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Klimatyzator ścienny typu dzielonego
Instrukcja obsługi

Przed użyciem tego urządzenia klimatyzacyjnego o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, 
nawet jeżeli używają Państwo urządzenia podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, 
jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania 
w przyszłości. 
Minimalnie w czasie trwania gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, 
materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub 
kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować klimatyzator ponownie do oryginalnego 
pudełka od producenta.

SAC 1811CH
SAC 2411CH
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

•  Z niniejszego urządzenia mogą 
korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz 
osoby o obniżonych zdolnościach 
fizycznych i umysłowych lub niewielkim 
doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad 
nimi sprawowany nadzór lub zostały one 
pouczone o korzystaniu z urządzenia 
w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę 
z ewentualnego niebezpieczeństwa.

•  Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. 
Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia 
i konserwacji bez nadzoru.
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU.

• Nie wykonuj instalacji klimatyzatora sam własnymi siłami.  Instalację i uruchomienie niniejszego 
klimatyzatora powierz fachowej firmie lub wykwalifikowanemu technikowi.

•  Klimatyzator musi zostać uziemiony zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Jeżeli nie 
będzie poprawnie uziemiony, grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem el.

• W przypadku niefachowej instalacji narażasz się na niebezpieczeństwo porażenia prądem el., 
pożaru, wycieku czynnika chłodzącego.

•  Jeśli urządzenie nie będzie fachowo zainstalowane, może dojść do utraty roszczeń z wadliwej 
realizacji, ewent. gwarancji jakości w wyniku niefachowej instalacji.

•   Przed użyciem klimatyzatora przeczytaj uważnie niniejsze wskazówki bezpieczeństwa. Jest ważne, 
aby je prawidłowo zrozumieć.

•  Niniejszy klimatyzator musi zostać prawidłowo zainstalowany zgodnie  zgodnie  z  obowiązującymi  
normami dot. instalacji elektrycznych konkretnego kraju, gdzie ma zostać zainstalowany. Niniejsze 
urządzenie powinno zostać zainstalowane 2,5 m ponad podłogą.

•  Niniejsze urządzenie nie może zostać zainstalowane w pralni.
•  W modelach z wydajnością chłodniczą ponad 4,6 kW, zgodnie z przepisami krajowymi musi zostać 

wbudowane na wszystkich biegunach odłączanie z min. 3 mm luzem oraz na wszystkich biegunach 
wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) z prądem znamionowym min. 10 mA.

•  Nie uszkadzaj kabla sieciowego ani go sztucznie nie wydłużaj, możesz spowodować zwarcie i 
następny pożar albo narazić się na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

•  Nie wystawiaj się na bezpośrednie działanie strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas. Nie 
schładzaj ani nie ogrzewaj nadmiernie pomieszczenia. Mogłoby to doprowadzić do problemów 
zdrowotnych.

•  Nie ustawiaj urządzeń służących do gotowania w miejscu, w którym znajdowałyby się pod 
bezpośrednim strumieniem powietrza pochodzącego z klimatyzacji, mogłoby to mieć wpływ na 
jakość gotowania.

•  Nie używaj następujących środków do czyszczenia: rozpuszczalników  chemicznych, środków 
owadobójczych, łatwopalnych substancji w aerozolu, które mogłyby uszkodzić powierzchnię 
klimatyzacji. Nie spryskuj wodą jednostki wewnętrznej.

•  Przed włączeniem klimatyzatora sprawdź, czy drzwi i okna są zamknięte (w celu osiągnięcia 
efektywnego chłodzenia zalecamy  również zaciągnięcie zasłon lub żaluzji). W razie konieczności 
pomieszczenie należy przez chwilę wywietrzyć.

•  Jeśli zaobserwujesz jakiekolwiek nadzwyczajne zjawisko, np. zapach spalenizny, natychmiast 
wyłącz klimatyzację oraz odpowiedni wyłącznik.

•  Nie instaluj klimatyzatora tam, gdzie dochodzi do wydobywania się palnego gazu. Jeżeli w klimatyzatorze 
dojdzie do wyładowania elektrycznego, może łatwo dojść do eksplozji lub wybuchu pożaru.

•  Nie używaj tego urządzenia do specjalnych celów, np. w pomieszczeniach, gdzie są magazynowane 
delikatne  urządzenia  mechaniczne, artykuły spożywcze, obrazy  itd. Te produkty wymagają 
określonej wilgotności i temperatury, mogłoby to więc mieć niekorzystny wpływ na ich jakość.

•  Nie używaj klimatyzatora w trybie COOL/DRY zbyt długo przy wysokiej wilgotności powietrza 
(ponad 80 %), w przeciwnym razie w urządzeniu klimatyzacyjnym może dochodzić do skraplania 
skondensowanej wody.

•  Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworów nawiewu lub wywiewu powietrza. 
Wewnątrz jednostki znajduje się obracający się wentylator, który może spowodować zranienia lub 
może się uszkodzić.

•  Nie instaluj, nie naprawiaj ani nie przemieszczaj urządzenia samodzielnie. Poprzez nieprawidłową 
obsługę narażasz się na ryzyko pożaru i porażenia  prądem elektrycznym, ponadto poluzowane 
urządzenie może spowodować obrażenia osób. Skontaktuj się ze specjalistyczną firmą zapewniającą 
instalację i serwis klimatyzatorów.

