INSTRUKCJA OBSŁUGI
AGREGATY SYSTEMY VRF

MODEL:

HV6SO-M200VH
HV6SO-M224VH
HV6SO-M260VH
HV6SO-M280VH
HV6SO-M335VH
WAŻNA UWAGA:
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed
instalacją lub obsługą klimatyzatora HYUNDAI.
Zachowaj tę instrukcję do późniejszego
wykorzystania.

Imported / Distributed by AB Klima. Licensed by HYUNDAI.
Corporation Holdings, Korea. After-Sales Service Center
locations are in Poland. Assembled in P.R.C.

Klimatyzator składa się z jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej i rury łączącej.
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UWAGA
Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Mogą nieznacznie różnić się od
zakupionego klimatyzatora (w zależności od modelu). Rzeczywisty kształt będzie dominował.

ZAWARTOŚĆ

Jeśli urządzenie zachowuje się nieprawidłowo (np. Emituje
dym), istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Odłącz
zasilanie i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub
inżynierem serwisu.
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To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i
starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy,
jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie

ZAKRES PRACY........................................................................................3
DZIAŁANIE I WYDAJNOŚĆ.......................................................................3
KODY BŁĘDÓW J.ZEW.....................................................................................4

1.

korzystaj z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozum związane
z tym zagrożenia.
Jeśli dostateczna ilość czynnika chłodniczego wycieknie do
pomieszczenia, poziom tlenu może spaść niebezpiecznie nisko,
co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Czynnik
chłodniczy używany w tym urządzeniu jest cięższy od powietrza,
więc zagrożenie to może być większe w piwnicach lub innych
przestrzeniach podziemnych. W przypadku wycieku czynnika
chłodniczego natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub
technikiem serwisu.

Informacja bezpieczenstwa

Nie używaj farby, lakieru, lakieru do włosów, innych
łatwopalnych aerozoli lub innych płynów, które mogą wydzielać
łatwopalne opary / opary w pobliżu urządzenia, ponieważ może
to spowodować pożar.

Aby w pełni wykorzystać funkcje urządzenia i uniknąć wadliwego
działania w wyniku nieprawidłowej obsługi, zalecamy uważne
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem.

Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami,
ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.

Opisane tutaj środki ostrożności zostały sklasyfikowane jako
OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Oba zawierają ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby bezwzględnie
przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

Podejmij środki przeciw wyładowaniom atmosferycznym w
obszarach narażonych na burze.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez
doświadczonych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach,
w przemyśle lekkim i na farmach lub do użytku komercyjnego
przez laików.

UWAGA
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować
obrażenia ciała lub śmierć.

UWAGA

OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i / lub
ogrzewania pomieszczeń w pomieszczeniach
przeznaczonych dla ludzi i powinno być używane tylko do
tych celów. To urządzenie nie powinno być używane do
chłodzenia lub chłodzenia żywności, roślin, zwierząt,
maszyn, sprzętu lub dzieł sztuki.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które w zależności
od okoliczności mogą być poważne.
Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w wygodnym
miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nią zapoznać. W
przypadku przekazania sprzętu nowemu użytkownikowi należy
również przekazać instrukcję.

Poproś dostawcę lub instalatora o wskazówki dotyczące
czyszczenia urządzenia. Niewłaściwe metody
czyszczenia mogą uszkodzić elementy z tworzywa
sztucznego, co może prowadzić do porażenia prądem lub
wycieku wody. Odłącz zasilanie przed wycieraniem lub
odkurzaniem urządzenia, w przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem lub obrażeń ciała. Do wycierania lub
odkurzania urządzenia używaj suchej lub lekko wilgotnej
szmatki. Nie używaj mokrej szmatki, ponieważ może to
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

OSTRZEŻENIE
To urządzenie może być serwisowane i konserwowane
wyłącznie przez profesjonalnego inżyniera serwisu
klimatyzacji. Nieprawidłowe serwisowanie lub konserwacja
może spowodować porażenie prądem, pożar lub wyciek
wody. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu serwisowania i
konserwacji.

Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do
wlotu lub wylotu powietrza w urządzeniu, ponieważ
dotknięcie wentylatora może spowodować obrażenia lub
uszkodzenie sprzętu.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczącymi okablowania.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
serwisowych lub konserwacyjnych należy upewnić się, że
zasilanie jest odłączone.

