.Właściwie połącz  
radiator

H0
Zmniejszenie częstotliwo-
ści 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 roz-
wiązywania problemów 
na stronie 32

H1
Tryb odszraniania lub 

powrotu oleju w trybie 
grzania

Urządzenie przestaje pracować  
w trybie grzania — —
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H2 Ochrona elektrostatycz-
nego odpylania — — —

H3 Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem sprężarki

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Luz w połączeniu okablo-
wania OVC-COMP

2.Zbyt duży opór zacisku 
OVC-COMP (powyżej 1 
Ohm)

3.Przeciążenie urządzenia

1.Poprawnie zainstaluj 
terminal OVC-COMP

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 32

H4 Przeciążenie urządzenia

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Przeciążenie lub prze-
grzanie urządzenia

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 32

H5 Ochrona modułu IPM

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki 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 roz-
wiązywania problemów 
na stronie 22

H6 Błąd silnika wentylatora 
jednostki wewnętrznej

Silniki wentylatora obu jedno-
stek, sprężarka oraz grzałki elek-
tryczne przestają pracować, żalu-
zje kierunku nawiewu powietrza 
jednostki wewnętrznej zatrzymują 
się w bieżącej pozycji

1.Luz w styku złącza sygna-
łu zwrotnego silnika DC

2.Luz w styku sterowania 
silnikiem DC

3.Przeciążenie silnika wen-
tylatora

4.Uszkodzona płyta główna

5.Zablokowany wentylator

1. Podłącz prawidłowo 
okablowanie

2. Wymień płytę

3. Odblokuj wentylator

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 29,39,40

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 roz-
wiązywania problemów 
na stronie 24,25

HC Ochrona modułu PFC

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Błąd modułu PFC
Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 23

L3
Usterka silnika DC wen-

tylatora jednostki ze-
wnętrznej

Usterka silnika DC zatrzymuje 
pracę sprężarki

1.Zablokowany wentylator

2.Luz na wtyczce przewo-
du wentylatora w płycie 
głównej

3. Awaria silnika wentyla-
tora

1.Odblokuj wentylator

2.Prawidłowo zamocuj 
przewód komunikacji 
wentylatora

3. Wymień silnik wenty-
latora

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 29

L9 Ochrona zasilania  
sprężarki — — —

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 
zewnętrzną lub we-
wnętrzną

LC Niepowodzenie rozruchu 
sprężarki

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

—
Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 27

U1
Usterka układu  

wykrywania prądu  
fazowego dla sprężarki

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Uszkodzona płyta ste-
rowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

1.Wymień płytę AP1 
jednostki zewnętrznej
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U2 Brak jednej z faz zasilania 
sprężarki Sprężarka nie pracuje

1.Błędne podłączenie 
zasilania

2.Uszkodzenie przewodów 
zasilania

1.Prawidłowo podłącz 
zasilanie

2.Wymień przewody 
zasilania

U3
Usterka zrzucenia  

napięcia na szyny prądu 
stałego DC

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki 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 osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1. Uszkodzona płyta ste-
rowania 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

2.Nieprawidłowe działanie 
wykrywania płyty głównej 
jednostki wewnętrznej

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 41

U9
Usterka wykrywania zwar-
cia przejścia przez zero 

dla jednostki zewnętrznej

Podczas trybu chłodzenia i osu-
szania sprężarka zatrzymuje się, 
podczas gdy wentylator jednost-
ki wewnętrznej pracuje; w trybie 
grzania urządzenie całkowicie 
przestaje działać

1.Uszkodzona płyta ste-
rowania AP1 jednostki 
zewnętrznej

1.Wymień płytę AP1

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 41

JF Usterka płyty  
wyszukiwania WiFi — —

Sprawdź schemat roz-
wiązywania problemów 
na stronie 41

FC Usterka mechanizmu 
ruchu żaluzji Nieprawidłowo działająca żaluzja

1.Uszkodzony mechanizm 
ruchu żaluzji lub sterownika

2.Nieprawidłowe połącze-
nie przewodu

1.Wymień mechanizm 
lub sterownik

2.Podłącz prawidłowo 
przewód

L1 Usterka czujnika  
wilgotności — — —

Ld Zabezpieczenie  
faz sprężarki — — —

LF Zabezpieczenie zasilania — — —

P6 Błąd komunikacji płyty 
głównej i invertera — — —

P9 Ochrona przejścia  
przez zero — — —

PA Zabezpieczenie prądu AC — — —

Pd Ochrona połączenia  
czujnika — — —

PE Ochrona przekroczenia 
temperatury — — —

PP Nieprawidłowe napięcie 
zasilania Urządzenie w ogóle nie pracuje 1.Nieprawidłowe parame-

try zasilania
1.Zapewnij właściwe 
zasilanie

PF Błąd czujnika temperatury 
Drive Board — — —

B5 Usterka czujnika tempera-
tury zaworu cieczy — — —

B7 Usterka czujnika tempera-
tury zaworu gazu — — —
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Kod 
błędu Nazwa usterki Status A/C Możliwe przyczyny Rozwiązanie