•  Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. 
Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.
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OPIS URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO

A

Jednostka wewnętrzna
1 2 3

4 5 6
Jednostka zewnętrzna

7

8

9

qa

0

1 Filtr
2 Panel przedni
3 Nadmuch powietrza
4  Klapki do poziomego ustawiania cyrkulacji 

powietrza
5  Klapka do pionowego ustawiania 

cyrkulacji powietrza

6 Wyświetlacz
7 Doprowadzenie powietrza
8 Rura łącząca
9 Wąż odwadniający
0 Wydmuch powietrza
qa Otwór odwadniający

  Uwaga: 
Rysunki są ilustracyjne i mogą się różnić od rzeczywistego wykonania produktu.
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OPIS WYŚWIETLACZA

B

1 2 4 53

1  Wyświetlenie ustawionej temperatury albo 
timera. 

2  Wskaźnik ustawionego trybu COOL 
(chłodzenie) 

3  Wskaźnik ustawionego trybu HEAT PUMP 
(ogrzewanie) 

4  Wskaźnik ustawionego trybu SLEEP (spanie
5  Wskaźnik ustawionego trybu 

automatycznego włączania/wyłączania 

  Uwaga: 
Wyświetlacz LED jest umieszczony na jednostce wewnętrznej urządzenia klimatyzującego.
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OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

C

1

2

3

4

5

6

7

8

qa

0

qs

qd

9

qf
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C

1 Nadajnik sygnału
 Wysyła sygnały do jednostki wewnętrznej.
2 Wyświetlacz
 Pokazuje aktualne ustawienia.
3 Przycisk ustawień temperatury 

Poprzez jednokrotne wciśnięcie  zwiększysz ustawienia temperatury o 1 °C. Poprzez 
jednokrotne wciśnięcie  obniżysz ustawienia temperatury o 1 °C. Zakres ustawień 
temperatury wynosi 16-31 °C.

4 Przycisk I/O
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku włączysz/wyłączysz urządzenie klimatyzacyjne.
5 Przycisk FAN SPEED
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku zmienisz prędkość wentylatora w następującej kolejności:  

niska–średnia–wysoka–automatyczna ( ).
6 Przycisk SLEEP
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku ustawisz tryb SLEEP.
7 Przycisk SWING
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku zmienisz pionowy kierunek cyrkulacji powietrza 

(w górę/w dół).  
W tym trybie płytka będzie się poruszać automatycznie w górę i w dół.

8 Przycisk MANUAL
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku zmienisz pionowy kierunek cyrkulacji powietrza 

(w górę/w dół) i płytka będzie pochylona pod określonym kątem. Płytkę można stopniowo 
ustawiać w następujących pozycjach:  

.
9 Przycisk OPERATION MODE
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku wybierz tryb pracy:  (automatyczny),  COOL 

(chłodzenie),  HEAT (ogrzewanie – tylko u modelu z pompą cieplną),  FAN (wentylator),  
DRY (suszenie)

0 Przycisk TIMER
 Por. rozdział “Tryb automatycznego włączania/wyłączania za pomocą timera”.
qa Przycisk CANCEL
 Por. rozdział “Tryb automatycznego włączania/wyłączania za pomocą timera”.
qs Przycisk TURBO
 Poprzez wciśnięcie tego przycisku ustawisz tryb TURBO. Poprzez ponowne wciśnięcie tego 

przycisku wyłączysz tryb TURBO.
qd Przycisk DISPLAY
 Po wciśnięciu tego przycisku zgaśnie wyświetlacz jednostki wewnętrznej urządzenia 

klimatyzacyjnego.  
Po ponownym wciśnięciu przycisku wyświetlacz zacznie świecić.

qf Zasobnik na baterie 
 Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie. Włóż do zasobnika dwie baterie alkaliczne typu AAA/

LR03 (2 x 1,5 V) i zamknij pokrywkę.. 

Uwaga: 
Aby pilot działał prawidłowo, odległość od niego do jednostki wewnętrznej nie może być 
większa niż 6 m i w kierunku sygnału nie mogą się znajdować żadne przeszkody. 
Na rysunku pilota zdalnego sterowania są pokazane wszystkie symbole, co ułatwia opis i wyjaśnienia.
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TRYB AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA ZA POMOCĄ TIMERA

Ustawianie trybu AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA za pomocą timera

1.  Ustawianie trybu automatycznego wyłączania
 Najpierw należy się upewnić, że urządzenie klimatyzacyjne pracuje. W celu aktywacji ustawień trybu 

automatycznego wyłączania wciśnij przycisk TIMER. Na wyświetlaczu pokaże się czas „1 godzina“. 
Po każdym kolejnym wciśnięciu przycisku TIMER przedłużasz czas automatycznego wyłączania 
o 1 godzinę (maksymalnie do 24 godzin). Ustawiony czas będzie pokazywany na wyświetlaczu. 
Czas pozostający do automatycznego wyłączenia będzie się aktualizować co godzinę. Po upłynięciu 
ustawionego czasu dojdzie do wyłączenia urządzenia klimatyzującego. 

