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Wybór miejsca instalacji (RAC)



Miejsce Instalacji (RAC)

Jednostka Wewnętrzna

� Gdzie przepływpowietrza nie będzie utrudniony.
� Gdzie powietrze będzie łatwo rozprowadzane po pomieszczeniu.
� Na ścianie, która zapobiega wibracjom.
� Gdzie rury freonowe będąmogły być rozprowadzone zgodnie ze

specyfikacją.
�Gdzie skroplona woda będzie miała swobodny odpływ.



Jednostka Zewnętrzna

� W dobrze wentylowanymobszarze.
� Solidnaśćiana lub wylewka, dobrze przenosząca wibracje.

Miejsce Instalacji (RAC)



Miejsce Instalacji (RAC)



Instalowanie klimatyzatora (RAC)



Podstawy instalacji

Patrząc na ścianę, wejście 
przewodów można ustawić:



Każda nowa jednostka wewnętrzna wypełniona jest 

azotem.

Przed połączeniem jednostek, usuń nakrętki i posłuchaj czy

ucieka gaz. Jeśli nie słychać uciekającego gazu, może być

gdzieś wyciek czynnika, proszę zrobić test ciśnieniowy.

Utnij obydwie rurki ssącą i tłoczną obcinaczką, trochę dłużej niż wymierzono. Zwróć szczególną
uwagę aby nie uszkodzić końcówki rurki. Końcówkę trzeba ogradować, czyli usunąć z niej kawałki
miedzi powstałe podczas cięcia.

Należy bardzo dokładnie zrobić kielich używając kielicharki.

Konieczne jest 

sprawdzenie czy nie 

dostał się jakiś brud do 

środka przewodów.

Podstawy instalacji



Wyrównaj rurki w celu lepszego podłączenia. Najpierw skręć śrubunki ręcznie, a następnie przy użyciu
klucza dynamometrycznego. W tabeli poniżej momenty dokręcenia w zależności od średnicy rurki:

Jeżeli zastosowane zostanie rozwiązanie lutowania rurek, należy wykonywać tę czynność pod 

azotem żeby zapobiec utlenianiu się miedzi. Szczególnie jeżeli używa się czynnika R410.

Skropliny

Oklej wszystkie rurki i przewody razem upewniając się, że rurka od
skroplin znajduje się na spodzie.
Przełóż oklejony pęk przez dziurę w ścianie.
Cały czas rura od skroplin musi być na spodzie i układać się po skosie w dół.
Zawieś jednostkę wewnętrzną na blasze instalacyjnej.

Upewnij się, że brud nie dostał się do środka rurek miedzianych.

Przewody elektrczne

Gaz

Ciecz

Taśma

Podstawy instalacji



Zamocuj jednostkę zewnętrzną w wyznaczonym 
wcześniej miejscu na ścianie zewnętrznej.  Upewnij 
się, że zainstalowałeś korek spustowy i podkładki 
gumowe, które są w komplecie z urządzeniem. 
Podkłądki gumowe redukują wibracje. 

Nie rozcinaj podkładek gumowych.

Zamocuj urządzenie zewnętrzne na stabilnym 

podłożu,  które zpobiega hałasowi i wibracjom.

Usuń osłonę elektroniki z boku obudowy jednostki
zewnętrznej i podłącz przewody do bloku
przyłączeniowego, upewniając się, że podłączyłeś L do L, 
F1 do F1 itd.

Utnij, rozpęcz i skręć ręcznie każdą z rur miedzianych do 
odpowiedniego zaworu jednostki zewnętrznej i dokręć
śrubunki używając klucza dynamometrycznego.

Podstawy instalacji



Podstawy instalacji

Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych – seria K i Y 



Podstawy instalacji

Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych – seria P+ 



Podstawy instalacji

Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych – seria E 



Podstawy instalacji

Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych – seria T 



Podstawy instalacji

Próżniowanie układu freonowego



Podstawy instalacji

Próżniowanie układu freonowego



Podstawy instalacji

Dobijanie czynnika chłodniczego – Seria K i Y

Średnica Przewodów Freonowych

**09/12****
Ciecz mm (”) 6,35 (1/4)

Gaz mm (”) 9,52 (3/8)

**18****
Ciecz mm (”) 6,35 (1/4)

Gaz mm (”) 12,7 (1/2)



Podstawy instalacji

Dobijanie czynnika chłodniczego – Seria E, P+ i T

Średnica Przewodów Freonowych

**09/12****
Ciecz mm (”) 6,35 (1/4)

Gaz mm (”) 9,52 (3/8)

**18****
Ciecz mm (”) 6,35 (1/4)

Gaz mm (”) 12,7 (1/2)

**24****
Ciecz mm (”) 6,35 (1/4)

Gaz mm (”) 15,88 (5/8)



Jeżeli nie ma nieszczelności, azot jest odłączony należy wypróżniować układ raz jeszcze przez 15 minut.  

