
Klimatyzator ścienny typu Split.
GALAXY

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie
i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia!

Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości.

CNAUX.PL

INSTRUKCJA MONTAZU
.





SPIS TREŚCI

Instrukcja instalacji

Wybór miejsca instalacji:

Jendostka wewnętrzna

Instalacja jednostki wewnętrznej

Kontrola przepływu skroplin

Instalacja jednostki zewnętrznej

Połączenie rur
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INSTRUKCJA INSTALACJI

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed instalacją zapoznaj się dokładnie z instrukcją.
2. Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowane-
go instalatora.
3. Instalacja freonowa oraz elektryczna musi zostać wykona-
na zgodnie z instrukcją.
4. Przewody muszą być wykonane przez wykwalifikowanego 
elektryka zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
5.  Zasilanie powinno być w zakresie 90 do 100% napięcia 
znamionowego.
6. Klimatyzator musi być dobrze uziemiony, wyłącznik główny 
klimatyzatora musi być również niezawodnie uziemiony.

UWAGI

1. Klimatyzator musi być zainstalowany na stabilnym wsporniku.
2. Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowy-
mi przepisami elektrycznymi.
3. Zainstaluj klimatyzator mocno i stabilnie, inaczej będzie wy-
twarzać nietypowe dźwięki i wibracje.
4. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu, w którym nie 
będzie przeszkadzać sąsiadom.
5. Podłączenia urządzenia do zasilania elektrycznego i połą-
czenia między jednostkami klimatyzatora powinno nastąpić         
z użyciem kostek łączących znajdujących się w klimatyzatorze.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wy-
mieniony przez serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.
7. Po instalacji, wtyczka zasilania powinno być łatwo dostępna.
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WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

1. Brak przeszkód do instalacji.

2. Zadbaj o dobrą cyrkulację 
powietrza. Wybierz dogodną 
lokalizację w celu uniknięcia 
hałasu.

3. Nie instaluj klimatyzatora  
w pobliżu drzwi.

4. Upewnij sie, że wokoło 
urządzenia jest wystarczająco 
miejsca, zgodnie z rysunkiem, 
2 m powyżej podłogi.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

1. Montując osłonę chronią-
cą urzadzenie przed słońcem            
i deszczem parnlętaj o za-
pewnieniu odpowiedniego 
odstępu.

2. Pamietaj o minimalnych 
odległosciach montażu przedstawionych na 
rysunku.

3. lnstalowacć z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia.

4. Montaż jednostki powinien zostać wypoziomowyny oraz 
wykonany na stabilnym podłożu.

Maksymalna długość instalacji bez dodatkowej ilości czynnika 5m.
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Maksymalna 
długość instalacji 
bez doładowania 

czynnika [m]

Maksymalna 
długość instalacji 

[m]

Maksymalna 
różnica wysoko-

ści H [m]

Dodatkowa ilość 
czynnika [g/m]

Od 12000
do18000 Btu

5 15 5 20 30

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Upewnij się, że ściana, na której 
zamontowane będzie urządze-
nie jest solidna i stabilna. Nastep-
nie za pormocą czterech śrub 
przymocuj do ściany płytę mon-
tażową. Za pomocą poziomicy 
upewnij się, że zachowany jest za-
równo pion jak i poziom instalacji, 
w przeciwnym razie mogłoby za-
istnieć ryzyko wycieku wody pod-
czas pracy klimatyzatora w trybie 
chłodzenia.

Przygotuj rury jednostki wew-
netrznej odłączajac od nich czę-
ści stałe. Przymocuj przewód 
przyłączeniowy do jednostki 
wewnętrznej: ustaw przewód 
centralnie i dokręć śrubę łaczącą 
najpierw recznie, a nastepnle za 
pomocą klucza dynamometrycz-
nego aż do usłyszenia charakte-
rystycznego kliknięcia. Schemat 
połączania oraz użycia klucza po-
kazane są na obrazku.
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Bezpieczna i solidna instalacja klimatyzatora powinna odpowiadać 
schematowi przedstawionemu na obrazku. Rura odprowadzająca 
za skropliny musi znajdować się na samym dole a jej najwyzszy 
punkt nie moze znajdować się powyżej poziomu zbiornika z wodą.

UWAGA

Ułóż przewody przyłączeniowe, kable i rurę odplywową 
zgodnie ze schematem, a następnie przeprowadź rurę od-
prowadzającą skropliny przez otwór odpływowy. Za pomocą 
taśmy izolacyjnej zabezpiecz pozycję przewodów przyłącze-
niowych, nastepnie owiń rękaw taśmą izolacyjną, aby zapo-
biec kondensacji wody. Za pomocą plastikowego paska owiń 
przewody przyłączenoowe, kable oraz rurkę odprowadzajacą                        
za skropliny.