Uwaga: 
Jeśli chcesz zakończyć funkcję ustawień trybu automatycznego wyłączania, wciskaj przycisk TI-
MER tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „24 godziny“, a następnie jeszcze raz 
w celu zakończenia tej funkcji. 

2. Ustawienia trybu automatycznego włączania (opóźniony start)
 Najpierw należy się upewnić, że urządzenie klimatyzacyjne jest wyłączone. W celu aktywacji 

ustawień trybu automatycznego włączania wciśnij przycisk TIMER. Na wyświetlaczu pokaże się czas 
„1 godzina“. Po każdym kolejnym wciśnięciu przycisku TIMER przedłużasz czas automatycznego 
włączania o 1 godzinę (maksymalnie do 24 godzin). Ustawiony czas będzie pokazywany na 
wyświetlaczu. Czas pozostający do automatycznego włączenia będzie się aktualizować co godzinę. 
Po upłynięciu ustawionego czasu dojdzie do włączenia urządzenia klimatyzującego.

Uwaga: 
Jeśli chcesz zakończyć funkcję ustawień trybu automatycznego włączania, wciskaj przycisk 
TIMER tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „24 godziny“, a następnie jeszcze 
raz w celu zakończenia tej funkcji. 

Anulowanie trybu AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA za pomocą timera

Ustawienia timera automatycznego włączania/wyłączania można anulować na dwa sposoby:

1.  Wciskaj przycisk TIMER do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu „24 godziny“, 
a następnie jeszcze raz w celu zakończenia funkcji ustawień timera. Komunikat o czasie na 
wyświetlaczu zgaśnie.

2.  Ustawienia timera można w dowolnym momencie anulować poprzez wciśnięcie przycisku CANCEL. 
Komunikat o czasie na wyświetlaczu zgaśnie.

Uwaga: 
Po przerwie w dostawie prądu elektrycznego tryb AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZA-
NIA należy nastawić ponownie.

Jeśli dokonasz ustawień czasu AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA i chcesz zmienić 
czas, należy anulować poprzednie ustawienia AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA 
i dokonać nowych ustawień.

Jeśli dokonasz ustawień czasu AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, a następnie 
przypadkowo wciśniesz przycisk TIMER, timer zacznie ponownie odliczać czas zgodnie z czasem 
aktualnie pokazywanym na wyświetlaczu.
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USTAWIENIA TRYBU PRACY

1.  Tryb AUTO (tryb automatyczny) 
 W tym trybie klimatyzacja automatycznie zmienia ustawienia temperatury tak, aby została 

osiągnięta jak najbardziej optymalna temperatura pokojowa. Po uruchomieniu klimatyzacji 
dojdzie do automatycznego wybrania trybu pracy zgodnie z temperaturą pokojową. W poniższej 
tabeli są podane warunki ustawione przy uruchamianiu.

Temperatura 
pokojowa (TP)

Jednostka klimatyzacyjna 
bez pompy cieplnej

Jednostka klimatyzacyjna 
z pompą cieplną

Tryb
Wyjściowe ustawienia 

temperatury
Tryb

Wyjściowe ustawienia 
temperatury

TP ≥ 26 °C
COOL (chłodzenie)

24 °C
COOL (chłodzenie)

24 °C

26 °C > TP ≥ 25 °C TP – 2 °C TP – 2 °C

25 °C > TP ≥ 23 °C
DRY (suszenie)

TP – 2 °C DRY (suszenie) TP – 2 °C

TP < 23 °C 21 °C HEAT (ogrzewanie) 26 °C

2.  Tryb COOL (chłodzenie) 
 Poprzez wciśnięcie przycisku MANUAL lub SWING zmienisz pionowy kierunek cyrkulacji powietrza 

(w górę/w dół).
 Poprzez wciśnięcie przycisku FAN SPEED zmienisz prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej.
 Poprzez wciśnięcie przycisku ustawienia temperatury zmień ustawienie temperatury.

3.  Tryb DRY (suszenie) 
 W tym trybie klimatyzacja automatycznie ustawia temperaturę pokojową, ustawiona wartość 

temperatury pokojowej nie pokazuje się na wyświetlaczu.
 Nie działają przyciski ustawienia temperatury i FAN SPEED.
 Poprzez wciśnięcie przycisku MANUAL lub SWING zmienisz pionowy kierunek cyrkulacji powietrza 

(w górę/w dół).

4.  Tryb FAN (wentylator) 
 W tym trybie nie uruchamia się jednostka zewnętrzna. Pracuje wyłącznie wentylator jednostki 

wewnętrznej.
 Poprzez wciśnięcie przycisku MANUAL lub SWING zmienisz pionowy kierunek cyrkulacji powietrza 

(w górę/w dół).
 Poprzez wciśnięcie przycisku FAN SPEED zmienisz prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej. 

5.  Tryb HEAT (ogrzewanie)  – wyłącznie w urządzeniu klimatyzującym z pompą cieplną 
 Poprzez wciśnięcie przycisku MANUAL lub SWING zmienisz pionowy kierunek cyrkulacji powietrza 

(w górę/w dół).
 Poprzez wciśnięcie przycisku FAN SPEED zmienisz prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej.
 Poprzez wciśnięcie przycisku ustawienia temperatury zmień ustawienie temperatury.