A5
Usterka czujnika tempera-
tury wlotu do wymiennika 

jedn. zewn.
— — —

A7
Usterka czujnika tempera-
tury wylotu z wymiennika 

jednostki zewnętrznej
— — —

HE Ochrona rozmagnesowa-
nia sprężarki — — —

LE Blokada sprężarki — — —

DN/
DD

Błąd przewodu komuni-
kacji lub zaworu rozpręż-

nego
— — —

LA/
L3

Błąd wentylatora jednost-
ki zewnętrznej — 1.Zablokowany wentylator 1.Odblokować  

wentylator

AL Tryb osuszania jednostki 
wewnętrznej — — —

CC Blokada jednostki przez 
sterownik centralny — — —

8. Kody błędów wyświetlane w inny sposób

FREE MATCH JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
Kod błędu na 
płycie jedn. 

zewn.

Kod błędu 
jedn. wewn.

Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Żółta dioda Czerwona dioda Zielona dioda

Uruchamianie sprężarki Miga 1 raz

Zgodność jednostek prawidłowa Miga 7 razy

H5 H5 Miga 4 razy

H4 H4 Miga 6 razy

HC Miga 14 razy

PL PL Miga 12 razy

PH PH Miga 13 razy

E2 Miga 3 razy

E3 Miga 17 razy

En lub F8 En lub F8 Miga 1 raz

oE oE Miga 15 razy

oE oE Miga 16 razy

E5 E5 Miga 5 razy

EE Miga 11 razy

L9 L9 Miga 9 razy

H3 H3 Miga 8 razy

E4 E4 Miga 7 razy

H1 H1 Miga 2 razy

EU Miga 15 razy

LA lub L3 LA lub L3 Miga 14 razy

F9 Miga 2 razy

F6 Miga 3 razy
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Kod błędu na 
płycie jedn. 

zewn.

Kod błędu 
jedn. wewn.

Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Żółta dioda Czerwona dioda Zielona dioda

F5 F5 Miga 7 razy

F3 F3 Miga 6 razy

F4 F4 Miga 5 razy

A7 A7 Miga 27 razy

B5 B5 1 IDU Miga 17 razy

B7 B7 1 IDU Miga 18 razy

B5 B5 2 IDU Miga 19 razy

B7 B7 2 IDU Miga 20 razy

B5 B5 3 IDU Miga 21 razy

B7 B7 3 IDU Miga 22 razy

B5 B5 4 IDU Miga 23 razy

B7 B7 4 IDU Miga 24 razy

B5 B5 5 IDU Miga 25 razy

B7 B7 5 IDU Miga 26 razy

E1 Miga 18 razy

E6 E6 Miga ciągle

F6 Miga 3 razy

F6 Miga 2 razy

FREE MATCH JEDNOSTKI KASETONOWE
Kod błędu na 
płycie jedn. 

zewn.

Kod błędu 
jedn. wewn.

Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda pracy Dioda chłodzenia Dioda grzania

C5 Miga 15 razy

H6 Miga 11 razy

F1 Miga 1 raz

F2 Miga 2 razy

E6 Miga 6 razy

FREE MATCH JEDNOSTKI KANAŁOWE
Kod błędu na 
płycie jedn. 

zewn.

Kod błędu 
jedn. wewn.

Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda pracy Dioda chłodzenia Dioda grzania

F1 Miga 1 raz

F2 Miga 2 razy

E6 Miga 6 razy
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FREE MATCH JEDNOSTKI KONSOLE I LOMO LUXURY
Kod błędu na 
płycie jedn. 

zewn.

Kod błędu 
jedn. wewn.

Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda pracy Dioda chłodzenia Dioda grzania

U8 Miga 17 razy

C5 Miga 15 razy

H6 Miga 11 razy

F1 Miga 1 raz

F2 Miga 2 razy

B5 Miga 19 razy

B7 Miga 22 razy

P7 Miga 18 razy

F3 Miga 3 razy

F4 Miga 4 razy

F5 Miga 5 razy

E6 Miga 6 razy

U1 Miga 12 razy

HE Miga 14 razy

U3 Miga 20 razy

P8 Miga 19 razy

F0 Miga 10 razy

PU Miga 17 razy

E1 Miga 1 raz

E3 Miga 3 razy

P6 Miga 16 razy

H3 Miga 3 razy

LP Miga 19 razy

EE Miga 15 razy

U5 Miga 13 razy

E7 Miga 7 razy

Fo Miga 1 raz Miga 1 raz

H1 Miga 1 raz

H7 Miga 7 razy

Lc Miga 11 razy

E4 Miga 4 razy

E8 Miga 8 razy

E5 Miga 5 razy

P5 Miga 15 razy

H5 Miga 5 razy

U7 Miga 20 razy

F8 Miga 8 razy

F9 Miga 9 razy

FH Miga 2 razy Miga 2 razy

F6 Miga 6 razy

EU Miga 6 razy Miga 6 razy

F7 Miga 7 razy

E9 Miga 9 razy

E2 Miga 2 razy

LA Miga 24 razy

L3 Miga 23 razy

PL Miga 21 razy

PH Miga 11 razy
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9. Rozwiązywanie problemów:

a) Free Match

♦ Błąd H5 - zabezpieczenie prądowe modułu IPM

Błąd H5

Proszę	sprawdzić:

1. Czy napięcie zasilania jest prawidłowe?
2. Czy przewody sprężarki są prawidłowo    
    podłączone?
3. Czy rezystancja cewki sprężarki oraz jej   
    izolacja jest prawidłowa?
4. Czy urządzenie nie jest przeciążone?

Czy powyższe 
przypadki zaistniały?

NIE

TAK

Popraw zgodnie z instrukcją
obsługi, a następnie włącz

urządzenie do pracy
Czy przewody

sprężarki są solidnie 
i prawidłowo podłączone?

TAK

NIE

Podłącz prawidłowo
przewody sprężarki zgodnie
ze schematem okablowaniaZmierz rezystancję

pomiędzy trzema fazami

Czy rezystancja
jest prawidłowa? NIE

TAK

Zbadaj impedancję izolacji
pomiędzy 3 fazami sprężarki

oraz rurą miedzianą

Czy rezystancja 
jest większa niż 500 MΩ?TAK

NIE

Wymień 
sprężarkę

Usterka jest
wyeliminowana? TAK

NIE

Wymień płytę główną
jedn. zewnętrznej

KONIEC
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Błąd HC, PU

Sprawdź, czy zasilanie
jest prawidłowe

Sprawdź czy obwód ładowania 
kondensatora jest podłączony  
prawidło i nie jest uszkodzony

Zasilanie jest nieprawidłowe? TAK

NIE

Włącz urządzenie, gdy
zostanie wznowione
normalne zasilanie

Wymień płytę główną
jedn. zewnętrznej

KONIEC

♦ Błąd HC, PU - ochrona modułu PFC, usterka obwodu ładowania kondensatora

Główne punkty sprawdzania:
♦ Czy obwód ładowania kondensatora jest podłączony prawidłowo oraz czy obwód uległ uszkodzeniu?
♦ Czy płyta główna jednostki zewnętrznej jest uszkodzona?
 
Schemat blokowy dla 14/18K
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Błąd H7  
(pojawia się zaraz  

po włączeniu urządzenia)

Czy czas zatrzymania sprężarki
jest dłuższy niż 3 min?

Czy ciśnienie 
w systemie jest prawidłowe?

Czy odprowadzenie ciepła z wymienni-
ków jest wystarczające?

TAK

NIE
Czy okablowanie

sprężarki jest prawidłowo
podłączone?

TAK

TAK

NIE

Podłącz prawidłowo
przewody do sprężarki

Usterka jest
wyeliminowana? TAK

Usterka jest
wyeliminowana?

Wymień elektroniczny
zawór rozprężny

NIE NIE

Czy elektroniczny
zawór rozprężny jest uszkodzony?

TAK

Wymień płytę główną
jednostki zewnętrznej

Usterka jest
wyeliminowana? TAK

NIE

Wymień sprężarkę

KONIEC

♦ Błąd H7 - brak synchronizacji sprężarki

Główne punkty sprawdzania:
♦ Czy ciśnienie w systemie nie jest zbyt wysokie?
♦ Czy elektroniczny zawór rozprężny działa prawidłowo lub czy jest uszkodzony?
♦ Czy odprowadzenie ciepła z jednostki jest prawidłowe?
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♦ Błąd H7 - brak synchronizacji sprężarki c.d.

Błąd H7  
(pojawia się w trakcie 

pracy sprężarki)

Czy napięcie wejściowe 
jest prawidłowe?

Czy ilość czynnika chłodni- 
czego jest niewłaściwa?

Usterka jest
wyeliminowana?

Czy odprowadzanie ciepła
jest prawidłowe?

Czy jednostka zewnętrzna
pracuje?

Wymień sprężarkę

KONIEC

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Wymień płytę główną
jednostki zewnętrznej

Wymień kondensator
wentylatora

Wymień jednostkę
zewnętrzną

Sprawdź czy  
przewody wenty-
latora są dobrze 

podłączone

Włącz urządzenie,
gdy zostanie
przywrócone

normalne zasilanie

Napełnij urządzenie 
właściwą ilością 

czynnika  
chłodniczego

Popraw  
odprowadzanie  

ciepła  
wymienników
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Usterka jest
wyeliminowana?

Usterka jest
wyeliminowana?

