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Ta instrukcja jest integralną 
częścią dokumentacji jaka powinna 
być załączona wraz zakupioną 
jednostką. Powinna ona być 
zatrzymana i być dostępna przez cały 
czas użytkowania urządzenia. 
Dokumentacja ta określa cel dla 
jakiego urządzenie zostało 
zaprojektowane oraz określa warunki 
jego poprawnego zamontowania i 
użytkowania. 
• instrukcja ta opisuje wszystkie 

czynności związane z instalacją 
użytkowaniem i konserwacją 
jednostki, oraz opisuje 
standardowe procedury 
zapobiegania wypadkom 
związanym z urządzeniem. 

Uważnie przeczytaj wszystkie 
informacje zawarte w tej instrukcji. 
Zwróć szczególną uwagę na opisy 
oznaczone : „NIEBEZPIECZEŃSTWO” 
oraz „UWAGA”. Niestosowanie się do 
tych zaleceń może skutkować awarią 
bądź zagrożeniem zdrowia lub życia 
ludzi. 
Jeżeli wystąpiły jakiekolwiek 
nieprawidłowości nieopisane w tej 
instrukcji należy niezwłocznie 
skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem producenta 
urządzenia. 
• Firma FAST S.p.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody 
wywołane nieprawidłowym 
użytkowaniem urządzenia, bądź nie 
zapoznaniem się z uwagami 
zawartymi w tej instrukcji. 

• Instalacja i konserwacja jednostki 
powinna być przeprowadzona 
przez wykwalifikowany i 
doświadczony personel posiadający 
uprawnienia przewidziane przez 
prawo oraz przepisy 
bezpieczeństwa. 

Jeśli ten warunek nie zostanie 
spełniony, wówczas firma FAST 
S.p.A. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
związane z użytkowaniem produktu. 
PRODUCENT NIE PONOSI 
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA SZKODY, ORAZ USZERBEK NA 
ZDROWIU I ŻYCIU LUDZI I 
ZWIERZĄT, POWSTAŁE W 
WYNIKU NIEZNAJOMOŚCI LUB 
NIESTOSOWANIA SIĘ DO 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. 

Pomimo przeprowadzenia, w procesie 
projektowania jednostek RCF, 
wnikliwej analizy zagrożeń, należy 
zwracać szczególną uwagę na 
oznakowanie umieszczone na 
jednostce które pomagają lepiej 
zrozumieć tą instrukcję i zwrócić 
szczególną uwagę na zagrożenia 
których nie da się wyeliminować lub 
dostatecznie minimalizować przy 
użyciu dostępnych środków ochrony.  

Ogólny znak 
niebezpieczeństwa. 
Uważnie przestrzegaj wskazówek 
zawartych przy tym oznaczeniu. 
Nieprzestrzeganie wskazówek 
zawartych w instrukcji może 
spowodować niebezpieczną sytuację 
mogącą zagrozić życiu i zdrowiu 
instalatora bądź użytkownika. 

Niebezpiecznie wysokie 
napięcie elektryczne.  
Uważnie przestrzegaj wskazówek 
zawartych przy tym oznaczeniu. 
Znak ten informuje o elementach 
jednostki mogących generować 
zagrożenia związane z Wysokiem 
napięciem elektrycznym. 
 

Ogólny znak zakazu.  
Uważnie przestrzegaj wskazówek 
zawartych przy tym oznaczeniu. 
Znak ten ogranicza pewne czynności 
w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa. 
 
Główne warunki gwarancji.  
• gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 

spowodowanych nieprawidłowym 
zainstalowaniem jednostki przez 
instalatora. 

• gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych nieprawidłowym 
użytkowaniem jednostki. 

• Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku 
nieprawidłowego użytkowania lub 
nieprawidłowego zainstalowania 
jednostki. 

 
Gwarancja jest nieważna gdy:  
• konserwacja lub serwis zostały 

dokonane przez nieautoryzowany 
serwis, lub osoby nieuprawnione; 

 
 

• jednostka została wcześniej 
naprawiona lub 
przebudowana przy użyciu 
nieoryginalnych części, 

• jednostka nie była 
konserwowana, 

• instrukcje zapisane w tym 
dokumencie nie były 
wykonane prawidłowo, 

• zostały dokonane 
nieautoryzowane przeróbki, 

 
Producent rezerwuje sobie prawo do 
modyfikacji produktu, związanej z 
jego udoskonalaniem i nie jest 
zobowiązany do zmian urządzeń 
dostarczonych wcześniej lub właśnie 
produkowanych.  
Warunki gwarancji są obowiązujące 
od momentu sfinalizowania całości 
kontraktu. 
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Seria RFC jest  monoblokową 
konstrukcją zaprojektowaną na 
potrzeby systemów wentylacji 
pomieszczeń dla barów, restauracji, 
biur, pokoji konferencyjnych. 
Typoszereg zawiera jednostki o 
przepływach powietrza od 750 do 
3300 m3/h. Urządzenia te zostały 
zaprojektowane tak aby 
zagwarantować zdrowe warunki 
termiczno – wilgotnościowe powietrza 
przy uwzględnieniu różnych warunków 
pracy, zapewniają odpowiednią 
wymianę powietrza, co chroni przed 
gromadzeniem się niepożądanych 
zapachów (dym papierosowy, pył, pot, 
nieprzyjemne zapachy, itp.). Jednostki 
RFC oprócz możliwości wentylacji, 
filtracji i odzysku ciepła, zawierają 
również  

w tej samej monoblokowej 
strukturze obieg chłodniczy 
pracujący jako pompa ciepła. 
Pozwala to uzyskać kompletne 
urządzenie pracujące niezależnie w 
każdym sezonie, zdolne do 
zapewnienia odpowiedniej wymiany 
powietrza przy jednoczesnym 
efektywnym odzysku ciepła. 
Zwarta konstrukcja urządzenia, oraz 
jej stosunkowo niewielkie wymiary, 
pozwalają na znaczne ułatwienie 
instalacji oraz zapewniają łatwy 
dostęp do każdej części urządzenia 
podczas jego konserwacji. Cechy te 
dają możliwość, spełnienia wielu 
wymagań i zastosowania tych 
jednostek w bardzo wielu 
systemach wentylacji.  

DOSTĘPNE WERSJE 
 
Seria RFC jest dostępna w 5 
rozmiarach. Każdy z modeli może być 
skonfigurowany tak aby zapewnić 
spełnienie odpowiednich wymagań 
danego systemu poprzez odpowiednie 
dobranie dostępnych opcji. 
 
Rysunek 01 pokazuje w uproszczeniu 
schemat jednostki składającej się z 5 
obszarów reprezentujących dane opcje 
wykonania.  
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Struktura materiału obudowy: 
Materiał obudowy to 20 mm panel 
wykonany ze blach galwanizowanych 
w środku wypełnionych izolacją 
poliuretanową o gęstości 40 kg/m3. 
Konstrukcja obudowy znacznie 
upraszcza instalację i konserwację 
urządzenia. 
 