6.  Funkcja TURBO 
 Ta funkcja umożliwia szybsze chłodzenie lub ogrzewanie (wyłącznie w modelach z pompą cieplną). 

Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub ogrzewania, w celu uruchomienia 
tej funkcji wciśnij przycisk TURBO. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol 

. Prędkość pracy wentylatora jest ustawiana automatycznie. Jednostką klimatyzacyjną nie można 
sterować. Aby zakończyć tę funkcję, wciśnij jeszcze raz przycisk TURBO. Po zakończeniu funkcji 
TURBO wentylator jest ustawiony na niską prędkość.

Uwaga: 
Funkcję TURBO można uruchomić tylko w trybie chłodzenia lub ogrzewania. 
W trybie TURBO dochodzi do zwiększenia głośności jednostki klimatyzacyjnej. 
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7.  Tryb SLEEP (spanie)

7.1  Podstawowy tryb SLEEP

 W celu ustawienia podstawowego trybu SLEEP wciśnij jeden raz przycisk SLEEP. 

7.1.1 Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, wentylator jednostki 
wewnętrznej jest ustawiony na niską prędkość. Po jednej godzinie pracy w trybie SLEEP 
ustawiona temperatura podwyższy się o 1 °C. Po kolejnej godzinie pracy ustawiona temperatura 
ponownie podwyższy się o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna będzie pracować przy temperaturze 
o 2 °C wyższej niż pierwotnie nastawiona. 

7.1.2 Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (wyłącznie w modelu z pompą 
cieplną), wentylator jednostki wewnętrznej jest ustawiony na niską prędkość. Po jednej godzinie 
pracy w trybie SLEEP ustawiona temperatura obniży się o 2 °C. Po kolejnej godzinie pracy 
ustawiona temperatura ponownie obniży się o 2 °C. Jednostka klimatyzacyjna będzie pracować 
przy temperaturze o 4 °C niższej niż pierwotnie nastawiona. 

7.2  Tryb SLEEP 1

 W celu ustawienia podstawowego trybu SLEEP 1 wciśnij dwa razy przycisk SLEEP.

7.2.1  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, a temperatura jest 
ustawiona w zakresie 16-23 °C, w ciągu trzech pierwszych godzin pracy w trybie SLEEP 1 ustawiona 
temperatura podwyższy się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  kontynuuje pracę przy 
temperaturze o 3 °C wyższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po kolejnych 8 godzinach 
pracy temperatura obniży się o 2 °C. Przy tej temperaturze jednostka klimatyzacyjna będzie wciąż 
pracować.

7.2.2  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, a temperatura jest 
ustawiona w zakresie 24-27 °C, w ciągu trzech pierwszych godzin pracy w trybie SLEEP 1 ustawiona 
temperatura podwyższy się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  kontynuuje pracę przy 
temperaturze o 2 °C wyższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po kolejnych 8 godzinach 
pracy temperatura obniży się o 2 °C. Przy tej temperaturze jednostka klimatyzacyjna będzie wciąż 
pracować.

7.2.3  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia i temperatura jest 
ustawiona w zakresie 28-31 °C, wówczas jednostka klimatyzacyjna będzie pracować przy 
ustawionej temperaturze.

7.2.4  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko u modeli z pompą cieplną) 
i temperatura jest ustawiona w zakresie 16-18 °C, wówczas jednostka klimatyzacyjna będzie 
pracować przy ustawionej temperaturze.

7.2.5  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko u modeli z pompą cieplną) 
i  temperatura jest ustawiona w zakresie 19-25 °C, w ciągu dwu pierwszych godzin pracy 
w trybie SLEEP 1 ustawiona temperatura obniży się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  
kontynuuje pracę przy temperaturze o 2 °C niższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po 
kolejnych 8 godzinach pracy temperatura podwyższy się o 2 °C. Przy tej temperaturze jednostka 
klimatyzacyjna będzie wciąż pracować.

7.2.6  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko u modeli z pompą cieplną) 
i  temperatura jest ustawiona w zakresie 26-31 °C, w ciągu dwu pierwszych godzin pracy 
w trybie SLEEP 1 ustawiona temperatura obniży się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  
kontynuuje pracę przy temperaturze o 3 °C niższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po 
kolejnych 8 godzinach pracy temperatura podwyższy się o 2 °C. Przy tej temperaturze jednostka 
klimatyzacyjna będzie wciąż pracować.
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7.3  Tryb SLEEP 2

 W celu ustawienia trybu SLEEP 2 wciśnij trzy razy przycisk SLEEP.

7.3.1  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, a temperatura jest 
ustawiona w zakresie 16-23 °C, w ciągu trzech pierwszych godzin pracy w trybie SLEEP 2 ustawiona 
temperatura podwyższy się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  kontynuuje pracę przy 
temperaturze o 3 °C wyższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po kolejnych 7 godzinach 
pracy temperatura obniży się o 1 °C. Przy tej temperaturze jednostka klimatyzacyjna będzie wciąż 
pracować.