Po zrobieniu próżni i odłączeniu pompy, odkręć zaślepkę i napełnij układ czynnikiem otwierając zawory 
serwisowe cieczowy i gazowy.

Do zakończenia instalacji potrzebne są następujące czynności sprawdzające, które pozwolą 

stwierdzić, że urządzenie zostało zamontowane poprawnie i będzie pracować właściwie:

�Wytrzymałość instalacji
�Szczelność połączeń miedzianych i próba szczelności układu
�Podłączenie elektryczne
�Otulenie instalacji
�Poprawna ilość czynnika chłodniczego
�Odprowadzenie skroplin
�Podłączenie uziemienia
�Właściwa praca urządzenia

Podstawy instalacji



Wybór miejsca instalacji (CAC)



Miejsce Instalacji (CAC)

Jednostka Wewnętrzna

� Gdzie przepływpowietrza nie będzie utrudniony.
� Gdzie powietrze będzie łatwo rozprowadzane po pomieszczeniu.
� Na suficie, który wytrzyma jej ciężar.
� Gdzie rury freonowe będąmogły być rozprowadzone zgodnie ze

specyfikacją.
� Gdzie skroplona woda będzie miała swobodny odpływ.



Miejsce Instalacji (CAC)

Jednostka Zewnętrzna

�W dobrze wentylowanymobszarze.
� Solidnaśćiana lub wylewka, dobrze przenosząca wibracje.



Instalowanie klimatyzatora (CAC)



Przyłóż wzór arkusza do sufitu lub płyty, do której 
chcesz przymocować jednostkę wewnętrzną.

Porównaj wzór arkusza z jednostką wewnętrzną żeby 

mieć pewność, że rozstaw otworów jest właściwy!

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca 
dookoła jednostki na czynności naprawcze i serwisowe.

Przykręć śruby wieszakowe sprawdzając czy zgadza się średnica z 
wieszakami jednostki.
Sprawdź wytrzymałość każdej ze śrub zanim podwiesisz 
jednostkę.
Mogą powstawać wibracje jeśli śruba jest dłuższa niż 1 metr.

Podstawy instalacji



Przykręć osiem podkładek i nakrętek na śrubę razem z 
podkładką gumową aby zniwelować wibracje.

Umieść jednostkę na właściwym miejscu uwzględniając montaż 
panela.

Zostaw miejsce na panel jednostki używając szablonu wyciętego 
z arkusza.

Po ustawieniu odpowiedniej wysokości dokręcić jednostkę.

Podstawy instalacji



Podłącz przewody jak pokazano poniżej.

Jednostka wewnętrzna jest fabrycznie napełniona azotem.

Przed podłączeniem jednostki odkręć śruby i posłuchaj czy

wydobywa się gaz. Jeśli nie słychać uciekającego gazu

istnieje możliwość nieszczelności, proszę zrobić test 

ciśnieniowy.

Podłącz rury miedziane do jednostki wewnętrznej.

Podstawy instalacji



Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej jak poniżej.

Podłączenie przewodów miedzianych, próżniowanie i test szczelności zrobić jak dla 

instalacji urządzeń typu RAC.

Podstawy instalacji

Podłączenie 3-fazowe

Podłączenie 1-fazowe



DIAGNOSTYKA 



Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii K i Y



Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii K i Y



Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii P+



Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii E



Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii E



Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii T



Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii T



Kody błędów Kaseta Global 4-way 



Kody błędów jednostki zewnętrznej CAC



Kody błędów jednostki zewnętrznej CAC



Sterownik – rozwiązywanie problemów

N

Zmień płytkę

Sprawdź czy nie ma 
śladów korozji na 

bateriach
Zmień baterię / Sterownik

N

N

T

T

Zmień płytkę 

T

Sprawdź płytkę PCB Jednostki 
wewnętrznej i zasilanie

Sprawdź przycisk
ON/Off 

Czy sterownik działa?