Błąd E4

Czy zabezpieczenie  
przeciążeniowe nie jest uszkodzone  

i nieprawidłowo podłączone?

Czy okablowanie
elektronicznego zaworu rozprężonego 

jest podłączone prawidłowo?

Sprawdź rezystancję pomiędzy dwoma
końcami zabezpieczenia przeciążeniowego w temperaturze pokojowej,

czy rezystancja jest mniejsza od 1 kΩ?

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

Wymień płytę główną
jedn. zewnętrznej

Sprawdź stan czynnika chłodniczego. Czy 
nie ma wycieku? Należy uzupełnić czynnik 

zgodnie z instrukcją montażu

Sprawdź cewkę elektronicznego zaworu
rozprężonego, wymień ją 

jeśli jest uszkodzona

Podłącz
ponownie
zgodnie ze
schematem

Wymień
zabezpieczenie
przeciążeniowe

KONIEC

♦ Błąd E4 - ochrona sprężarki przed przeciążeniem, 
zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia

Główne punkty sprawdzania:
♦ Czy elektroniczny zawór rozprężny jest prawidłowo podłączony lub czy nie jest uszkodzony?
♦ Czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego?
♦ Czy zabezpieczenie przeciążeniowe jest uszkodzone?

Uwaga: Metoda wykrywania uszkodzonej cewki elektronicznego zaworu rozprężonego: istnieje 5 sztuk cewek elektronicznych zaworów 
rozprężnych, rezystancja jednej z nich (skrajna z lewej lub skrajna z prawej) jest prawie taka sama, jak rezystancja na pozostałych
zaciskach (około 100Ω). Oceń stan elektronicznego zaworu rozprężnego poprzez sprawdzanie tych rezystancji.



27

Błąd LC

KONIEC

Czy przewody
sprężarki są solidnie podłączone

i prawidłowo?

Czy ilość 
czynnika chłodniczego

jest za duża?

Usterka jest
wyeliminowana?

Usterka jest
wyeliminowana?

Usterka jest
wyeliminowana?

Czy czas trwania
zatrzymania sprężarki jest dłuższy

niż 3 minuty?

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

Uzupełnij ilość czynnika
chłodniczego zgodnie
z instrukcją montażu

Podłącz prawidłowo
przewody sprężarki zgodnie
ze schematem okablowania

Czas zatrzymania jednostki
nie jest wystarczający, wysokie 

i niskie ciśnienie w systemie
nie jest wyrównane, uruchom

ponownie po 3 min.

Wymień płytę główną
jedn. zewnętrznej

Wymień sprężarkę

NIE

NIE

♦ Błąd LC - niepowodzenie uruchomienia systemu 

Główne punkty sprawdzenia:
♦ Czy okablowanie sprężarki są prawidłowo podłączone?
♦ Czy okres czasu zatrzymania sprężarki jest wystarczający?
♦ Czy sprężarka nie jest uszkodzona?
♦ Czy ilość czynnika chłodniczego uzupełnionego w systemie nie jest zbyt duża?
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KONIEC

Usterka jest
wyeliminowana?

Usterka jest
wyeliminowana?

Czy przewody
obwodów czujnika temperatury

i przewody sterownika są poluzowane
lub mają słaby kontakt?

Sprawdź, czy
rezystancja czujnika temperatury
jest zgodna z tym, co podane jest

w tabeli referencyjnej?

Wymień płytę główną
na taki sam model

Wymień czujnik
temperatury

Zainstaluj prawidłowo
czujnik temperatury

Błąd F1, F2, F3, F4, F5, F0

TAK

TAK

TAK

NIENIE

NIE

NIETAK

♦ Błąd F1, F2, F3, F4, F5, F0 - błąd czujnika temperatury 

Główne punkty sprawdzenia:
♦ Czy czujnik temperatury jest uszkodzony?
♦ Czy złącze czujnika temperatury jest poluzowane lub nie jest podłączone?
♦ Czy płyta główna jest uszkodzona?
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Błąd H6, L3

Sprawdź, czy
wentylator jednostki zewnętrznej 

jest zablokowany przez
obce obiekty?

Zmierz napięcie na silniku wentylatora  
PG minutę po otwarciu żaluzji. 

Czy jest większe niż 50V?

Czy przewód
połączeniowy wentylatora DC

jest poluzowany?

TYLKO	DLA	LOMO	LUXURY:

KONIEC

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Włącz urządzenie
po usunięciu z niego

ciał obcych

Włącz urządzenie
po poprawnym

podłączeniu przewodu

Wymień silnik  
wentylatora

Wymień płytę główną

♦ Błąd H6, L3 - usterka silnika wentylatora DC 

Główne punkty sprawdzenia:
♦ Czy wentylator jednostki zewnętrznej nie jest zablokowany przez ciała obce?
♦ Czy przewód połączeniowy silnika wentylatora DC jest podłączony pewnie? Czy połączenie nie jest luźne?
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KONIEC

Wyłącz zasilanie, sprawdź,
czy podłączenie przewodów
komunikacji w jednostkach

wewn. i zewn. jest prawidłowe
oraz sprawdź, czy przewody  

nie są uszkodzone.