Wentylatory: Zastosowano podwójne 
wentylatory odśrodkowe z łatkami 
wygiętymi ku przodowi oraz 
bezpośrednio podłączonym silnikiem. 
Silnik wentylatora zasilany napięciem 
230V/50Hz posiada stałą prędkość 
obrotową pracy. Wentylatory SA 
sterowne poprzez regulator odcięcie 
fazy. Dwa regulatory są montowane 
fabrycznie, umożliwia to zmianę 
wartości przepływu powietrza w 
zakresie +/-15%, nominalnego 
przepływu, bez negatywnych 
skutków dla działania jednostki.  
 
Obieg chłodniczy: wysokoefektywna i 
cicha pompa ciepła ze sprężarką typu 
SCROLL, zaworem rewersyjnym, 
parownikiem i skraplaczem, 
zbiornikiem ciekłego czynnika, 
separatorem cieczy i wziernikiem 
(dostępny jest tylko dla wersji : 150, 
210 i 330,), oraz filtrem osuszaczem i 
presostatem podwójnym 
wysokiego/niskiego ciśnienia.  
 
Odpływ skroplin: 
Wykonany z tworzywa sztucznego, 
łatwo demontowany.  
 
Wymiennik ciepła 
parownik/skraplacz: 
Przewody wykonane z miedzi lamele 
wykonane z aluminium.  
 
Filtry: 
Filtry komórkowe z pofałdowaną 
powierzchnią umieszczone przed 
jednostką regeneracyjną na wlocie i 
na powrocie powietrza . Standardowo 
montowane SA filtry klasy G3, zgonie 
z normą UNI EN 779, o efektywności 
80%. Filtr są grubości 48 mm, łatwo 
wyjmowane w celu czyszczenia i 
konserwacji. 
 
Presostat „brudnych filtrów” 
Różnicowy powietrzny presostat, 
umieszczony blisko sterownika  
 

Elektronicznego pozwala na wczesne 
wykrycie zbyt mocnego zabrudzenia 
filtra. Istnieje możliwość zmiany 
nastawy presostatu. Presostat jest 
wyposażony w styki alarmowe (NA, 
NC), pozwalające na wywołanie 
zdalnego alarmu.  
 
Jednostka odzysku ciepła: 
Wymiennik wykonany z arkuszy 
aluminium, podczas pracy zimą 
średnia jego efektywność wynosi 
50% co zapewnia pierwszą klasę 
odzysku ciepła z powietrza 
usuwanego z pomieszczenia. 
 
Elementy montażowe: pozwalają 
naszywki i bezpieczny montaż 
jednostki w suficie podwieszanym. 
 
Dostęp do wnętrza jednostki: 
jednostka może być serwisowa od 
dołu. Wymiennik regeneracyjny, 
filtry, tacka skroplin, wentylatory 
mogą być łatwo wyjęte od dołu, 
wystarczy jedynie zdjęć dwie dolne 
płyty obudowy jednostki. 
 
 STEROWANIE SYSTEMEM. 
Jednostka jest wyposażona w 
sterownik elektroniczny, (mogący 
dodatkowo sterować zawór 
trójdrogowy dla dodatkowego 
wymiennika ciepłej wody, oraz 
siłownikiem zaworu) zapewniający 
kontrolę nad całym obiegiem 
chłodniczym. Sterowanie zawiera: 
czujnik NTC na odzysku ciepła z 

powietrza wewnętrznego, czujnik 
temp. i wilgotności powietrza 
zewnętrznego, siłownik zawory w 
wersji z „free- coolingiem” czujnik 
ciśnienia na filtrze. Sterownik posiada 
terminal zdalnego sterowania, który 
może być umieszczony max 150 m 
od jednostki (przewody połączeniowe 
nie są dostarczane).  
  
Jednostka wyposażona jest w 
świecący znak (Zasilany napięciem 
230V) który włącza się w przypadku 
wystąpienia alarmu lub wyłączenia 
jednostki, w zgodności z normami 
ustalonymi w pomieszczeniach dla 
palących. 
 
Sterownik umożliwia : automatyczne 
włączania i wyłączanie jednostki, 
przełączanie trybu pracy zima/lato, 
ustawianie parametrów pracy, odczyt 
temperatury w pomieszczeniu. 
 
Dla pozyskania dalszych informacji o 
sterowniku należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi dla danego 
sterownika. 
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MBC – wymiennik ciepłej wody 
Jest to dodatkowy moduł zewnętrzny 
który może być zainstalowany  za 
wentylatorem nawiewającym świeże 
powietrze do pomieszczenia. Moduł 
składa się z:  
Dwurzędowego wymiennika ciepłej 
wody z rurkami wykonanymi z 
aluminium o kształcie P2519. 
Wymiennik jest wyposażony w 
kolektor o średnicy podłączenia ½’’ G 
UNI 338 – dla wlotu i wylotu wody z 
wymiennika. Zaworu trójdrogowego 
ON/OFF  wraz z siłownikiem. 
 
MBX – moduł z grzałkami 
elektrycznymi Jest to dodatkowy 
moduł zewnętrzny który może być 
zainstalowany  za wentylatorem 
nawiewającym świeże powietrze do 
pomieszczenia. Moduł jest 
wyposażony w obudowany element 
grzejny, podwójne zabezpieczenie 
termostatyczne z manualnym 
resetem.   

G4F – jednostka może być 
wyposażona w dwa filtry komórkowe 
o pofałdowanej powierzchni ścianek 
o klasie G4 zgodnej z klasyfikacją 
UNI EN 779 (średnia efektywność 
90%) które mogą być założone w 
zamian za filtry G3. Filtry G4 mają 
grubość: 48mm. 
 
SUF – moduły z tłumikami dźwięków. 
Akcesoria te są dostępne w dwóch 
modelach z odgrodami akustycznymi 
umieszczonymi na wlocie i na 
wylocie. Wykonane one są z paneli 
wełny skalnej zabezpieczonej, folią 
poliestrową, umieszczonych 
pomiędzy dwoma arkuszami mikro - 
perforowanej blachy galwanizowanej. 
 
FGC – kołnierze kołowe. 
Kołnierze są wykonane tak aby 
można było podłączyć jednostkę do 
kanałów o przekroju kolistym. 
Akcesoria te nie są dostępne dla 
rozmiaru centrali 33. 

Dla uzyskania dalszych informacji 
należy zapoznać się z tabelami 
zawartymi w tej instrukcji, oraz 
różnymi dostępnymi akcesoriami 
pokazanymi na rys 02 poniżej tej 
tabeli. 
 