Płytka odbioru sygnału z pilota
Pin 1 i 2 = 5V

DC

Płytka odbioru sygnału z pilota
Pin 1 i 3 = 0~3V

DC

T

N

VOUT Pin 3

VCC Pin 2

GND Pin 1



Błąd OLP – rozwiązywanie problemów
1) Sprawdź temperaturę sprężarki: Temperatura ochrony przed przeładowaniem � 120℃

VTH = 1.7~1.8[V] (Normalnie 1.764[V]) 
2) Sprawdź napięcie OLP (Vref.)

Vref.=1.2~1.3[V] (1.232[V]) � Błąd OLP
Vref.=1.7~1.8[V] (1.764[V]) � Poprawne

3) Sprawdź sygnał OLP
Normalnie jest ‘Wysoki (3.3Vdc)’ (⇔Nienormalnie jest ‘Niski (0Vdc)’).

4) Odłącz czujnik temperatury wyjścia czynnika ze sprężarki z płytki i sprawdź rezystanjcę czujnika
Porównaj z tabelką w poniższym slajdzie.



Czujnik temperatury – rozwiązywanie problemów



Temp
〔℃〕

Sensor-R
〔Kohm〕

Seosor-V
〔V〕

Temp
〔℃〕

Sensor-R
〔Kohm〕

Sensor-V
〔V〕

Temp
〔℃〕

Sensor-R
〔Kohm〕

Sensor-V
〔V〕

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

4.161
4.300
4.444
4.594
4.749
4.912
5.080
5.256
5.439
5.630

1.8981
1.9369
1.9762
2.0160
2.0560
2.0970
2.1380
2.1798
2.2220
2.2647

29
28
27
26
25
24
23
22
21

8.622
8.944
9.281
9.632
10

10.380
10.780
11.200
11.630

2.7954
2.8404
2.8857
2.9309
2.9762
3.0210
3.0660
3.1111
3.1552

9
8
7
6
5
4
3
2
1

18.700
19.480
20.290
21.150
22.050
22.990
23.900
25.030
26.130

3.6667
3.7062
3.7449
3.7835
3.8215
3.8587
3.8957
3.9318
3.9675

39
38
37
36
35
34
33
32
31

5.033
6.246
6.468
6.699
6.941
7.192
7.455
7.729
8.015

2.3506
2.3938
2.4374
2.4813
2.5257
2.5700
2.6149
2.6599
2.7050

19
18
17
16
15
14
13
12
11

12.560
13.060
13.570
14.120
14.680
15.280
15.900
16.550
17.240

3.2438
3.2880
3.3309
3.3748
3.4171
3.4601
3.5022
3.5439
3.5857

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

28.470
29.720
31.040
32.430
33.890
35.430
37.050
38.760
40.560

4.0360
4.0690
4.1015
4.1333
4.1644

Tabela wartości prądów i rezystancji dla czujnika 
temperatury pomieszczenia i czynnika

Czujnik 
Temp.Tłoczenia



Rodzaje komunikacji w urządzeniach 
klimatyzacyjnych marki Samsung

[AC - COM.] [485 – COM.] 



Sprawdzanie komunikacji dla urządzeń typu 
Maldives – rozwiązywanie problemów

485 Błąd Komunikacji

◆ Urządzenia Maldives Wysoki EER 

1) Sprawdzić czy przewody komunikacyjne nie zostały podłączone w miejsce zasilania.

� Jeśli podłączymy przewód komunikacyjny w miejsce zasilania, po podaniu napięcia część 
komunikacyjna (485IC) ulegnie uszkodzeniu

2) Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów pomiędzy jednostkami, błąd lub przejście przez 
przewód pomiędzy jednostkami

: Użyj testera.