Czy w pobliżu przewodów  
komunikacji nie ma silnych  

źródeł fal  
elektromagnetycznych?

Ponownie podłącz
zgodnie ze
schematem

Wymień płytę główną
jedn. zewn.

Wymień płytę główną
jednostki wewnętrznej, 

która ma usterkę

Wyłącz zasilanie, zamień podłączenie przewodów
między jednostką sprawną, a jednostką mającą
usterkę, włącz ponownie zasilanie po 3 min.

Błąd E6  
(wyświetlany na pojedynczych  

jedn. wewn.)

Usterka jest
wyeliminowana?

Są podłączone 
prawidłowo?

Czy jednostka
wewnętrzna, która miała 

usterkę wznowiła normalną 
pracę?

NIE

TAK

NIE

NIETAK TAK

♦ Błąd E6 - usterka komunikacji 

Główne punkty sprawdzenia:
♦ Czy przewód połączeniowy pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną jest podłączony poprawnie?
♦ Czy przewody wewnątrz jednostek są podłączone poprawnie?
♦ Czy płyta główna jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej jest uszkodzona?
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Wyłącz zasilanie, sprawdź, czy podłą-
czenie przewodów komunikacji  
w jednostkach wewn. i zewn.  
jest prawidłowe oraz sprawdź,  

czy przewody nie są uszkodzone.

Czy w pobliżu przewodów  
komunikacji nie ma silnych  

źródeł fal elektromagnetycznych?

Wyłącz zasilanie, sprawdź, czy podłączenie 
przewodów między płytą główną jedn.
zewn., a płytą filtrów jest prawidłowe

Sprawdź, czy jest napięcie między
przewodem naturalnym a fazowym

płyty głównej jednostki zewn.

Ponownie podłącz
zgodnie ze
schematem

Ponownie podłącz
zgodnie ze
schematem

Wymień
przewody

połączeniowe

Wymień
płytę filtrów

jedn. zewnętrznej

Wymień płytę
główną jednostki

wewnętrznej

Wymień płytę
główną jednostki

zewnętrznej

Usterka jest
wyeliminowana?

Błąd E6  
(wyświetlany na wszystkich  

jedn. wewn.)

Są podłączone
prawidłowo?

Są podłączone
prawidłowo?

Usterka jest
wyeliminowana?

Usterka jest
wyeliminowana?

Czy przewody  
są uszkodzone?

Czy komunikacja
została przywrócona?

Czy jest
zasilanie na wejściu?

Usterka jest
wyeliminowana?

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

KONIEC

♦ Błąd E6 - usterka komunikacji c.d. 
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Wymień płytę główną
jedn. zewnętrznej

Czy sprężarka działa nieprawidłowo? 
Czy występuje wyciek lub blokada 

czynnika?

Jest to zwykła procedura ochronna,
należy skorzystać z urządzenia, gdy
zewnętrzna temperatura otoczenia

ulegnie zmniejszeniu

Popraw skuteczność
odprowadzania ciepła

z jednostki

Sprawdź, czy złącze wentylatora  
jest podłączone prawidłowo, czy 
wentylator nie jest uszkodzony

Wymień kondensator
wentylatora

Wymień wentylator
jedn. zewnętrznej

Sprawdź czy temperatura  
otoczenia przekracza zakres 

pracy urządzenia 

Odprowadzenie ciepła
z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

jest niewystraczające

Czy wentylator
jednostki zewnętrznej działa

prawidłowo?

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

KONIEC

Błąd H0, H3, H4, E4, E8, F6

♦ Błąd H0, H3, H4, E4, E8, F6 - zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą 
    i przeciążeniem sprężarki 

Główne punkty sprawdzenia:
♦ Czy temperatura zewnętrzna jest w granicach zakresu pracy urządzenia?
♦ Czy wentylatory jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pracują normalnie?
♦ Czy odprowadzenie ciepła z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej jest dobre?
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Błąd E1

Wymień presostat

Wymień płytę główną
jednostki zewnętrznej

Wymień czujnik
wysokiego ciśnienia

Rury czynnika chłodniczego
są zablokowane

Sprawdź w instrukcji sposób
czyszczenia i konserwacji

Sprawdź silnik krokowy
żaluzji i sygnał wejściowy

Sprawdź silnik wentylatora
i sygnał wejściowy

Zamknij szczelnie panel
obudowy

Usuń przeszkody

Całkowicie otwórz zawory odcinające

Zobacz w instrukcji obsługi
dla jednostki wewnętrznej

Przede wszystkim sprawdź wlot i wylot rury chłodniczej łączącej każdą
jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną, rurki kapilarne jednostek. Wymień

w razie potrzeby części takie jak: filtr, osuszacz, kapilara, itd.