Nie zdejmuj panelu urządzenia, ponieważ stwarza to
niebezpieczeństwo, gdy wentylator pracuje z dużą
prędkością.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione, w
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru. Przepięcia elektryczne (takie, które mogą być
spowodowane przez piorun) mogą uszkodzić sprzęt
elektryczny. Upewnij się, że odpowiednie zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe i wyłączniki automatyczne są
prawidłowo zainstalowane, w przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem lub pożaru.

Żebra wymiennika ciepła urządzenia są ostre i ich
dotknięcie może spowodować obrażenia. Podczas
serwisowania urządzenia należy nosić rękawice lub
przykryć wymiennik ciepła, aby zapobiec obrażeniom.
Po długotrwałym użytkowaniu należy sprawdzić, czy
podstawa i mocowanie urządzenia nie są uszkodzone. W
przypadku uszkodzenia urządzenie może spaść i
spowodować obrażenia.

Podczas wymiany bezpiecznika upewnij się, że nowy
bezpiecznik ma odpowiednią wartość.
Nie próbuj samodzielnie sprawdzać lub naprawiać tego
urządzenia. Zatrudnij profesjonalnego inżyniera klimatyzacji,
aby wykonał wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne.
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Wąż spustowy ułożyć tak, aby zapewnić płynny odpływ.
Niepełne odwodnienie może spowodować zamoczenie
budynku lub mebli.

2.

Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.
Może to spowodować pogorszenie wydajności lub może
aktywować ochronę, która zatrzyma pracę urządzenia.

ZAKRES DZIAŁANIA

Aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę, system
należy używać w następującej temperaturze i ciśnieniu.
Maksymalna temperatura pracy klimatyzatora.
(Chłodzenie / ogrzewanie)

Przy bardzo silnym wietrze należy zapobiegać cofaniu się
powietrza do jednostki zewnętrznej.
Wybierz odpowiednie miejsce, w którym hałas i gorący lub
zimny wiatr wydmuchiwany z jednostki zewnętrznej nie będą
powodować niedogodności dla sąsiadów ani wpływać na
wzrost zwierząt lub roślin.

Tabela 2-1
Temperatura

Temperatura
zewnętrzna

Temperatura
wewnętrzna

Chłodzenie

-5℃～55℃

17℃～32℃

Ogrzewanie

-20℃～27℃

15℃～27℃

Tryb

Nie umieszczaj urządzeń z otwartym ogniem pod lub w
pobliżu urządzenia, ponieważ ciepło z urządzenia może
uszkodzić urządzenie.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia,
ponieważ grozi to obrażeniami.
To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub
osoby dorosłe, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia
w bezpieczny sposób.

PS

Pozbywając się tego urządzenia, należy upewnić się, że
przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy
dotyczące usuwania czynnika chłodniczego, oleju i innych
materiałów.

Tryb

Wysoki

Parametr

Pozostaw zasilanie włączone na co najmniej 12 godzin przed
uruchomieniem układu, aby upewnić się, że grzałki karteru
wystarczająco podgrzały olej sprężarki.

4.4MP

Niski

2.6MP

UWAGA
1. Jeśli klimatyzator jest używany poza powyższymi warunkami,
może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
2. Zjawisko jest normalne, że powierzchnia klimatyzacji może
kondensować wodę przy większej wilgotności względnej w
pomieszczeniu, należy zamknąć drzwi i okno.
3. Optymalne działanie zostanie osiągnięte w tym zakresie
temperatur roboczych.
4. Poziom ciśnienia akustycznego według skali A jest poniżej 70
dB.
5. Dźwięk temperatury poniżej 55

podczas transportu.

6. Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 70 dB (A)
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2.1 Oświadczenie o współczynniku zwarć

Zaleca się używanie razem innego sprzętu grzewczego
temperatura zewnętrzna jest zbyt niska.

Deklarujemy że, urządzenie HVSO-M(200,224,260,280) jest zgodne z
normą IEC 61000-3-12 pod warunkiem, że moc zwarciowa Ssc jest
większa lub równa 6280232 W w punkcie połączenia między zasilaniem użytkownika a systemem publicznym. Instalator lub użytkownik
urządzenia jest odpowiedzialny za zapewnienie, po konsultacji z
operatorem sieci dystrybucyjnej, jeśli to konieczne, że urządzenie jest
podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej Ssc większej lub
równej 6280232W lub 6401472W.