FC – free- cooling. 
Zestaw „free- cooling” zawiera: dwie 
przepustnice wyposażone w zaworu z 
siłownikami pracującymi ON/OFF 
zasilane 230 V; 
- czujkę temperatury zewnętrznej, 
- czujkę temperatury wewnątrz 
pomieszczenia która może być 
umieszczona na wymienniku 
regeneracyjnym,  
- dodatkową kartę do sterownika 
potrzebną do regulacji i zarządzania 
funkcją free- cooling`u. 
Dla uzyskania dalszych informacji 
należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi.  
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MODEL RFC  07 10 15 21 33 
Nominalny przepływ pow. zewnętrznego  m3/h 750 1000 1500 2100 3300 
Nominalny przepływ pow. wewnętrznego m3/h 750 1000 1500 2100 3300 
Minimalne natężenie przepływu m3/h 640 850 1275 1785 2800 
Ciśnienie dyspozycyjne na wlocie (1) Pa 256 211 223 146 267 
Ciśnienie dyspozycyjne na wylocie (1) Pa 244 203 206 134 246 
Poziom głośności (w odległości 1 m) (6) dB(A) 53 55 57 59 62 
Wydajność cieplna odzysku (3) kW 3,2 4,7 6,6 9,8 14,9 
Wydajność chłodnicza odzysku (2) kW 0,9 1,3 2 2,9 4,4 
Wydajność grzewcza sprężarki (3) kW 5,3 6,7 9,5 14,1 16,6 
Wydajność chłodnicza sprężarki (2) kW 4,6 6,4 8,3 14 15,3 
Całkowita wydajność grzewcza (3) kW 8,5 11,4 16,1 23,9 31,5 
Całkowita wydajność chłodnicza (2) kW 5,5 7,7 10,3 16,9 19,7 
Temp. pow. Wylotowego – zima (3) 0C 29 29 27 28 24 
Temp. pow. Wylotowego – lato (2) 0C 22 20 22 21 22 
Całkowita moc zasilania – grzanie (3) kW 1,8 2,3 3,7 4,5 5 
Całkowita moc zasilania – chodzenie (2) kW 3 3,6 5 6,7 8 
Zasilanie elektryczne ph-V-Hz 1-230-50 1-230-50 3+N-400-50 3+N-400-50 3+N-400-50 
Regeneracyjny wymiennik ciepła       
Efektywność (3) % 51 56,4 52,8 55,6 53,9 
Wentylatory       
Liczba wentylatorów n0 2 2 2 2 2 
Całkowita moc zasilania wentylatorów kW 0,6 0,6 1,1 1,1 2,2 
Całkowity prąd zasilania wentylatorów A 5 5 8,6 8,6 13,2 
Prędkość wentylatorów  ustawialna ustawialna ustawialna ustawialna ustawialna 
Indeks ochrony  IP 55 55 55 55 55 
Filtry       
Klasyfikacja wg EN779  G3 G3 G3 G3 G3 
Wydajność ilościowa % 80 80 80 80 80 
Obieg chłodniczy (sprężarka)       
Pobór mocy – zima (3) kW 1,2 1,7 2,6 3,4 3,8 
Pobór mocy – lato (2) kW 2,4 3 4 5,6 5,8 
Maksymalny prąd pracy  A 10,9 14 6,7 9,7 11,1 
AKCESORIA       
MBC – wymiennik ciepłej wody   07 10 15 21 33 
Liczba rzędów n0 2 2 2 2 2 
Spadek ciśnienia powietrza Pa 11 19 17 25 41 
Wydajność grzewcza (4) kW 4,5 5,5 8,4 11 15,6 
Wydajność grzewcza (5) kW 1,4 1,7 2,7 3,5 5 
Temperatura powietrza wylotowego (4) 0C 46 45 45 44 42 
Temperatura powietrza wylotowego (5) 0C 34 33 33 33 32 
MBX – grzałki elektryczne  07 10 15 21 33 
Zasilanie  3~400v50Hz 
Wydajność grzewcza kW 3 4,5 6 9 12 
Spadek ciśnienia powietrza Pa 10 10 10 10 10 
Ilość stopni n0 1 1 1 1 1 
Prąd zasilania elementu grzejnego  A 4,6 6 9,1 12 19,7 
Temperatura powietrza wylotowego (7) 0C 47 45 45 45 41 
Średnice przewodów       
Przewód odprowadzenia skroplin  1` 1` 1` 1` 1` 
Zasilanie wymiennika wodnego  ¾` ¾` ¾` ¾` ¾` 
 
Uwaga: sterownik elektroniczny 
dostarczony wraz z jednostką może 
regulować przepływ powietrza w 
zakresie podanym w powyższej 
tabeli. Nie należy zmieniać ustawień 
tego parametru po ich ustaleniu wg 
tabeli. 
(1)_zasilanie wentylatora 230V; 
nominalny przepływ powietrza, bez 
akcesoriów; 
(2)_warunki pracy: powietrze 
powracające 260C 50%, 

Powietrze zewnętrzne 340C, 50%; 
(3)_warunki pracy: powietrze 
powracające 200C 50%, powietrze 
zewnętrzne 50C, 80%; 
(4)_temperatura wlotu/wylotu wody: 
70/600C dla warunków (3) z 
pracującą sprężarką; 
(5)_temperatura wlotu/wylotu wody: 
45/400C dla warunków (3) z 
pracującą sprężarką; 
(6)_przy wolnej przestrzeni w 
odległości 1 m, czujnik skierowany  

do jednostki; 
(7) w warunkach (3) z pracującą 
sprężarką; 
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W wykonaniu standardowym urządzenia 
nie mogą pracować w zasolonym 
środowisku. Maksymalne i minimalne 
wartości przepływu powietrza dla 
wymiennika ciepła są określane za 
pomocą krzywych charakterystyki 
spadków ciśnienia. Na rys 03 
przedstawione są graniczne wartości 
parametrów pracy. 
W przypadku konieczności pracy 
urządzenia poza określonymi 
parametrami należy przed dobraniem 
urządzenia skontaktować się z 
przedstawicielem firmy FAST. 

Praca w lecie (chłodzenie) 

 

Praca w zimie (pompa ciepła) 

 

 
  07 10 15 21 33 
Max temp. otoczenia podczas chłodzenia 0C 46 46 46 46 46 
Min temp. otoczenia podczas chłodzenia 0C 10 10 10 10 10 
Max temp. wewnątrz podczas chłodzenia 0C 30 30 30 30 30 
Min temp. wewnętrzna podczas chłodzenia 0C 18 18 18 18 18 
Min temp. otoczenia podczas grzania 0C -10 -10 -10 -10 -10 
Max temp. otoczenia podczas grzania 0C 25 25 25 25 25 
Max temp. wewnątrz podczas grzania 0C 30 30 30 30 30 
Min temp. wewnątrz podczas grzania 0C 16 16 16 16 16 

 

 
Pomiar na zewnątrz: dane dla warunków: odległość od jednostki 1m obszar wolny od przeszkód, wentylator podłączony do kanału 
powietrznego. 

 
Pomiar dla wentylatora: dane dla warunków: pomiar w odległości 3m od wentylatora. 

 
Pomiar dla wentylatora: dane dla warunków: pomiar w miejscu zamocowania wentylatora. 

 
Obniżenie ciśnienia akustycznego przy zastosowaniu modułu wyciszającego (opcjonalny). 
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Seria RFC posiada jednostkę odzysku 
ciepła z obiegiem chłodniczym, 
zapewniającą wymianę powietrza 
która gwarantuje uczucie komfortu. 
Użycie wysokoefektywnego 
wymiennika odzyskującego ciepło w 
połączeniu z obiegiem chłodniczym 
pozwala, w większości aplikacji, 
oprócz zapewnienia najbardziej 
pożądanych temperatur w 
pomieszczeniu i wymiany powietrza, 
dostosowanie wydajności chłodniczej 
i grzewczej jednostki w zależności od 
zapotrzebowania. Rysunek 4 
pokazuje wykres, z którego możemy 
odczytać współczynnik, pozwalający 
na wyznaczenie, przy pomocy danych 
zawartych w tabeli, całkowitej 
wydajności chłodniczej lub grzewczej 
w zależności od warunków 
zewnętrznych.  