3) Sprawdzić napięcie na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej

4) Sprawdzić podłączenie przewodu pomiędzy płytką PBA jednostki wewnętrznej a kostką 
przyłączeniową (F1,F2)

5) Sprawdzić podłączenie przewodu pomiędzy płytką PBA jednostki zewnętrznej a kostką 
przyłączeniową (F1,F2)



Wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej –
rozwiązywanie problemów



Wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej –
rozwiązywanie problemów



Błąd wycieku czynnika chłodniczego –
rozwiązywanie problemów

� Dla urządzeń typu Maldives Wysokie EER 
1) Sprawdzić czy przewód freonowy nie jest pęknięty
2) Sprawdzić rezystancję oraz czy czujnik temperatury wejścia czynnika na parownik jest we właściwym miejscu
3) Sprawdzić podłączenie zaworu rozprężnego w jednostce zewnętrznej
4) Dobić właściwą ilość czynnika chłodniczego

3

2



Inne błędy – rozwiązywanie problemów

Błąd czujnika Radiatora / Błąd Radiatora

1) Sprawdzić mocowanie płytki PBA
2) Sprawdzić przestrzeń pomiędzy płytką PBA a radiatorem
3) Sprawdzić zamocowanie obudowy
4) Sprawdzić pracę wentylatora

1

Błąd wydajności

1) Wprowadzić kod opcji używając sterownika bezprzewodowego
2) Zresetować napięcie
3) Wgrać EEPROM na płytkę PBA jednostki zewnętrznej



Błąd przerwania pracy – rozwiązywanie problemów
1. Lista kontrolna:

Sprawdzić temperaturę wokół jednostki zewnętrznej.
2. Procedura wykrywania i usuwania usterek



Włącz jednostkę w trybie 
turbo na chłodzenie. 
Sprężarka powinna 

ruszyć po 5 min.

Sprawdź napięcie 
220V w miejscach N 

i 1 w jednostce 
zewnętrznej.

Sprawdź ciśnienie czynnika.
Sprawdź amperaż.

Sprawdź napięcie 
220V w miejscach N i 

1 w jednostce 
zewnętrznej.

Sprężarka 
“brzęczy” i/lub 
nie dochodzi 

prąd

Sprawdź kabel 
podłączeniowy 

sprężarki.

Sprawdź lub 
PCB jednostki 
wewnętrznej.

Sprawdź 
kondensatory i 

wymień jeśłi 
potrzeba.

Sprawdź rezystancję 
uzwojeń sprężarki. Jeśli 

jest niewłaściwa, wymień 
sprężarkę.

Sprężarka 
wystartowała

?

Sprawdź 
przekaźnik 

OLP

Poczekaj aż 
przekaźnik OLP 

wyłączy się

Sprężarka 
wystartował

a

nie

nie
tak nie

tak

tak

tak

otwarty

Sprężarka – rozwiązywanie problemów

Sprężarka 
“brzęczy” i/lub 
nie dochodzi 

prąd.

nie

zamknięty
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Sprężarka – rozwiązywanie problemów



Tabela rezystancji sprężarek typu inverter



Tabela rezystancji sprężarek typu on/off



Objaw Uszkodzona część Powód Rozwiązywanie problemów

Sprężarka nie pracuje

Zasilanie

● Włącznik zasilania nie jest podłączony ● Spróbuj ponownie po sprawdzeniu włącznika 

● Wyrzuciło bezpieczniki. ● Spróbuj ponownie po wymianie bezpiecznika 

● Niskie napięcie ● Spróbuj ponownie po sprawdzeniu napięcia 

Podłączenie elektryczne ● Złę podłączenie albo nie podłączone
● Spróbuj ponownie po sprawdzeniu połączeń 

elektrycznych

Kontrola

● Praca termostatu ● Sprawdź temp. wewnętrzną i tryb pracy

● Start ochrony pracy ● Spróbuj ponownie po 5 minutach 

● Otwarta faza (3-fazy ) ● Jeśli sprężarka jest OK po sprawdzeniu rezystancji

● Odwrócone fazy (3-fazy ) ● Popraw podłączenie i zrestartuj

● Uszkodzony kondensator ● Zrestartuj po wymianie kondensatora

● OLP jest odłączone ● Sprawdź stan pracy OLP i  zrestartuj

Sprężarka

● Wewnętrzne części są uszkodzone. 

● Spróbuj ponownie po wymianie sprężarki● Silnik jest uszkodzony 
(odłączona cewka lub zwarcie)

Zasilanie ● Uszkodzenie wyłącznika ● Uruchom ponownie po zmianie wyłącznika

Sprężarka pracuje ale wyłącza się po 
chwili.

Przeładowanie ● Zbyt niskie nastawienie OLP ● Sprawdź model OLP, zmień go i zrestartuj

Przekaźnik ● “Terkocze”. Uszkodzony włącznik ● Sprawdź stycznik, wymień go i zrestartuj

Termostat ● Praca termostatu ● Sprawdź temp. wewnętrzną i tryb pracy

Sprężarka

●Ciepło wytwarzane przez zbyt niskie/wysokie 
napięcie.