7.2.3  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, a temperatura jest 
ustawiona w zakresie 24-27 °C, w ciągu trzech pierwszych godzin pracy w trybie SLEEP 2 ustawiona 
temperatura podwyższy się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  kontynuuje pracę przy 
temperaturze o 2 °C wyższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po kolejnych 7 godzinach 
pracy temperatura obniży się o 1 °C. Przy tej temperaturze jednostka klimatyzacyjna będzie wciąż 
pracować.

7.3.3  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia i temperatura jest 
ustawiona w zakresie 28-31 °C, wówczas jednostka klimatyzacyjna będzie pracować przy 
ustawionej temperaturze.

7.3.4  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko u modeli z pompą cieplną) 
i temperatura jest ustawiona w zakresie 16-18 °C, wówczas jednostka klimatyzacyjna będzie 
pracować przy ustawionej temperaturze.

7.3.5  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko u modeli z pompą cieplną) 
i  temperatura jest ustawiona w zakresie 19-25 °C, w ciągu dwu pierwszych godzin pracy 
w trybie SLEEP 2 ustawiona temperatura obniży się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  
kontynuuje pracę przy temperaturze o 2 °C niższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po 
kolejnych 7 godzinach pracy temperatura podwyższy się o 1 °C. Przy tej temperaturze jednostka 
klimatyzacyjna będzie wciąż pracować.

7.3.6  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko u modeli z pompą cieplną) 
i  temperatura jest ustawiona w zakresie 26-31 °C, w ciągu dwu pierwszych godzin pracy 
w trybie SLEEP 2 ustawiona temperatura obniży się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  
kontynuuje pracę przy temperaturze o 3 °C niższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. Po 
kolejnych 7 godzinach pracy temperatura podwyższy się o 1 °C. Przy tej temperaturze jednostka 
klimatyzacyjna będzie wciąż pracować.

7.4  Tryb SLEEP 3

 W celu ustawienia trybu SLEEP 3 wciśnij cztery razy przycisk SLEEP.

7.4.1  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, a temperatura jest 
ustawiona w zakresie 16-23 °C, w ciągu trzech pierwszych godzin pracy w trybie SLEEP 3 ustawiona 
temperatura podwyższy się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  kontynuuje pracę przy 
temperaturze o 3 °C wyższej niż pierwotnie ustawiona temperatura.

7.4.2  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia, a temperatura jest 
ustawiona w zakresie 24-27 °C, w ciągu trzech pierwszych godzin pracy w trybie SLEEP 3 ustawiona 
temperatura podwyższy się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  kontynuuje pracę przy 
temperaturze o 2 °C wyższej niż pierwotnie ustawiona temperatura.

7.4.3  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie chłodzenia lub suszenia i temperatura jest 
ustawiona w zakresie 28-31 °C, wówczas jednostka klimatyzacyjna będzie pracować przy 
ustawionej temperaturze.
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7.4.4  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko w modelach z pompą cieplną) 
i temperatura jest ustawiona w zakresie 16-18 °C, wówczas jednostka klimatyzacyjna będzie 
pracować przy ustawionej temperaturze.

7.4.5  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko w modelach z pompą cieplną) 
i  temperatura jest ustawiona w zakresie 19-25 °C, w ciągu dwu pierwszych godzin pracy 
w trybie SLEEP 3 ustawiona temperatura obniży się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  
kontynuuje pracę przy temperaturze o 2 °C niższej niż pierwotnie ustawiona temperatura. 

7.4.6  Jeśli jednostka klimatyzacyjna pracuje w trybie ogrzewania (tylko w modelach z pompą cieplną) 
i  temperatura jest ustawiona w zakresie 26-31 °C, w ciągu dwu pierwszych godzin pracy 
w trybie SLEEP 3 ustawiona temperatura obniży się co godzinę o 1 °C. Jednostka klimatyzacyjna  
kontynuuje pracę przy temperaturze o 3 °C niższej niż pierwotnie ustawiona temperatura.

Uwaga: 
Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, wyjmij z niego baterie.

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo, wyjmij z niego baterie i po krótkiej chwili 
włóż je z powrotem. Podczas wkładania akumulatorów przestrzegaj prawidłowej biegunowości 
oznaczonej w zasobniku na baterie.

PRZEKRĘCANIE KLAPEK W CELU USTAWIENIA POZIOMEGO KIERUNKU 
CYRKULACJI POWIETRZA

Jeśli urządzenie klimatyzacyjne pracuje, należy je wyłączyć za pomocą pilota zdalnego sterowania. 
Odchyl ręcznie klapkę, aby ustawić pionowy kierunek cyrkulacji powietrza D1 tak, aby była zatrzymana 
w górnej pozycji. W celu przekręcenia klapek do ustawienia poziomego kierunku cyrkulacji powietrza 
D2 chwyć palcami ich końce i przekręć nimi według potrzeby w lewo lub w prawo. Nigdy nie ustawiaj 
klapek do ustawiania poziomego kierunku cyrkulacji powietrza D2 podczas pracy urządzenia.