Zamocuj jednostkę wewnetrzną na płycie montażowej upew-
niając się, że znajduje się centralnie na środku płyty. Przesuwaj 
urządzenie w dół kołysząc lekko w prawo i w lewo aż do mo-
mentu gdy haczyki trafią na właściwe miejsce (usłyszysz cha-
rakterystyczny odgłos kliknięcia).
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KONTROLA ODPŁYWU SKROPLIN

1. Zdejmij przednią pokrywę urządzenia postępując według na-
stępujących wskazówek:
Przekręć poziomą, ręczną kierownicę wypływu powietrza z po-
zycji „I” do pozycji horyzontalnej. Tak, jak pokazano na obrazku, 
zdejmij obie części pokrywy z przedniej ramy i odkręć dwie śru-
by mocujące.
Aby założyć pokrywę z powrotem przekręć ręczną kierowni-
cę wypływu powietrza z pozycji „I” do pozycji horyzonalnej                             
i przejdź do kolejnych czynności. Należy sprawdzić, czy górna 
krawędź obudowy umieszczona jest precyzyjnie w rowku.

2. Skontroluj odpływ skroplin.
Wlej do rynienki filiżankę wody. Sprawdź, czy woda odpływa 
bez przeszkód z rynienki.
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INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Jednostka zewnętrzna może być narażona na działanie silnych 
wiatrów, dlatego konieczne jest wykonanie solidnej i bezpiecz-
nej instalacji. Urządzenie powinno zostać zamontowane na ce-
mentowej podstawie tak, jak pokazuje powyższy rysunek.
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Wymiary jednostki 
zewnętrznej (mm)

600x250x490

720x260x540

760x260x540

790x280x540

802x298x535

800x300x690(590)

900x330x860

967x380x805

A (mm)

390

539

539

522

522

540

606

535

B (mm)

290

287

287

300

300

326

354

535

Jeżeli instalacja wykonywana jest w okolicach nadmorskich, lub 
też dużej wysokości, gdzie działanie wiatru może być znacznie 
silniejsze, klimatyzator powiniec być zamontowany przy ścianie. 
Zalecane jest zastosowanie specjalnej osłony, aby być pewnym, 
że wybrane miejsce będzie w stanie udźwignąć ciężar urządze-
nia. W razie wątpliwości konieczne jest podjęcie odpowiednich 
kroków zapewniających bezpieczną instalację. 

POŁĄCZENIE RUR

Podłącz rurę do urządzenia: ustaw przewód centralnie i dokręć 
mocno śrubę za pomocą klucza dynamometrycznego. Szcze-
góły pokazano na rysunku.

Ustaw przewód centralnie i dokręć mocno śrubę łączącą za po-
mocą klucza dynamometrycznego aż do usłyszenia charaktery-
stycznego kliknięcia.
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Średnica rury

Φ 6.35 mm ( -  )

Φ 9.25 mm ( -  )

Φ 12.7 mm ( -  )

Φ 15.88 mm ( -  )

„

„

„

„

1
4

3
8

1
2

5
8

Moment

18N.m

42N.m

55N.m

75N.m
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Owiń dokładnie od góry do dołu całą rurę, przewód odprowa-
dzający skropliny oraz przewód połączeniowy. Zabezpiecz po-
łączenia i nałóż na nie dwa plastikowe pierścienie. Owiń rury 
taśmą izolacyjną i przymocuj je do ściany. Zabezpieczenia te 
zalecane są zwykle w przypadku gdy jednostka zewnętrzna 
zamontowana jest poniżej jednostki wewnętrznej.

W przypadku zastosowania dodatkowej rury odprowadzają-
cej skropliny, końcówka rury powinna zajdować się w pewnym 
oddaleniu od powierzchni (niedopuszczalne jest aby znalazla 
się pod wodą. Należy przymocować ją dościany, aby nie była 
zbytnio kołysana przez wiatr).

Zabezpiecz zagięte rury znajdujące się na rogach ścian tak, 
jak pokazano na obrazku, aby woda nie mogła przadostać się 
do instalacji elektrycznej. Przymocuj rury do ścian za pomocą 
uchwytów.







Klimatyzator ścienny typu Split.
GALAXY ASW-H09B4/LAR1DI-RU

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie
i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia!

Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości.
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INSTRUKCJA MONTAZU
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KONTAKT
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