● Sprawdź napięcie i zewnętrzną temperaturę 
sprężarki.

● Ciepło wytwarzane przez otwarcie fazy ● Sprawdź podłączenie i zrestartuj

● Ciepło wytwarzane przez gorsze chłodzenie 
wynikające z braku czynnika 

● Sprawdź wewnętrzną temperaturę sprężarki po 
dobiciu czynnika

( 115℃ ↓ OK /  ↑ ŻLE )

● Niewydajne chłodzenie ● Zrestartuj po dobiciu czynnika

● Nadmierne ciśnienie tłoczenia ● Zrestartuj po oczyszczeniu i prózniowaniu

● Nadmierny pobór czynnika ● Przeładowany

● Uszkodzenie sprężarki ● Zrestartuj po wymianie sprężarki

Sprężarka – rozwiązywanie problemów



Objawy rozwiązywania problemów



Objaw Wadliwa część Przyczyna Rozwiązywanie problemów

Urządzenie pracuje ale 
ma słabą wydajność 

chłodniczą.

Wysokie ciśnienie 
tłoczenia

● Nie skroplony wchodzi na zawór. ● Po oczysczeniu i wypróżniowaniu układu nabić świeżego 
czynnika● Czynnik jest nadmiernie ładowany. 

● Niska wentylacja (Uszkodzenie wentylatora) ● Zrestartuj po wymianie silnika 

● Skraplacz nie ma przepływu powietrza. . ● Zrestartuj po wyczyszczeniu skraplacza

● Słońce skierowane bezpośrednio na skraplacz.
● Poprawić środowisko pracy●Wymiana powietrza przez skraplacz ponieważ jest złe 

wentylowanie. 

Niskie ciśnienie 
tłoczenia

● Za mało czynnika

● Naładuj po próżniowaniu i teście wycieku czynnika.

● Niska temp. powietrza (temperatura wentylowana przez 
skraplacz jest za niska). 

● Zrestartuj po sprawdzeniu temp. zewnętrznej. 

● Przez skraplacz przechodzi za dużo powietrza. ● Sprawdź silnik wentylatora

● Czynnik w postaci cieczy wchodzi na sprężarkę. ● Naładuj po próżniowaniu

● Gorsza możliwość sprężania. ● Zrestartuj po wymianie sprężarki

Zbyt wysokie 
ciśnienie powrotu

● Zwiększone ładowanie ● Naładuj po wypróżniowaniu

● Uszkodzona termoiolazja ● Sprawdż parownik i wentylator skraplacza

● Gorsza możliwość sprężania ●Wymień sprężarkę

Zbyt niskie ciśnienie 
powrotu

● Zmniejszone ładowanie ● Dobij czynnik

● Parownik zablokowany przez lód lub wodę ● Zrestartuj po umyciu parownika 

● Zawór rozprężny zablokowany. ●Wymień zawór rozprężny

●Wyciek czynnika. ● Sprawdź szczelność

Objawy – rozwiązywanie problemów



Stan Prąd
Ciśnienie zewnętrzne

Temperatura

Tłoczenia 

sprężarki

Zewnętrzna Wewnętrzna 

Niskie Wysokie Ciecz Gaz Ciecz Gaz

Zablokowany przepływ 
(Wewnątrz) ↓ ↓ − ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Zablokowany przepływ  (Na 
zewnątrz) ↑ − ↑ ↑ − − − −

Niski Gaz (Wyciek) ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

Przeładowanie ↑ ↑ ↑ − − − ↓ −

Zablokowana kapilara ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

Słabe sprężanie ↓ ↑ ↓ ↑ − ↑ ↑ ↑

Zablokowana rura (Gazowa) ↓ ↓ ↓ ↑ − ↓ − ↑

Układ nie został dokładnie wypróżniowany.

� Temperatura tłoczenia wzrasta, ponieważ w układzie znajduje się powietrze.
� Wzrasta amperaż.
� Zamarza zawór rozprężny.
� Spada wydajność w trybie chłodzenia.
� Wzrasta wysokie ciśnienie.

Zablokowany zawór rozprężny (kapilara)

• Wejście ciepłe.
• Wyjście zimne.
• Niewielka różnica pomiędzy wejściem a wyjściem czynnika z parownika.

Wyciek czynnika.