Sprawdź ciśnienie
na manometrze, czy jest 

naprawdę wysokie?

Sprawdź, czy
tryb pracy jednostki wewn. jest 

prawidłowo ustawiony?

Sprawdź, czy
zawory odcinające są całkowicie

otwarte?

Sprawdź, czy wlot
i wylot powietrza z jednostki

jest zablokowany?

Sprawdź, czy
panel obudowy jedn. zewn. jest

zamknięty?

Sprawdź, czy
wentylatory jedn. zewn. i wewn.

pracują?

Sprawdź, czy
żaluzje nawiewu powietrza jedn.

wewn. są otwarte?

Sprawdź, czy filtry 
i wymienniki ciepła jedn. zewn.

i wewn. są zabrudzone?

Sprawdź, czy
presostat działa OK?

Sprawdź, czy
czujnik wysokiego ciśnienia

działa ok?

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK TAK

NIE

NIE
TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

♦ Błąd E1 - ochrona z powodu wysokiego ciśnienia 
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Wymień płytę główną
jednostki zewnętrznej

Wymień czujnik
niskiego ciśnienia

Sprawdź ciśnienie
na manometrze, czy jest 

naprawdę niskie?

Sprawdź, czy
ilość czynnika chłodniczego

w systemie jest OK?

Sprawdź, czy
tryb pracy jednostki wewn.
jest prawidłowo ustawiony?

Sprawdź, czy
zawory odcinające 

są całkowicie otwarte?

Sprawdź, czy
panel obudowy jedn. zewn. jest

zamknięty?

Sprawdź, czy wlot
i wylot powietrza z jednostki 

jest zablokowany?

Sprawdź, czy 
wentylatory jedn. zewn. i 

wewn. pracują?

Sprawdź, czy 
żaluzje nawiewu powietrza 
jedn. wewn. są otwarte?

Sprawdź, czy filtry 
i wymienniki ciepła jedn. zewn.

i wewn. nie są zabrudzone?

Sprawdź, czy
czujnik niskiego ciśnienia 

działa prawidłowo?

NIE TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

♦ Błąd E3 - ochrona z powodu niskiego ciśnienia 

Uzupełnij czynnik chłodniczy zgodnie z ilością podaną na
tabliczce znamionowej i obliczeniami dodatkowego uzupełnienia

Zobacz w instrukcji obsługi dla jedn. wewnętrznej

Całkowicie otwórz zawory odcinające

Zamknij szczelnie panel obudowy

Usuń przeszkody

Sprawdź silnik wentylatora i sygnał wejściowy

Sprawdź silnik krokowy żaluzji i sygnał wejściowy

Sprawdź w instrukcji sposób czyszczenia
i konserwacji

Przede wszystkim sprawdź wlot i wylot rury chłodniczej
łączącej każdą jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną,

rurki kapilarne jednostek. Wymień w razie potrzeby części
takie jak: filtr osuszacz, kapilara, itd.

Rury czynnika chłodniczego
są zablokowane

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

Błąd E3

KONIEC
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Podłącz poprawnie
okablowanie sprężarki

Wymień zabezpieczenie
prądowe

Sprawdź wartość
wysokiego napięcia

Wymień sprężarkę

Skontaktuj się 
z dystrybutorem energii

Wymień płytę główną

Sprawdz czy 
sprężarka jest prawidłowo 

podłączona?

Czy wartość poboru
prądu jest wyższa od zadanej

wartości zabezpieczenia?

Czy wartość
wysokiego ciśnienia jest

prawidłowa?

Czy sprężarka  
pracuje normalnie?

Czy 
napięcie zasilania jest

prawidłowe?

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

♦ Błąd E5 - zabezpieczenie prądowe 

Główne punkty sprawdzenia:
♦ Czy wymienniki nie są zanieczyszczone?
♦ Czy wentylatory pracują prawidłowo?
♦ Czy instalacja chłodnicza nie jest zablokowana?

Błąd E5

KONIEC
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♦ Błąd E9 - zabezpieczenie przed wyciekiem wody z jednostki wewnętrznej 

TAK

NIE

NIE

TAK

Wymień płytę główną jednostki
zewnętrznej

Sprawdź orientację wtyczki
oraz gniazda na płycie IDU

Wymień czujnik ciśnienia

Czy wtyczka czujnika
ciśnienia jest włożona

do gniazda na płycie głównej
prawidłowo?

Zmierz wartość napięcia DC
pomiędzy czarnym a zielonym przewodem

czujnika, czy jest prawidłowe?
(0.5-4.5V)

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Oczyść rurę
odprowadzenia skroplin

Wykonaj serwis lub wymień
sygnalizator poziomu cieczy

Wymień płytę główną
jednostki wewnętrznej

Wkonaj serwis lub wymień
pompkę skroplin

Wymień płytę główną
jednostki wewnętrznej

Wyreguluj ułożenie rury
odprowadzenia skroplin

Czy
występuje problem wycieku

skroplin?