D

1 2

1 Klapka do ustawiania pionowego kierunku cyrkulacji powietrza
2 Klapki do ustawiania poziomego kierunku cyrkulacji powietrza



PL-14

PL Klimatyzator ścienny typu dzielonego
SAC 1811CH / SAC 2411CH

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

PRZYCISK PRACY W TRYBIE AWARYJNYM

Jeśli dojdzie do wyładowania baterii w pilocie zdalnego sterowania lub jeśli dojdzie do awarii pilota 
zdalnego sterowania, skorzystaj z przycisku pracy w trybie awaryjnym .

E

1 

1 

1 Przycisk pracy w trybie awaryjnym

Uwaga: 
I choć umieszczenie przycisku pracy w trybie awaryjnym może się różnić w zależności od modelu 
klimatyzatora, jego oznakowanie jest w wszystkich modelach identyczne.

Typ tylko z chłodzeniem
Zawsze kiedy przycisk jest wciśnięty, dojdzie do zmiany ustawień w sekwencji COOL   STOP.

Typ z pompą cieplną
Zawsze kiedy przycisk jest wciśnięty, dojdzie do zmiany ustawień w sekwencji COOL   HEAT    STOP.

 W poniższej tabeli zostały podane warunki – ustawiona temperatura, prędkość wentylatora i ustawienia 
klapek podczas pracy w trybie awaryjnym.
  

Tryb 
Ustawiona 
temperatura Prędkość wentylatora Klapka D1

Chłodzenie 24 °C Wysoka Porusza się

Ogrzewanie 24 °C Wysoka Porusza się
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 •  Przed czyszczeniem wyłącz klimatyzator oraz odpowiedni wyłącznik ochronny  

•  Przedni panel i filtry jednostki wewnętrznej należy regularnie czyścić, co najmniej raz na dwa 
tygodnie. Zadbaj o to, aby na jednostce zewnętrznej nie gromadziły się gałęzie, liście lub inne 
zanieczyszczenia. Jednostkę zewnętrzną należy regularnie oczyszczać mechanicznie szczotką.

•  Raz w roku zaleca się zlecenie czyszczenia jednostki wewnętrznej (filtrów i wnętrza jednostki) 
specjalistycznej firmie. W celu specjalistycznego wyczyszczenia klimatyzacji mogą się Państwo 
skontaktować z formą, która zainstalowała klimatyzację.

Czyszczenie przedniego panelu i filtrów

1. Otwórz przednią pokrywę jednostki wewnętrznej. Wyjmij filtry.
2.  Za pomocą odkurzacza lub delikatnej szczotki usuń kurz i zanieczyszczenia z przedniego panelu 

i z filtrów. Jeśli kurzu nie można z łatwością usunąć, wymyj filtry letnią wodą z dodatkiem mydła.
3.  Następnie opłucz je w czystej wodzie i pozostaw w cieniu do wyschnięcia. Nie należy wystawiać 

urządzenia na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
4.  Umieść filtry na pierwotnym miejscu i zamknij przedni panel. Przed włożeniem filtrów do jednostki 

wewnętrznej upewnij się, że są należycie wysuszone.
5.   Wytrzyj powierzchnię jednostki klimatyzacyjnej lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj ją 

do sucha.

F
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Zanim wyłączysz klimatyzację na dłuższy czas 

1. Ustaw wentylator na kilka godzin pracy, aby jednostka się w środku całkowicie wysuszyła. 
2. Wyłącz klimatyzator oraz odpowiedni wyłącznik ochronny. Wyczyść filtry i pokrywę zewnętrzną.
3. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

G

NOITAREPO NAF

Jeśli klimatyzacja nie była długo używana

1. Wyczyść filtry i umieść je na pierwotnym miejscu. Wyczyść jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Włącz odpowiedni wyłącznik ochronny.
3. Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.

H

  Uwaga:
  Nawiew i wywiew powietrza nie może być zablokowany/zakryty.
   Do czyszczenia nie należy używać benzyny, benzenu, rozpuszczalników, proszków czyszczących 

o działaniu ściernym, środków owadobójczych itp., ponieważ mogłyby one uszkodzić 
jednostkę.

   Nie demontuj baterii ani nie wrzucaj ich do ognia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Poniższa tabela jest przewodnikiem po rozwiązywaniu problemów. Jeśli nie uda Ci się usunąć problemu 
zgodnie z poniższymi wskazówkami, skontaktuj się z serwisem.

Problem Analiza problemu

Urządzenie klimatyzujące nie działa. •   Czy doszło do przerwania dostawy prądu 
elektrycznego?

•  Czy nie doszło do wyłączenia wyłącznika lub 
przepalenia bezpiecznika?

•   Czy w pomieszczeniu nie znajdują się jakieś 
przeszkody lub urządzenia, które zakłócałyby 
sygnał nadawany przez pilot zdalnego 
sterowania?

Pilot zdalnego sterowania nie działa, a na 
wyświetlaczu nie pokazują się żadne dane.

•  Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
•  Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.

Urządzenie klimatyzacyjne nie uruchamia się 
natychmiast po wciśnięciu przycisku I/O na pilocie 
zdalnego sterowania.

•  Jest to sposób ochrony klimatyzacji.  
Należy poczekać ok. 3 minuty.

Po zakończeniu pracy wentylator nie zatrzymuje 
się całkowicie.

•  Włącz ponownie jednostkę klimatyzacyjną, 
a następnie wyłącz ją.