 
Przykład:                                                                                               rys.4 
Temp. wew. w lecie: 260C/50% rH   --  Temp. wew. w zimie : 200C/50% rH 
Współczynnik korekcyjny wydajności chłodniczej w zależności od temperatury 
wewnętrznej dla pracy w lecie: 
220C/ 50% rH współczynnik = 1,05 
240C/50% rH współczynnik = 1,025 

 
Zmiany ciśnienia statycznego które 
są wynikiem zmian wartości 
przepływu powietrza (które to 
zmiany są ustawialne poprzez 
sterownik elektroniczny) w relacji do 
wartości nominalnych podanych w 
tabelach, są przedstawione na 
wykresie rysunku 5. Krzywe są 
ważne dla wszystkich wielkości 
modeli serii RFC.  
Jako przykład przedstawiono poniżej 
jednostkę RFC 15. Poniższe dane 
zostały odczytane z tabel: 
Nominalny przepływ powietrza 
nawiewanego: 1500m3/h; 
Nominalny przepływ powietrza 
wywiewanego:1500 m3/h; 
Wysokość ciśnienia statycznego po 
stronie nawiewu: 223 Pa 
Wysokość ciśnienia statycznego po 
stronie wywiewu: 206 Pa 
Przewidywany spadek ciśnienia po 
stronie nawiewu to 210 Pa, po 
stronie wywiewu: 180 Pa. Stosunek 
ciśnienia efektywnego do 
zapotrzebowania: 210/223 = 0,94 
oraz 180/206=0,87.  
Odczytane za pomocą wykresu 
wartości współczynnika dla 
przepływu powietrza to 
odpowiednio: 1,08 oraz 1,18. 
Efektywny strumień powietrza po 
stronie nawiewu wyniesie: 1500 x 
1,08=1620m3/h,  

a po stronie wywiewu 1500 x 1,18 = 1770 m3/h.  
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Przedstawione charakterystyki 
przedstawiają zmiany temperatury 
powietrza nawiewanego do 
pomieszczenia w zależności od 
temperatury powietrza 
wywiewanego. Zmiany przepływu 
powietrza są gwarancją poprawnej 
pracy układu chłodniczego. 
 
Przedstawione wykresy są 
odpowiednie dla wszystkich wielkości 
jednostek z typoszeregu, lecz nie 
uwzględniają dostępnych akcesoriów.  

Praca w lecie 

 
 
Praca w zimie 
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Wykres na rysunku 6 pozwala 
określić efektywność wodnego 
wymiennika ciepła MBC dla każdego 
z modeli bazując na różnicy 
temperatur pomiędzy temperaturą 
wody na wejściu do wymiennika oraz 
temperaturą powietrza na wejściu. 
Wartości nominalne potrzebne do 
przeliczenia przy pomocy 
współczynnika korygującego, 
znajdują się w tabelach danych 
technicznych. 

 
Rysunek 7 pokazuje spadki ciśnienia 
(Pa) po stronie przepływu powietrza 
dla akcesoriów MBC oraz SUF 

 
Rysunek 8 pokazuje spadki ciśnienia 
(Kpa) po stronie przepływu wody 
przez wymiennik ciepła MBC. 
 
Spadki ciśnienia pokazane na 
wykresie uwzględniają opory 
przepływu przez zawór trójdrogowy. 
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PODSTAWOWE WYMOGI 
BEZPIECZEŃSTWA 
 
UWAGA! 
Jednostki RCF są zaprojektowane do 
użytku domowego i standardowych 
pomieszczeniach: nie mogą być 
stosowane w środowisku mocno 
agresywnym lub w strefach 
wybuchowych itp.  
 
• Przed instalacją, upewnij się że 
jednostka nie została uszkodzona 
podczas transportu: Użytkowanie 
uszkodzonego urządzenia może być 
niebezpieczne; 
• Instalacja i konserwacja jednostki 
musi być przeprowadzana przez 
wykwalifikowany personel zgodnie z 
przyjętymi zasadami; 
• Wraz z jednostką nie na leży 
używać innych akcesoriów niż te 
wymienione w instrukcji, 
zastosowanie innych urządzeń może 
spowodować niebezpieczeństwo i jest 
zakazane; 
• Przed rozpoczęciem konserwacji i 
czyszczenia jednostki należy upewnić 
się że zostało odłączone jej zasilanie, 
oraz że nie ostanie ono ponownie 
włączone przez osoby trzecie podczas 
pracy przy jednostce; 
• Podczas konserwacji i czyszczenia 
należy uważać na gorące elementy 
jednostki mogące wywołać 
poparzenia; 
• Przed uruchomieniem jednostki 
należy upewnić się że została ona 
poprawnie uziemiona; 
• Przed uruchomieniem jednostki 
należy upewnić się że kanały 
wentylacyjne są poprawnie 
podłączone oraz zamocowane; 
• Jednostka ta nie jest przeznaczona 
do montażu na zewnątrz, jednostki 
zewnętrzne są inaczej skonstruowane 
i posiadają wyposażenie którego brak 
przy serii RFC 
• Podczas instalacji, konserwacji i 
czyszczenia używaj środków ochrony 
osobistej. 
Jednostki posiadają: tabliczkę (rys. 
7a) określającą całkowitą wagę 
jednostki, tabliczkę określającą 
podstawowe dane techniczne : 
nazwa modelu, dane elektryczne, 
wydajność wymienników. Każda z 
jednostek posiada swój numer 
seryjny znajdujący się na tabliczce 

Znamionowej. Numer ten jest 
niezbędny  w przypadku 
kontaktowania się z producentem w 
sprawie danego urządzenia.  
 
Transport i przeładunek 
UWAGA ! 
Podczas przeładunku należy 
stosować środki ochrony osobistej. 
 
Przed rozpoczęciem instalacji zaleca 
się rozpakowanie całej jednostki oraz 
wszystkich elementów wraz z nią 
dostarczonych. Jednostki są 
zapakowane w folie poliuretanową 
oraz ustawione na palecie.  
Niektóre elementy, ze względów 
transportowych, SA dostarczane 
oddzielenie i powinny być 
zamontowane przez instalatora 
zgodnie z tą instrukcją. 
 
TRANSPORT.  
Sprawdź wagę jednostki na tabliczce 
znamionowej przed rozpoczęciem 
transportu. 
• Jednostka zamocowana na palecie 
nie powinna być narażona na zbyt 
mocne wstrząsy gdyż może to 
uszkodzić jej mocowanie lub paletę; 
• Jednostka oraz transportowane 
wraz z nią akcesoria powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przy 
pomocy linek itp. tak aby 
zabezpieczyć je przed 
przemieszczaniem. 
• Jednostki powinny być 
zabezpieczone tak aby podczas 
transportu nie uszkodzić połączeń 
wymienników, odpływu skroplin, 
komponentów elektrycznych w 
wyniku uderzenia.  
• Całość urządzeńµ powinna być 
zabezpieczona przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 
 
SPRAWDZENIE PRZY DBIORZE. 
 