� Zamarzanie parownika.
� Spada amperaż.
� Wysoka temperatura tłoczenia.
� Sprężarka generuje błąd OLP.

Przeładowany

• Wzrost ciśnienia.
• Wysoki amperaż.
• Spada wydajność na chłodzeniu.
• Zamarzanie rury ssącej.
• Ciecz wraca do sprężarki. 

Objawy – rozwiązywanie problemów



Sprężanie pary w systemach chłodniczych



Opis sprężania pary

Jednostka w chłodzeniu

System sprężania pary do chłodzenia używa obiegu czynnika 
chłodniczego jako medium, które absorbuje  i usuwa ciepło z 
otoczenia aby schłodzić daną przestrzeń.

Każdy z takich systemów składa się z 4 głównych komponentów;
1.Sprężarka
2.Skraplacz
3.Zawór rozprężny (EEV, Kapilara lub Zawór dławiący)
4.Parownik

Czynnik chłodniczy wchodzi na sprężarkę jako para nasycona i jest sprężany do wysokiego ciśnienia co w rezultacie daje 
wysoką jego temperaturę. Gorąca sprężona para jest zwana parą przesycon ą i jest gotowa do skroplenia. 
Nagrzana para oddaje ciepło kiedy krąży do skraplaczu i jest nazywana nasycon ą ciecz ą. Nasycona ciecz jest nstępnie 
kierowana na zawór rozprężny, gdzie ulega nagłemu spadkowi ciśnienia poprzez rozprężenie. Dzięki temu otrzymujemy 
mieszankę cieczy i pary schłodzonej. Schłodzona mikstura czynnika wędruje na parownik. Wentylator wciąga ciepłę 
powietrze z pomieszczenia, które przechodząc przez parownik schładza się i ochładza pomieszczenie do zadanej 
temperatury, a jednocześnie sprawia, że znajdująca się w parownik mieszanka odparowuje. Czynnik opuszcza parownik 
jako para nasycona i wraca z powrotem na sprężarkę żeby rozpocząć nowy cykl.



Jednostka w grzaniu

Kiedy urządzenie przełączone jest na grzanie czynnik wychodzi na 
zawór zwrotny bądź 4-drogowy, który zmienia kierunek jego 
przepływu po ukłądzie, z wyjątkiem kierunku przepływu przez 
spr ężarkę.

Tak więc, para przegrzana teraz zmierza żeby zostać skroplona w 
jednostce wewnętrznej, ogrzać powietrze, które przez nią 
przechodzi i ogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury. 
Jednostka zewnętrzna zatem staje się parownikiem, gdzie czynnik 
odparowuje i wraca do sprężarki para nasycona, gotowy dalszego 
obiegu.



Analiza termodynamiki gazu
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Para nasycona

Para przegrzana

Nasycona 
ciecz

Ciecz i Gaz

� 1 do 2 = Sprężanie pary nasyconej.   
� 2 do 3 = Para przegrzana usuwana jest w skraplaczu.
� 3 do 4 = Para zamieniana jest w ciecz w skraplaczu.
� 4 do 5 = Ciecz zamienia się w mieszankę ciecz+gaz za zaworem rozprężnym.
� 5 do 1 = Ciecz+para przechodzi w parę nasyconą w parowniku i wraca do sprężarki.
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Parownik

Temperatura zewnętrzna 30 -35 °C
Temperatura wewnętrzna 27 –30 °C

10 - 12 °C

5 °C

38- 40°C

85-90 °C

Entalpia (kcal/kg)



Instalacja i serwisowanie 
urządzeń typu FJM

Piotr Osi ński

Samsung Electronics Polska 



Program szkolenia
1. Wprowadzanie kodów opcji po wymianie płytki jednostki 

wewnętrznej.

2. Instalacja i próbny rozruch.

3. Kontrola instalacji rurowej (tryb adresowania automatycznego).

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla 
różnych modeli jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.



1. Wprowadzanie kodów opcji po wymianie płytki jednostki     
wewnętrznej.



1. Wprowadzanie kodów opcji po wymianie płytki jednostki     
wewnętrznej.



1. Wprowadzanie kodów opcji po wymianie płytki jednostki     
wewnętrznej.



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (MR-AH01).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (MR-AH01).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (MR-AH01).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (ARH).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (ARH).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (ARH).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (ARH).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (ARH).



1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych 
sterowników bezprzewodowych (ARH).