Sprawdź, czy
napięcie sygnalizatora poziomu

cieczy jest prawidłowe?

Sprawdź, czy
napięcie pompki skroplin

jest prawidłowe?

Czy rura
odprowadzania skroplin

nie jest zablokowana lub czy jest
prawidłowy przepływ?

Czy pompka 
skroplin pracuje?

NIE

NIE

TAK

TAK

♦ Błąd E1, E3 - błąd czujnika wysokiego/niskiego ciśnienia 

Błąd E9

Błąd E1, E3

KONIEC

KONIEC
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♦ Błąd C5 (Lomo Luxury) - usterka zworki na płycie głównej

Zainstaluj 
odpowiednią 

zworkę

Zamocuj solidnie zworkę

Wymień zworkę

Wymień płytę główną

Czy na płycie głównej  
zainstalowana  
jest zworka?

Czy zworka jest 
zainstalowana poprawnie?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

NIE

NIE

TAK

NIE TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

KONIEC

Błąd C5 (Lomo Luxury)
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♦ Błąd F0 (Lomo Luxury) - mała ilość czynnika chłodniczego lub zablokowany przepływ

Popraw 
przepływ 
powietrza

Sprawdź 
schemat 

rozwiązywania 
problemów 
sprężarki

Usuń blokadę

Usuń wyciek 
i napełnij 

urządzenie 
czynnikeim 

chłodniczym

Wymień 
płytę  

główną

Czy wymienniki  
są zanieczyszczone lub  

przepływ powietrza  
ograniczony?

Czy sprężarka pracuje  
nieprawidłowo? Wydaje dziwne 

dźwięki, jest za gorąca?

Czy instalacja czynnika jest 
zaklokowana?

Czy występuje  
wyciek czynnika?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

KONIEC

Błąd F0 (Lomo Luxury)
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♦ Błąd H6 (Konsola) - błąd silnika wentylatora

Podłącz 
okablowanie 
prawidłowo

Usuń przeszkody, wymień 
wirnik lub silnik

Czy napięcie na niebieskim 
przewodzie jest większe  

niż 1,1 V?

Wymień płytę główną

Wymień silnik

Włącz jednsotkę, zmierz po minucie od otwar-
cia żaluzji napiecie wejściowe silnika (DC).  

Czy napięcie między czerwonym przewodem  
a czarnym wynosi 300V, białym a czarnym 15V 

oraz żółtym a czarnym więcej niż 1,1 V?

Czy okablowanie silnika  
jest prawidłowo podłączone?

Czy wirnik wentylatora  
obraca się prawidłowo  

i bez przeszkód?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

Problem 
wyeliminowany?

Czy silnik startuje?

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE
NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

KONIEC

Błąd H6 (Konsola)
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♦ Błąd H6 (kasetonowe) - błąd silnika wentylatora

Usuń przeszkodę, 
wymień silnik 

lub wirnik wentyaltora

Podłącz okablowanie prawidłowo

Wymień płytę główną

Wymień płytę główną

Wymień silnik wentylatora

Wymień płytę główną

Wyłącz zasilanie  
i sprawdź czy wirnik  

wentylatora obraca się  
prawidłowo

Sprawdź  
czy okablowanie jednostki  

wewnetrznej i płyty głównej  
jest prawidłowe

Sprawdź czy 
napięcie między pinami 

1 i 2 silnika zawiera się w zakresie 
280-310 V DC?

Sprawdź czy napięcie 
między pinami 2 i 3 

silnika wynoski 15 V DC?

Sprawdź czy  
wystepuje napięcie między  

pinami 2 i 4 silnika

Włącz zasilanie 
żeby sprawdzić czy problem 

został usunięty

Włącz zasilanie 
żeby sprawdzić czy problem 

został usunięty

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

KONIEC

Błąd H6 (kasetonowe)

Piny mierzenia napięcia
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Wymień płytę 
wykrywania WiFi

Wyłącz zasilanie na 1 minutę, 
a następnie ponownie włącz 

Błąd jest spowodowany zanikiem zasilania  
i wolnym rozładowywaniem kondensatorów

Wymień płytę 
główną

Wymień płytę 
główną

Czy okablowanie  
jest nieuszkodzone  

i podłączone prawidłowo?

NIE

TAK

TAK

TAK
NIE

KONIEC

KONIEC

Błąd U8, U9 (Lomo Luxury)

Błąd JF

Problem 
wyeliminowany?

Czy błąd jest dalej 
wyświetlany?

♦ Błąd JF - błąd wykrywania płyty WiFi

♦ Błąd U8, U9 (Lomo Luxury) - Usterka obwodu wykrywania zwarcia przejścia przez zero
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10. Tabele rezystancji
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11. Ograniczenia Free Match

GWHD(14)NK6LO GWHD(18)NK6LO GWHD(21)NK6LO

Max. różnica wysokości miedzy jedn. wewn. 5 5 10

Max. różnica wysokości miedzy agregatem a jedn. 
wewn.