Przy odbiorze jednostki z transportu 
konieczne jest dokonanie 
szczegółowej inspekcji aby upewnić 
się że: 
- dostarczone zostały wszystkie 
potrzebne części; 
- jednostka oraz jej akcesoria nie 
zostały uszkodzone podczas 
transportu. Jeśli są widoczne 
uszkodzenia koniecznie należy 
odnotować to na dokumentach  

odbioru. 
 
Należy skontrolować:  
- spójność ożebrowania wymienników 
ciepła oraz tacy odpływu 
kondensatu; 
- połączenia wodne (chronione przez 
Władki antywibracyjne) czy nie są 
odłączone d odpowiedniego 
wyposażenia. 
- spójność obudowy; 
- stan panelu elektrycznego oraz 
połączeń elektrycznych; 
 
INSTALACJA 
Konieczne jest uważne 
przestrzeganie zaleceń zawartych w 
następnych sekcjach podczas 
instalacji jednostki i wyposażenia. 
Sekcje są ułożone chronologicznie 
zgodnie z etapami montażu co 
upraszcza czynności z nim związane. 
Konieczne jest zweryfikowanie 
niezbędnego miejsca jakie trzeba 
zapewnić podczas montażu (rys.8): 
należy wziąć pod uwagę: 
- rozmieszczenie wlotów i wylotów 
powietrza oraz free-cooling`u (jeśli 
jest); 
- miejsce na zamontowanie 
przepustnicy powietrza (dla free-
cooling`u), 
- miejsce dla poprowadzenia kabli 
elektrycznych; 
Rys 7a 

 
Rys 7b 
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- miejsce dla komponentów (zawory 
trójdrogowe, przewody 
odprowadzenia kondensatu, syfony 
itp.) bez których jednostka nie działa 
poprawnie. 
- miejsce na konieczne późniejsze 
serwisy i konserwacje; 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
pozostawienie miejsca dla wykonania 
syfonu na przewodzie odprowadzenia 
kondensatu. (rys. 11) 

 
rys. 08 

Umiejscowienie zamocowań. 
 
Jednostka musi być umieszczona na 
równej powierzchni w celu uniknięcia:  
- niepoprawnego działania 
wentylatorów; 
- nieprawidłowego działania 
odprowadzenia skroplin; 
 
Jednostka, wymiennik ciepła oraz 
tłumik są wyposażone w uchwyty w 
kształcie litery „L” konieczne dla 
poziomej instalacji.  
 
Zalecane jest umieszczenie podkładek 
antywibracyjnych pomiędzy 
uchwytami a ścianami do których 
będzie montowana jednostka, co 
zapobiegnie przenoszeniu drgań 
generowanych przez jednostkę. 
Sprawdź wymiary jednostki wg tej 
instrukcji aby poprawnie umiejscowić 
elementy mocujące: 

• wywierć otwory w ścianach 
wg punktów umieszczonych 
na rys. 09 (punkt 1). 

• Zdejmij uchwyty z jednostki 
poprzez odkręcenie wkrętów 
mocujących (punkt 2). 

• Przykręć elementy mocujące 
do ścian (śruby mocujące nie 
są dostarczane wraz z 
jednostką) 

• Następnie zamocuj jednostkę 
za pomocą wkrętów 
mocujących uchwyty do 
jednostki. (punkt 4). 
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Podłączenie do kanałów 
wentylacyjnych. 
UWAGA ! 
Nigdy nie włączaj jednostki jeśli 
wyloty wentylatorów nie są 
podłączone do kanałów 
wentylacyjnych, lub zabezpieczone 
siatką. 
Na rys. 10 przedstawiono sposób 
instalacji kanałów wentylacyjnych do 
jednostki 

• zamocuj kanały wentylacyjne 
przy użyciu odpowiednich wkrętów 
tak aby jednostka nie była 
obciążona ich wagą; 

• podłącz wloty i wyloty powietrza 
jednostki do kanałów przy użyciu 
podkładek antywibracyjnych. 
Podkładki muszą być najpierw 
przymocowane do obudowy 
jednostki przy pomocy wkrętów 
samogwintujących, dookoła 
otworów, nie należy rozciągać 
podkładki antywibracyjnej podczas 
jej mocowania.  

• Zamocuj przewód uziemienia do 
mocowania podkładki 
antywibracyjnej aby zapobiec 
powstawaniu różnicy potencjałów 
pomiędzy jednostką a kanałami. 

• Zainstaluj jednostkę tak aby 
zapewnić co najmniej 1 m prostych 
przewodów wentylacyjnych bez 
przeszkód na drodze przepływu 
powietrza, upewnij się że kanały nie 
mają odchylenia od poziomu 
większego niż 70.  
Podłączenia hydrauliczne 
odpływu skroplin. 
Odpływ skroplin stanowi przewód o 
długości 1`` G UNI 338. System 
odprowadzenia skroplin powinien 
posiadać odpowiednie wymiarowo 
syfony aby:  
• swobodnie odprowadzać 
kondensat; 
• Zabezpieczyć przed dostaniem się 
powietrza w wyniku podciśnienia 
wytworzonego w jednostce; 
• Zabezpieczyć przed niepożądanym 
wypływem powietrza w wyniku 
nadciśnienia; 
• Zabezpieczyć przed dostaniem się 
do wnętrza niepożądanych 
zapachów lub insektów; 
W dolnej części syfonu należy 
wykonać otwór spustowy który 
pozwoli na szybki spust skroplin z 
syfonu w celu jego wyczyszczenia. 
Zasady doboru wymiarów syfonu są 
podane na rysunku obok.  
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regulacyjnej; 
• odłącz konektor B na płycie 

sterowania (patrz: schemat 
elektryczny, rys. 14) z konektora A. 

• Podłącz konektor C – free-
cooling`u  do konektora A 
znajdującego się na płycie 
sterującej; 

  

UWAGA: 
Przed rozpoczęciem podłączania 
zestawu free-coolingu upewnij się że 
odłączne jest zasilanie jednostki. 

Podłączenie zestawu free-cooling`u  
powinno być przeprowadzone przez 
wykwalifikowany personel przy 
zachowaniu wszelkich zasad 
montażu i przestrzeganiu 
wskazówek zawartych w tej 
instrukcji oraz schematów podłączeń 
elektrycznych dostarczonych wraz z 
jednostką.  
Sprężarka, podczas działania funkcji 
free-cooling`u, jest wyłączona, 
dodatkowo zmienione są wartości 
nastaw temperatury na domyślne 
dla funkcji free-cooling`u (wartości 
te mogą być zmienione, w tym celu 
należy skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem).  
Działanie 
Podczas działania funkcji free-
cooling`u powietrze wywiewane z 
pomieszczenia jest kierowane 
bezpośrednio na zewnątrz, nie 
przepływa przez wymiennik 
regeneracyjny. Jednocześnie świeże 
powietrze pobierane z zewnątrz 
przechodzi przez wymiennik 
regeneracyjny ale nie jest 
realizowany proces odzysku ciepła. 
W przypadku korzystania z funkcji 
free-cooling`u należy kanały 
powietrzne podłączyć do jednostki 
poprzez tłumiki dragń (tłumiki A i B). 
W czasie gdy temperatura powietrza 
na zewnątrz jest bliska wymaganej 
temperaturze w pomieszczeniu 
zamknięte są przepustnice kanału A 
a otwarte przepustnice kanału B. 
Tłumik A może być ustawiony w 
dwóch różnych położeniach tak jak 
pokazano to na rysunku.  
 