Na niektórych terenach górskich o ekstremalnie niskich
temperaturach, gdzie zakupiona zostanie inna nagrzewnica
elektryczna wyposażona w jednostkę wewnętrzną, uzyskają
lepszą wydajność (szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej).
UWAGA
1. Silnik jednostki wewnętrznej będzie kontynuował pracę przez 20
~ 30 sekund, aby usunąć resztkowe ciepło, gdy jednostka
wewnętrzna otrzyma polecenie WYŁ. Podczas operacji ogrzewania.
2. Jeśli awaria klimatyzatora wystąpi z powodu zakłóceń,
należy ponownie podłączyć klimatyzator do zasilania, a
następnie włączyć go ponownie.

Tabela 2-2
Zasilanie
Model

moc zwarciowa Ssc/(w)

20-28kW

6280232

3.4 Pięciominutowa ochrona

3 DZIAŁANIE I WYDAJNOŚĆ

Funkcja ochronna zapobiega włączeniu klimatyzatora
przez około 5 minut, gdy uruchamia się on ponownie
natychmiast po zakończeniu pracy.

3.1 Sprzęt ochronny
Ten sprzęt ochronny umożliwi zatrzymanie klimatyzatora, gdy
klimatyzator ma być sterowany przymusowo.

3.5 Chłodzenie i ogrzewanie
Jednostką wewnętrzną inteligentnego klimatyzatora scentralizowanego z inwerterem można sterować wyłącznie, ale
jednostka wewnętrzna w tym samym systemie nie może
jednocześnie obsługiwać chłodzenia i ogrzewania.

Gdy sprzęt ochronny jest aktywowany, wskaźnik działania nadal
świeci się, gdy klimatyzator nie działa. Ale kontrolka świeci się.
Urządzenie ochronne może zostać aktywowane w następujących
warunkach:

■ Chłodzenie
Wlot lub wylot powietrza jednostki zewnętrznej jest zablokowany.
Silny wiatr nieustannie wieje do wylotu powietrza jednostki
zewnętrznej.

Gdy dochodzi do konfrontacji między trybami chłodzenia i
ogrzewania, jednostka wewnętrzna pracująca w trybie
chłodzenia zatrzymałaby się, a na panelu sterowania wyświetliłby się komunikat Czuwanie lub Brak priorytetu. Jednostki
wewnętrzne, które działają w trybie ogrzewania, będą pracować
w sposób ciągły.
Jeśli administrator klimatyzatora ustawił tryb pracy, klimatyzator nie może działać w trybach innych niż wstępnie
ustawiony. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony
komunikat Czuwanie lub Brak priorytetu.

■ Ogrzewanie
Za dużo kurzu i śmieci przylega do filtra przeciwpyłowego
w jednostce wewnętrznej
Wylot powietrza z jednostki wewnętrznej jest zablokowany

3.6 Charakterystyka pracy grzewczej

UWAGA
Po uruchomieniu urządzenia zabezpieczającego wyłącz
ręczny wyłącznik zasilania i ponownie uruchom pracę po
rozwiązaniu problemu.

Ciepłe powietrze nie zostanie wydmuchane natychmiast na
początku operacji ogrzewania, 3 ~ 5 minut (w zależności od
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej), dopóki wewnętrzny
wymiennik ciepła nie nagrzeje się, a następnie wydmuchnie
ciepłe powietrze.

3.2 O awarii zasilania

Podczas pracy silnik wentylatora w jednostce zewnętrznej
może przestać działać przy wysokiej temperaturze.

Jeśli podczas pracy nastąpi przerwa w zasilaniu, natychmiast
zatrzymaj całą operację.

Podczas pracy wentylatora, jeśli inne jednostki wewnętrzne
pracują w trybie ogrzewania, wentylator może się zatrzymać, aby zapobiec wysyłaniu wiatru ciepła.

Moc znów się pojawia. Miga lampka na panelu wyświetlacza
jednostki wewnętrznej. Następnie jednostka automatycznie
uruchomi się ponownie.
Nieprawidłowe obchodzenie się:
Jeśli zdarzy się niewłaściwa obsługa z powodu oświetlenia lub
mobilnej łączności bezprzewodowej, wyłącz ręczny wyłącznik
zasilania i włącz go ponownie, a następnie naciśnij przycisk WŁ.
/ WYŁ.