5 5 10

Max. odległość między agregatem a najdalszą jedn. 
wewn.

10 10 20

Max. całkowita długość instalacji 20 20 60

GWHD(24)NK6LO GWHD(28)NK6LO GWHD(36)NK6LO GWHD(42)NK6LO

Max. różnica wysokości 
miedzy jedn. wewn.

10 10 7,5 7,5

Max. różnica wysokości 
miedzy agregatem a jedn. 

wewn.

10 10 15 15

Max. odległość między agre-
gatem a jedn. wewn.

20 20 25 25

Max. całkowita długość 
instalacji

60 70 75 75

12. Doładowanie czynnika

Wzór obliczeniowy ilości czynnika chłodniczego, jaką należy dodać do instalacji:

Q = [(L1-5) + (L2-5) + (L3-5) + (L4-5) + (L5-5)] *16
Gdzie:
L1 – rzeczywista długość części cieczowej instalacji od agregatu do pierwszej jednostki [m]
L2 – rzeczywista długość części cieczowej instalacji od agregatu do pierwszej jednostki [m] (jeżeli występuje)
L3 – rzeczywista długość części cieczowej instalacji od agregatu do pierwszej jednostki [m] (jeżeli występuje)
L4 – rzeczywista długość części cieczowej instalacji od agregatu do pierwszej jednostki [m] (jeżeli występuje)
L5 – rzeczywista długość części cieczowej instalacji od agregatu do pierwszej jednostki [m] (jeżeli występuje)
Q – ilość czynnika chłodniczego, jaką należy uzupełnić [g]

Uwaga! Jeżeli długość instalacji do jednostki wewnętrznej jest mniejsza niż 5 m, pomija się ją 
w obliczaniu ilości czynnika
Przykład:

L1 = 16
L2 = 12
L3 = 4
L4 = 9
Q = [(L1-5) + (L2-5) + (L3-5) + (L4-5) + (L5-5)] *16
Q = [(16-5) + (12-5) + (9-5)] *16
Q = 22 *16
Q= 352 [g]



46

13. Środki ostrożności dotyczące czynnika R32

Podstawowe dane czynnika:
Grupa czynników: HFC
Rodzaj czynnika: jednorodny
Wzór chemiczny: CH2F2
GWP : 675
ODP: 0
Zalecany olej: POE
Normalna temperatura wrzenia: -52°C
Poślizg temperaturowy: 0 K
Temperatura krytyczna: 78°C
Temperatura skraplania przy 26 bar (abs.): 42°C

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Grupa bezpieczeństwa: A2L (niższa toksyczność, niski stopień palności)
Temperatura samozapłonu: 648°C
Dolna granica palności: 0,306 kg/m³ (14%)
Górna granica palności: 0,620 kg/m³ (29%)
Ciśnienia w instalacji: zbliżone do ciśnień dla R410A
Widoczność i zapach: bezbarwny i bezwonny
Ciężar w stosunku do powietrza: cięższy niż powietrze 

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z R32:
♦ usunąć z pomieszczenia wszelkie źródła ognia i iskier
♦ zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń
♦ czujniki wycieków instalować przy ziemi (czynnik cięższy od powietrza)
♦ przy uruchamianiu pomp próżniowych z włącznikiem włączyć przełącznik pompy 
   na pozycję ON, a następnie podłączyć pompę do zasilania
♦ przy wyłączaniu pomp próżniowych najpierw odłączyć zasilanie od pompy, a następnie 
   przełączyć przełącznik pompy na pozycję OFF
♦ przed lutowaniem instalacji wcześniej napełnionej czynnikiem dokładnie wypłukać 
   instalację
♦ w przypadku wystąpienia wycieku czynnika zapewnić intensywną wentylację i usunąć  
   nieszczelność

Minimalna kubatura pomieszczenia do montażu jednostki wewnętrznej według producenta:
Minimalna powierzchnia pomieszczenia [m2]

Ilość czynnika [kg] Konsola Ścienny Kasetonowy/ kanałowy

≤1,2 — — —

1,3 14,5 5,2 1,9

1,4 16,8 6,1 1,9

1,5 19,3 7,0 2,3

1,6 22,0 7,9 2,3

1,7 24,8 8,9 2,6

1,8 27,8 10,0 2,6

1,9 31,0 11,2 2,6

2,0 34,3 12,4 3,0

2,1 37,8 13,6 3,0

2,2 41,5 15,0 3,0

2,3 45,4 16,3 3,4

2,4 49,4 17,8 3,7

2,5 53,6 19,3 4,0
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NOTATKI:
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Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

gree@gree.pl

www.gree.plwww

12 307 06 40