1. Wprowadzanie adresów jednostek wewnętrznych i 
ustawień opcjonalnych.



1. Wprowadzanie adresów jednostek wewnętrznych i ustawień
opcjonalnych.



1. Wprowadzanie adresów jednostek wewnętrznych i ustawień 
opcjonalnych.



1. Wprowadzanie adresów jednostek wewnętrznych i ustawień 
opcjonalnych.

Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej (główny i RMC)



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ040/050F2HX** AJ040/050FCJ2**



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ040/050F2HX** AJ040/050FCJ2**



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ052/060F3HX** AJ052/068FCJ3**



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ052/060F3HX** AJ052/068FCJ3**



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ070/080F4HX** AJ070/080FCJ4**



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ070/080F4HX** AJ070/080FCJ4**



2. Instalacja i próbny rozruch
RJ100F5HX** AJ100FCJ5**



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch

Przed

FJM PLUA A Model

Modele z lat 11, 12, 13 FJM2

RJ040/050F2HX**

AJ040/050FCJ2**

RJ060F3HX**

RJ070/080F4HX**

AJ052/068/070/080/100FCJ***



2. Instalacja i próbny rozruch

Kostka ze switchami do 
ustawiania rodzaju adresowania

Wyświetlacz 7-segmentowy

Przycisk K3 – resetowanie układu

Przycisk K4 – zmiana podglądu 
parametrów pracy urządzenia

Przycisk K1 – sprawdzenie 
orurowania systemu w trybie 
automatycznego adresowania

Pokrętło obrotowe do ustawiania 
ilości zainstalowanych jednostek 
wewnętrznych

Przycisk K2 – włączanie trybów 
testowych i serwisowych



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch
Adresowanie jednostek wewętrznych



2. Instalacja i próbny rozruch



2. Instalacja i próbny rozruch

NumNumNumNumerererer ParametrParametrParametrParametr OpisOpisOpisOpis

0 Bieżąca częstotliwość
Bieżąca częstotliwość sprężarki

Wersja Micom (W przypadku przyci śnięcia przycisku przez 5 sekund)

1 Docelowa częstotliwość Docelowa częstotliwość sprężarki (sterowana przez algorytm)

2 Żądana częstotliwość Order Frequency (sterowana przez inverter)

3 Krok otwarcia EEV0 EEV address 0 :  xxx Step

4 Krok otwarcia EEV1 EEV address 1 :  xxx Step

5 Krok otwarcia EEV2 EEV address 2 :  xxx Step

6 Krok otwarcia EEV3 EEV address 3 :  xxx Step

7 Prędkość wentylatora H(wysokie), L(niskie), Brak(wyłaczony) / BLDC : RPM

8 Temperatura tłoczenia Temperatura tłoczenia sprężarki

9 Temperatura OLP OLP (Temperatura w górnej części sprężarki)

10(A) Temperatura za skraplaczem Temperatura czynnika za skraplaczem

11(B) Temperatura zewnętrzna Czujnik temperatury zewnętrznej

12(C) Prąd Prąd

13(D) Docelowa temperatura tłoczenia Docelowa temperatura tłoczenia sprężarki do sterowania zaworami EEV

14(E) Suma wydajności Suma wydajności pracujących jednostek wewnętrznych

15(F) Tryb zabezpieczeń Wyświetlanie trybu zabezpieczenia



2. Instalacja i próbny rozruch



3. Kontrola instalacji rurowej (tryb adresowania automatycznego)



Dla jednostek wewnętrznych typu naściennego kody błędów są takie 
same jak dla urządzeń typu RAC. Szukanie przyczyny oraz sprawdzanie 
niezbędnych parametrów odbywa się również w taki sam sposób.

Usterki oraz ich diagnostyka dla modeli wewnętrznych naściennych 
urządzeń typu Multi Split w poniższych slajdach.

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



Jeżeli wyświetla nam się błąd np. silnika wentylatora lub któregoś z czujników przyczyny 
szukamy tak samo jak dla innych urządzeń. Poniżej opis usterki pompki skroplin.

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



Tabela błędów dla jednostek wewnętrznych kanałowych.

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



Tabela błędów dla jednostek wewnętrznych kanałowych c.d.

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



Najczęściej spotykane błędy jednostki zewnętrznej

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



Najczęściej spotykane błędy jednostki zewnętrznej c.d.

4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek 
zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych.



Dziękuję za uwagę!