Podłączenie akcesoriów free-
cooling`u. 
Sposób podłączenia akcesoriów jest 
pokazany na rysunkach o 13 i 14. 
• podłącz dwa tłumiki, wyposażone 
w przepustnice z siłownikami, wg 
rysunku; 
• upewnij się że przepustnica 
tłumika kanału A jest zamknięty gdy 
równocześnie otwarta jest 
przepustnica tłumika B.  
• zamocuj czujki temperatury, dla 
free-cooling`u oraz czujki 
temperatury w pomieszczeniu, wg 
rysunku. 
• Zamocuj płytę regulacyjną funkcji 
free-cooling; 
• Podłącz czujki oraz siłowniki 
przepustnic do płyty  
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Sprawdź czy wszystkie połączenia są 
odpowiednio zabezpieczone w 
terminalach połączeniowych zaraz 
przed uruchomieniem jednostki oraz 
po 30 dniach jej pracy. W 
późniejszym okresie należy 
sprawdzać stan połączeń 
elektrycznych co 6 miesięcy. 
Poluzowanie się połączeń 
elektrycznych może skutkować 
przegrzewaniem się przewodów i 
komponentów elektrycznych 
Połączenia elektryczne muszą być 
wykonane przez wykwalifikowany 
personel w zgodzie z 
obowiązującymi, w tej dziedzinie, 
przepisami. 
Każde urządzenie elektryczne 
koniecznie musi być podłączone do 
uziemienia. Użyj konektorów 
oznaczonych symbolem uziemienia 
aby podłączyć jednostkę i akcesoria 
do instalacji uziemienia. 
 

Przewodów sygnałowych nie należy 
prowadzić razem z przewodami 
zasilania lub w polu 
elektrycznym/magnetycznym, gdyż 
może to wywołać zakłócenia w pracy 
urządzenia. 
Po zrealizowaniu wszystkich 
podłączeń elektrycznych należy 
sprawdzić: czy wszystkie przewody 
zostały poprawnie podłączone, nie 
ma zwarć pomiędzy terminalami i 
uziemieniem. Wszystkie terminale i 
przewody do nich podłączone 
zarówno te przy panelu sterującym 
jak i przy sprężarce są zabezpieczone 
przed wysunięciem. Nigdy nie 
zakrywaj wlotu powietrza do 
jednostki. Nigdy nie podłączaj i nie 
odłączaj terminala podczas gdy nie 
jest wyłączone zasilanie płyty 
sterującej.  

Elementy jednostki są podłączane 
elektrycznie w fabryce, jednostka 
wymaga jedynie podłączenia do sieci 
zasilającej, poprzez odpowiednie 
zabezpieczenia elektryczne, o 
parametrach wg opisu na tabliczce 
znamionowej jednostki. 
Instalator powinien odpowiednio 
dobrać długość i przekrój poprzeczny 
przewodu zasilającego, biorąc pod 
uwagę moc pobieraną przez 
jednostkę i parametry sieci zasilania. 
Tabela 3. 
Wszystkie podłączenia elektryczne 
muszą być wykonane zgodnie z 
przepisami i zasadami dotyczącymi 
połączeń elektrycznych. 
 
UWAGA: 
Zapoznaj się ze schematem 
elektrycznym dostarczonym wraz z 
jednostką, zawierającym niezbędne 
wyposażenie linii zasilającej. 
 

 
Napięcie zasilania +/- 10% napięcia znamionowego EN 60204 
Częstotliwość +/- 1 % częstotliwości znamionowej 
 +/- 2% przy krótkotrwałych zmianach 
Warunki pracy  Wilgotność od 30% do 95%, bez kondensacji lub 

tworzenia się lodu EN60204 
Wysokość nad 
poziomem morza 

Do 1000 m. n. p. m. EN60204 
 

PRZED URUCHOMIENIEM 
Przed uruchomieniem jednostki 
należy sprawdzić: 
- czy system jest wypełniony oraz czy 
jest zapewniony odpowiedni 
przepływ powietrza, 
- połączenia elektryczne zostały 
wykonane poprawnie, 
- wahania napięcia powinny się 
zawierać w przedziale +/- 10% od 
wartości nominalnej 
 
UWAGA: 
Jednostka musi być zasilana na 24 
godziny przed jej uruchomieniem (lub 
po długiej przerwie w pracy), co 
pozwoli na podgrzanie karteru 
sprężarki i odparowanie czynnika. 
Niespełnienie tego warunku może 
skutkować poważnym uszkodzeniem 
sprężarki, uszkodzenie to nie jest 
objęte gwarancją.  
 
  

URUCHOMIENIE JEDNOSTKI. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
pracy, ustawień itd., jednostki 
zawarte są w instrukcji obsługi. 
 
UWAGA! 
Przed dokonaniem sprawdzenia 
upewnij się że wszystkie zalecane 
czynności zostały poprawnie i do 
końca wykonane.  
 
Przed pierwszym uruchomieniem 
należy sprawdzić:  
- dokładność zamocowania paneli 
obudowy, mocowanych przy pomocy 
wkrętów.  
- zamocowanie jednostki do sufitu 
lub ściany. 
- uziemienie jednostki. 
- podłączenie kanałów. 
- podłączenie odpływ kondensatu do 
syfonu. 
- izolację przewodów 
doprowadzających czynnik do 
wymiennika ciepła. 
- podłączenie przewodów elementów 
elektrycznych. 

 
- poprawność odpowietrzenia 
wymiennika wodnego. 
- czy podłączenia elektryczne zostały 
wykonane poprawnie i czy wszystkie 
terminale są dostatecznie zaciśnięte. 
- czy napięcie na terminalach jest w 
granicach 230V +/- 5% (dla 
jednostek o zasilaniu jednofazowym), 
lub 400V +/-5% (dla jednostek o 
zasilaniu trój-fazowym). Jeśli napięcie 
zasilania jest okresowo zmienne 
należy skontaktować się działem 
technicznym producenta w celu 
dobrania odpowiedniego 
zabezpieczenia 
- czy nie występują żadne wycieki 
czynnika chłodniczego (sprawdzenie 
należy przeprowadzić przy pomocy 
detektora nieszczelności). 
 