3.7 Rozmrażanie w trybie grzania
Podczas ogrzewania jednostka zewnętrzna czasami zamarza.
Aby zwiększyć wydajność, jednostka automatycznie
rozpocznie rozmrażanie (około 2 ~ 10 minut), a następnie
woda zostanie wypompowana z jednostki zewnętrznej.

3.3 Wydajność grzewcza
Ogrzewanie to proces z pompą ciepła, w którym ciepło jest
absorbowane z powietrza zewnętrznego i uwalniane wewnątrz.
Gdy temperatura zewnętrzna spadnie, wydajność grzewcza
ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

Podczas odszraniania oba silniki wentylatorów jednostki
zewnętrznej i jednostki wewnętrznej przestaną działać.
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4 KODY BŁĘDÓW JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Tabela 4-1

Nr

Typ awarii lub ochrony

Wznowienie pracy

Kod błędu

1

Błąd komunikacji między płytą główną a płytą sprężarki

Automatyczne

H0

2

Błąd napięcia szyny DC

Automatyczne

F1

3

Ochrona modułu inwertera

Automatyczne

H4

4

3 razy P2 w przeciągu 30 min

Brak

H5

5

Nieprawidłowa ilość jednostek wewnętrznych

Brak

H7

6

Usterka czujnika wysokiego ciśnienia

Automatyczne

H8

7

M-HOME dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych nie pasuje

Brak

HF

8

Błąd kolejności faz

Automatyczne

E1

9

Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną a jednostką główną Automatyczne

E2

10

Błąd czujnika temperatury T3 i T4
Nieprawidłowe napięcie zasilania

Automatyczne

E4

Błąd silnika wentylatora DC

Automatyczne
Automatyczne

E5
E6

13

Błąd czujnika temperatury tłoczenia

Automatyczne

E7

14

Błąd czujnika TL

Automatyczne

EH

15

Ochrona E6 pojawia się 6 razy w ciągu 1 godziny

Brak

Eb

16

Ochrona modułu invertera

Automatyczne

PL

17

Ochrona przed wysokim ciśnieniem

Automatyczne

P1

18

Ochrona przed niskim ciśnieniem

Automatyczne

P2

Automatyczne

P3

11
12

19

Zabezpieczenie prądowe sprężarki

20

Zabezpieczenie temperatury tłoczenia sprężarki

Automatyczne

P4

21

Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplacza

Automatyczne

P5

22

Ochrona przed mocnym wiatrem

Automatyczne

P8

23

Błąd modułu inwertera sprężarki

Automatyczne

L0

24

Zabezpieczenie przed niskim napięciem szyny DC

Automatyczne

L1

25

Zabezpieczenie przed wysokim napięciem szyny DC

Automatyczne

L2

26

Błąd MCE

Automatyczne

L4

27

Ochrona przed zerową prędkością

Automatyczne

L5

28

Ochrona kolejności faz

Automatyczne

L7

29

Zmiana częstotliwości sprężarki większa niż 15 Hz
w ciągu jednej sekundy ochrony

Automatyczne

L8

30

Rzeczywista częstotliwość sprężarki różni się od częstotliwości
docelowej o ponad 15 Hz

Automatyczne

L9

31

Błąd płyty zabezpieczającej PED

Automatyczne

bH

Zabezpieczenie wyłącznika wysokiego ciśnienia na płycie sterownika Automatyczne

bL

32

Wyświetlacz funkcji
1. W stanie gotowości, dioda LED wyświetlająca liczbę jednostek wewnętrznych, które komunikują się z jednostkami
zewnętrznymi.
2. Podczas pracy dioda LED wyświetlająca wartość częstotliwości sprężarki.
3. Podczas rozmrażania, dioda LED wyświetla „dF”.
4. Oznaczenie typu przewodu zasilającego to H07RN-F.
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Skontaktuj się z nami:
AB KLIMA
36-007 Krasne 25C, Polska
tel. +48 17 229 66 61
info@hyundai-hvac.pl
www.hyundai-hvac.pl

KLIMA

Official Licensee of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Air Conditioner in Poland.

Odwiedź naszą oficjalną stronę i znajdź więcej materiałów do pobrania.

www.hyundai-hvac.pl