Moc chłodzenia lub ogrzewania (wyłącznie 
u modelu z pompą cieplną) nie jest dostateczna.

•  Czy została ustawiona prawidłowa 
temperatura?

•  Czy filtry są czyste?
•  Czy nie jest zablokowany otwór nawiewu lub 

wywiewu jednostki zewnętrznej?
•  Czy w ciągu dnia nie używasz trybu SLEEP?
•  Czy wentylator jednostki wewnętrznej nie 

został ustawiony na tryb wolny?
•  Czy drzwi i okna są zamknięte?

Bezpośrednio po ustawieniu trybu HEAT 
(wyłącznie w modelu z pompą cieplną) 
z urządzenia klimatyzacyjnego nie zaczyna 
płynąć ciepłe powietrze.

•  Prosimy poczekać kilka minut.

Doszło do odstawy prądu elektrycznego. 
Po odnowieniu dostawy prądu klimatyzacja 
zostanie automatycznie nastawiona na taki sam 
tryb, w którym znajdowała się przed przerwą 
w dostawie energii.

•  Chodzi o tzw. funkcję automatycznego 
restartu.
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Problem Analiza problemu

Wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymuje 
się w trybie ogrzewania (wyłącznie w modelu 
z pompą cieplną).

•  Ten proces trwa max. 10 minut. Jeśli 
temperatura zewnętrzna jest niska, 
a wilgotność wysoka, klimatyzacja zamarza. 
Praca odnowi się automatycznie po 
10 minutach.

Słychać dźwięk trzaskania. •  Jest to spowodowane rozciąganiem się 
i kurczeniem przedniego panelu jednostki 
wewnętrznej w wyniku zmian temperatury.

Słychać dźwięk płynącej wody. •  Jest to dźwięk rozprężającej się substancji 
chłodzącej wewnątrz urządzenia 
klimatyzującego.

•  Jest to dźwięk zgromadzonej wody kapiącej 
na wymiennik ciepła.

•   Dźwięk topnienia zamrożeń na wymienniku 
ciepła.

Jednostka wewnętrzna szumi i trzaska. •   Trzaski są spowodowane przełączaniem się 
wentylatora lub kompresora.

•  Szumy są spowodowane ruchem substancji 
chłodzącej wewnątrz klimatyzacji.

Jeśli w trybie COOL klapka pionowa jest ustawiona 
na pozycję dolną, wówczas klapaka może się zacząć 
automatycznie obracać przez 3 minuty, a następnie 
powróci do swoich pierwotnych ustawień.

•   Ta funkcja zabrania powstawaniu 
skondensowanej wody, nie chodzi o usterkę.

Z jednostki wewnętrznej 
wydobywa się brzydki zapach.

•   Klimatyzacja może pochłaniać brzydkie zapachy 
ze ścian, dywanów, mebli, te zaś mogą być 
ponownie wydmuchiwane do pomieszczenia.

Z jednostki zewnętrznej wycieka woda. •   Podczas chłodzenia dochodzi do kondensacji 
wody na rurze łączącej.

•   W trybie ogrzewania lub rozmrażania 
(wyłącznie w modelu z pompą cieplną) dochodzi 
do wycieku topniejącej lub parującej wody.

•   W trybie ogrzewania (wyłącznie w modelu 
z pompą cieplną) woda kapie na wymiennik 
ciepła.

  Uwaga:  
Jeśli pojawi się jeden z poniższych objawów, prosimy o wyłącznie odpowiedniego wyłącznika 
i skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.

  •   Kabel sieciowy jest przegrzany lub uszkodzony.
  •   Z klimatyzacji wydobywa się dziwny dźwięk.
  •   Wyłącznik lub bezpiecznik wyłączają urządzenie podczas pracy.
  •   Podczas pracy urządzenia z klimatyzacji wydobywa się zapach spalenizny.
  •   Z jednostki wewnętrznej bez przerwy wydobywa się woda.



Klimatyzator ścienny typu dzielonego
SAC 1811CH / SAC 2411CH

PL

PL-19

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

DANE TECHNICZNE

Klimatyzator typu mono-split Oznakowanie modelu SAC 2411CH

Tryb chłodzenia TAK Średni sezon grzewczy TAK

Tryb ogrzewania TAK Cieplejszy sezon NIE

Chłodniejszy sezon NIE

Obciążenie obliczeniowe Sprawność sezonowa

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Chłodzenie Pdesignc 6,8 kW Chłodzenie SEER 6,5 –

Ogrzewanie / 
średni sezon

Pdesignh 4,5 kW Ogrzewanie / 
średni sezon

SCOP/A 3,9 –

Deklarowana moc chłodnicza
przy temperaturze wewnętrznej 27(19) °C  
i temperaturze zewnętrznej Tj

Deklarowany współczynnik
przy temperaturze wewnętrznej 27(19) °C  
i temperaturze zewnętrznej Tj

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Tj = 35 °C Pdc 6,6 kW Tj = 35 °C EERd 2,9 –