UWAGA! 
Przed uruchomieniem sprawdź czy 
wszystkie panele w jednostce są 
prawidłowo zamocowane przy 
pomocy wkrętów. 
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Sprawdzanie podczas pracy 
jednostki. 
Sprawdź prawidłowość kierunku 
obrotu sprężarki – dotyczy sprężarek 
trój-fazowych: jeśli ciśnienie po 
stronie tłocznej nie wzrasta po 
uruchomieniu jednostki do wartości 
nominalnych, wyłącz zasilanie i 
zamienień kolejność faz, następnie 
włącz ponownie zasilanie. Nigdy nie 
należy przerabiać podłączeń 
elektrycznych sprężarki, może to być 
podstawą do nie uznania roszczeń 
gwarancyjnych. Wartość przepływu 
powietrza musi być nie mniejsza niż 
15% wartości nominalnej opisanej w 
tabeli w tej instrukcji. 
 

Wymagania dotyczące instalacji 
z czynnikiem chłodniczym 
R407C. 
Obieg chłodniczy pracujący z 
czynnikiem chłodniczym R 407C, 
wymaga szczególnej uwagi podczas 
podłączania oraz konserwacji.  
W związku tym konieczne jest: 
- wymiana oleju tylko i wyłącznie na 
taki sam jaki jest właśnie używany w 
instalacji. 
- w przypadku wystąpienia wycieku 
czynnika chłodniczego, nie należy 
uzupełniać go częściowo a jedynie 
opróżnić układ oraz napełnić go 
całkowicie nowym czynnikiem. 
- podczas wymiany którejś z części 
układu nie należy rozszczelniać 
układu na dłużej niż 15 min. 

- szczególności podczas wymiany 
sprężarki czas rozszczelnienia układu 
nie może być większy niż 15min, od 
odłączenia sprężarki od układu. 
- nie należy włączać sprężarki jeśli 
układ jest pusty, nie należy sprężać 
powietrza przy pomocy sprężarki 
chłodniczej. 
- przy użyciu butli z gazem R 407C 
należy zwrócić uwagę na ilość 
czynnika jaki należy wprowadzić do 
instalacji tak aby zapewnić poprawne 
działanie wszystkich jej elementów. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

UWAGA! 
Podczas dokonywania konserwacji 
należy używać środków ochrony 
osobistej.  
- przed rozpoczęciem konserwacji 
i/lub czyszczenia jednostki należy 
upewnić się że urządzenie jest 
odłączone od zasilania i nie ma 
możliwości ponownego włączenia 
zasilanie przez osoby trzecie, oraz że 
wymiennik ciepła nie pracuje. 
- podczas konserwacji ciężar paneli 
obudowy może utrudniać pracę przy 
jednostce. 
Seria jednostek RFC została 
zaprojektowana tak aby ograniczyć 
czynności konserwacyjne z nią 
związane do minimum. Tylko niektóre 
części jednostki wymagają okresowej 
konserwacji. 
 
Filtry  
Czyszczenie filtrów jest 
koniecznością, pozwala na 
utrzymanie wysokiej jakości 
powietrza w pomieszczeniu. 
Syntetyczne filtr zastosowane w tych 
urządzeniach mogą być czyszczone 
przy pomocy sprężonego powietrza 
lub przy pomocy wody. Aby wyjąć 
filtry należy: 

- zdjąć pokrywę serwisową, 
- zdjąć filtry, 
- wyczyścić je, 
- włożyć wszystkie części na ich 
pierwotne miejsce, 
 
Przewód odprowadzenia 
kondensatu. 
W przewodzie odprowadzenia 
skroplin może gromadzić się brud, 
powodujący jego niedrożność. 
Zalecane jest okresowe czyszczenie 
odprowadzenia skroplin i 
sprawdzanie czy przewód nie jest 
zatkany. 
Aby wyjąć przewód odprowadzenia 
skroplin z jednostki należy: 
- zdjąć wszystkie pokrywy serwisowe,  
- odłączyć przewód odprowadzenia 
skroplin od tacki skroplin, 
- odłączyć uchwyty trzymające tackę 
skroplin, 
- oczyścić tackę oraz przewód, 
- założyć wszystkie części z 
powrotem, 
Aby uzyskać dostęp do 
odprowadzenia skroplin z wymiennika 
wodnego, należy odłączyć moduł od 
jednostki i odłączyć od modułu 
odprowadzenie skroplin. 

Wymiennik ciepła. 
Wymiennik ciepła może być 
czyszczony przy pomocy strumienia 
sprężonego powietrza lub zimnej 
wody, aby odłączyć wymiennik ciepła 
od urządzenia należy: 
- wyjąć przewód odprowadzenia 
skroplin; 
- wyjąć uchwyty wymiennika ciepła, 
- wyczyścić wymiennik, 
- włożyć wszystkie części na ich 
pierwotne miejsca.  
 
Silnik wentylatora. 
 Silnik wentylatora, oraz wentylator, 
musi być sprawdzony aby stwierdzić 
stopień jego zabrudzenia, czy nie 
pojawiła się korozja, oraz zawsze gdy 
pojawią się nietypowe odgłosy pracy 
wentylatora.  
Aby odłączyć wentylator wraz z 
silnikiem należy: 
- zdjęć wszystkie pokrywy serwisowe: 
- odłączyć przewody zasilające; 
- wykręcić cztery wkręty mocujące 
każdy z silników do ramy urządzenia; 
- sprawdzić stan wentylatorów i ich 
silników, wymienić jeśli to konieczne; 
- wymienić potrzebne części na 
zamówione u producenta urządzenia. 
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Lamele wymiennika ciepła. 
Aby zachować wysoką efektywność 
działania wymiennika należy 
okresowo czyścić lamele 
wymienników przy pomocy 
strumienia sprężonego powietrza, 
jednocześnie obieg wodny 
wymienników musi być odpowiednio 
odpowietrzony. Aby uzyskać dostęp 
do wymiennika ciepłą należy odłączyć 
moduł od jednostki głównej oraz 
wyjąć wymiennik z modułu. 

 
Okresowe czynności konserwacyjne 
Filtry Sprawdzenie czystości dwa razy w tygodniu 
Lamele wymiennika 
ciepła 

Sprawdzić stan raz na rok 

Przewody 
odprowadzenia 
kondensatu 

Sprawdzić czystość raz na rok 

Lamele wymiennika 
rgeneracyjnego 

Sprawdzić stan raz na rok 

 
Powyższa tabela pokazuje podstawowe czynności konserwacyjne każdego z 
elementów, opisując sposób dokonania konserwacji oraz częstotliwość 
konserwowania. Częstotliwość konserwacji jest zależna w dużej mierze od 
powietrza i warunków pracy w jakich działa urządzenie. 

 
 
 

 
 
 
 

Po wykorzystaniu jednostki końcu 
czasu jej pracy urządzenie musi być 
zutylizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Główne elementy włączając w to 
jednostki serii URFC są wykonane z: 
- galwanizowanej blach stalowej 
(panele obudowy, tacka skroplin, 
wentylatory); 
 

- aluminium (lamele wymiennika 
ciepła, tłumiki drgań, obudowa 
silnika elektrycznego); 
- miedź (przewody wymiennika, 
uzwojenie silnika elektrycznego); 
- pianka poliuretanowa (izolacja 
paneli obudowy); 
- wełna mineralna (tłumiki dźwięku); 
 

- czynnik chłodniczy – czynnik 
chłodniczy jest odzyskiwany przez 
specjalistyczny personel i odsyłany 
do centrum utylizacji; 
- dotyczy to również czynnika oleju 
sprężarki chłodniczej. 
 

 
 

 
 
1. Niewystarczający przepływ 
powietrza 

- zbyt mała prędkość wentylatora 
- zbyt nisko oszacowany spadek 
ciśnienia w instalacji dystrybucji 
powietrza 
- zablokowany filtr powietrza 
- zablokowana kratka zasysająca 
powietrze 
- zablokowane lamele wymiennika 
ciepła 

- wyczyścić komponenty, zwiększyć 
prędkość obrotową wentylatora 

2. Nadmierny przepływ powietrza - zbyt duża prędkość obrotowa 
wentylatora 
- zbyt wysoko oszacowany spadek 
ciśnienia w instalacji dystrybucji 
powietrza 
- brak filtrów 

- zredukować prędkość wentylatora 
- założyć filtry powietrza 

3. Brak przepływu powietrza - brak zasilania 
- awaria silnika wentylatora 

- upewnij się że podłączone jest 
zasilanie elektryczne do jednostki 
- wymień silnik wentylatora 

4. Nienormalne dźwięki  - zbyt duży przepływ powietrza  
- uszkodzenie łożysk 
- obce obiekty w wirniku wentylatora 
  

- zredukować przepływ powietrza 
- wymienić łożyska 
- wyczyścić wirnik wentylatora 
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5. Wypływ wody z urządzenia. - zablokowany syfon skroplin 
- brak syfonu, lub jego niepoprawne 
podłączenie 

- wyczyścić syfon 
- poprawnie użyć odpowiedniego 
syfonu 

6. Sprężarka nie uruchamia się.   - defekt podłączeń elektrycznych lub 
przekaźnika  
- uszkodzenie termostatu 
- brak zabezpieczeń elektrycznych 
- uszkodzona sprężarka 

- sprawdź napięcie obwodu i zamknij 
przekaźnik 
- sprawdź funkcjonowanie termostatu 
- patrz pkt. 9 oraz 10 
- wymień sprężarkę 

7. sprężarka nie uruchamia się. - spalona lub zatarta sprężarka  
- zdalny wyłącznik sprężarki nie jest 
zasilany 
- uszkodzony obwód elektryczny 

- wymień sprężarkę  
- sprawdź napięcie w czasie pracy 
zabezpieczeń, sprawdź dlaczego 
zabezpieczenie automatycznie 
wyłącza sprężarkę  

8. sprężarka uruchamia się ale 
szybko się wyłącza. 

- uszkodzenie zdalnego włącznika 
sprężarki 
- uszkodzona sprężarka 

- sprawdź i w razie potrzeby wymień 

9. Sprężarka jest wyłączana przez 
presostat wysokiego ciśnienia. 

- uszkodzenie presostatu wysokiego 
ciśnienia 
- zbyt dużo czynnika chłodniczego w 
instalacji 
- obcy nie skraplający się gaz w 
obiegu chłodniczym 
- zabrudzone lamele skraplacza 
- zablokowany filtr w układzie 
chłodniczym  
 

- sprawdź i w miarę potrzeby wymień 
- zmniejsz ilość czynnika w obiegu 
- napełnij ponownie układ świeżym 
czynnikiem 
- patrz pkt 1. 
- sprawdź i w miarę potrzeby wymień 

10. Sprężarka jest wyłączana przez 
presostat niskiego ciśnienia. 

- uszkodzenie presostatu 
- obieg chłodniczy jest pusty 
- niewystarczający przepływ 
powietrza 
- zablokowany filtr w układzie 
chłodniczym  
- zła praca zaworu rozprężnego 

- sprawdź i w miarę potrzeby wymień 
- patrz pkt. 11 
- sprawdź kanały powietrzne i stan 
filtrów 
- sprawdź, wyczyść i w razie potrzeby 
wymień zawór 
 

11. Wyciek czynnika z instalacji - nieszczelna instalacja chłodnicza - sprawdź układ chłodniczy przy 
pomocy detektora nieszczelności 

12. Gorący przewód cieczowy - nieszczelna instalacja chłodnicza - patrz pkt 11. 
 

13. Układ chłodniczy pracuje 
poprawnie ale nie osiąga 
odpowiedniej wydajności. 

- wyciek czynnika chłodniczego 
- wilgoć lub obce gazy w instalacji 
chłodniczej 

- patrz pkt 11. 
- wymień filtr i jeśli to potrzebne 
wymień czynnik w układzie 

14. Zalodzony przewód ssawny 
sprężarki 

- uszkodzony zawór termostatyczny 
- zbyt mały przepływ powietrza 
- wyciek czynnika chłodniczego 
- zablokowany filtr  

- sprawdź zawór i w razie potrzeby 
wymień go 
- sprawdź filtry, wentylatory i kanały 
powietrzne 
- patrz pkt. 11 
- wyczyść lub wymień filtr 

15. Nienormalne dźwięki pochodzące 
z urządzenia 

- wibracje przenoszone są na 
przewody rurowe 
- głośna praca sprężarki 
- głośna praca zaworu rozprężnego 

- zabezpiecz przewody przed wibracją 
- sprawdź i ewentualnie wymień 
sprężarkę 
- sprawdź i dodaj czynnika 
chłodniczego do instalacji 

16. Bark wymiany ciepła - wyciek czynnika chłodniczego z 
obiegu 
- niedziałający zawór termostatyczny  
; przewód cieczowy za gorący 
- niedziałający zawór termostatyczny 
; oderwana bańka zaworu- częściowo 
lub całkowicie zablokowany przewód 
ciśnieniowy zaworu 
- zablokowany filtr cieczowy w 
układzie chłodniczym: gaz widoczny 
w wzierniku cieczy, zimna linia 
cieczowa układu chłodniczego 

- sprawdź czy nie ma wycieku 
czynnika i wyeliminuj.  
- zredukuj przegrzanie na zaworze 
termostatycznym, sprawdź ciśnienie 
ssania, 
- wymień zawór termostatyczny, 
udrożnij przewody 
- wymień filtr odwadniacz 
- wyczyść lub wymień parownik 
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- zablokowany przewód zasilający 
wymiennik lub olej zgromadzony w 
wymienniku; pracuje tylko część 
parownika. 
 

17. Sprężarka jest gorąca - zbyt duże przegrzanie ustawione na 
zaworze rozprężnym  

- zmniejsz przegrzanie na zaworze 
termostatycznym  

18. Sprężarka jest zimna i głośno 
pracuje 

- zawór termostatyczny otwarty, 
system pracuje na zbyt małym 
przegrzaniu (ciecz powraca do 
sprężarki). 
- uszkodzenie zaworu rozprężnego; 
zardzewiałe części zaworu 
- obce materiały pomiędzy dyszą a 
gniazdem zaworu termostatycznego, 
jego nienormalne działanie 

- zmierz przegrzanie poprzez 
zamknięcie zaworu 
- wymień zawór, udrożnij przewód 
ciśnieniowy zaworu  
- Wyczyść zawór termostatyczny 
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