Tj = 30 °C Pdc 5,0 kW Tj = 30 °C EERd 4,7 –

Tj = 25 °C Pdc 3,1 kW Tj = 25 °C EERd 7,6 –

Tj = 20 °C Pdc 1,3 kW Tj = 20 °C EERd 13,0 –

Deklarowana moc grzewcza / Średni sezon
przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze 
zewnętrznej Tj

Deklarowany współczynnik / Średni sezon
przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze 
zewnętrznej Tj

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Tj = –7 °C Pdh 4,0 kW Tj = –7 °C COPd 2,4 –

Tj = 2 °C Pdh 2,6 kW Tj = 2 °C COPd 3,9 –

Tj = 7 °C Pdh 1,7 kW Tj = 7 °C COPd 5,3 –

Tj = 12 °C Pdh 1,5 kW Tj = 12 °C COPd 6,6 –

Tj = tempera-
tura punktu 
biwalentnego

Pdh 4,0 kW Tj = tempera-
tura punktu 
biwalentnego

COPd 2,4 –

Tj = ogranicze-
nie robocze

Pdh 4,2 kW Tj = ogranicze-
nie robocze

COPd 2,1 –

Temperatura punktu biwalentnego Graniczna temperatura robocza

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Ogrzewanie/
średnia

Tbiv –7 °C Ogrzewanie/
średnia

Tol –10 °C

Moc w trybie cyklicznym Sprawność w trybie cyklicznym

Wskaźnik 
strat energii 
podczas 
chłodzenia

Cdc 0 – Wskaźnik 
strat energii 
podczas 
ogrzewania

Cdh 0,25 –

Pobór mocy w innych trybach niż w „trybie aktywnym“ Roczne zużycie energii elektrycznej

Stan wyłą-
czony

P
OFF

0,001 kW Chłodzenie Q
CE

369 kWh/rok

Tryb czuwa-
nia

P
SB

0,001 kW Ogrzewanie/
średnia

Q
HE

1607 kWh/rok

Stan wyłączo-
ny termostatu

P
TO

0,061 KW

Tryb ogrze-
wania szafy 
sprężarki

P
CK

0 kW
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Regulacja mocy Inne pozycje

Stała NIE Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Stopniowa NIE Poziom mocy 
akustycznej 
(wewnętrznej/
zewnętrznej)

L
WA

63/68 dB(A)

Zmienna TAK Potencjał 
ocieplania 
globalnego

GWP 1975 kg ekw. CO
2

Nominalny 
przepływ 
powietrza 
(wewnętrzny/
zewnętrzny)

– 1100/2600 m3/h

Inne pozycje Inne pozycje

Pozycja Wartość Jednostka Pozycja Wartość Jednostka

Zasilanie 220–240 V Klasa ochrony IP 
jednostka wewnętrzna

IP20

Częstotliwość 50 Hz Klasa ochrony IP 
jednostka zewnętrzna

IP24

Znamionowy pobór mocy 2,8 kW Klasa zabezpieczenia I

Prąd znamionowy (max.) 15 A Zabezpieczenie wewnętrzne 3,15 A / typ bezpiecznika T

Moc chłodzenia 6,8 kW Temperatura robocza –7–43 °C

Pobór mocy chłodzenia 2,4 kW Temperatura otoczenia –15–48 °C

Moc ogrzewania 7,2 kW Zalecana powierzchnia 
pomieszczenia

21–41 m2

Pobór mocy ogrzewania 2,5 kW Wymiary klimatyzatora (sz x w x gł)

Odwilżanie 3 l/h Jednostka wewnętrzna 1080x330x220 mm

Typ czynnika chłodzącego R410A Jednostka zewnętrzna 910x690x370 mm

Ilość czynnika chłodzącego 1850 g Wymiary opakowania (sz x w x gł)

Średnica rurociągu dla 
czynnika ciekłego

9,52 mm Jednostka wewnętrzna 1165x405x300 mm

Średnica rurociągu dla 
czynnika gazowego

15,88 mm Jednostka zewnętrzna 990x770x430 mm

Maks. długość rurociągu 15 m Masa  netto/brutto

Maks. przewyższenie 8 m Jednostka wewnętrzna 17/20 kg

Jednostka zewnętrzna 51/56 kg

Osoby kontaktowe do udzielania kolejnych informacji: Fast Poland, Sp. Z o.o.
Sokołowska 10, 05-090 Puchały
Email: info@sencor.pl, www.sencor.pl
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Klimatyzator typu mono-split Oznakowanie modelu SAC 1811CH

Tryb chłodzenia TAK Średni sezon grzewczy TAK

Tryb ogrzewania TAK Cieplejszy sezon NIE

Chłodniejszy sezon NIE

Obciążenie obliczeniowe Sprawność sezonowa

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Chłodzenie Pdesignc 4,8 kW Chłodzenie SEER 6,0 –

Ogrzewanie 
/ średni 
sezon

Pdesignh 3,5 kW Ogrzewanie 
/ średni 
sezon

SCOP/A 3,95 –

Deklarowana moc chłodnicza
przy temperaturze wewnętrznej 27(19) °C  
i temperaturze zewnętrznej Tj

Deklarowany współczynnik
przy temperaturze wewnętrznej 27(19) °C  
i temperaturze zewnętrznej Tj

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Tj = 35 °C Pdc 4,7 kW Tj = 35 °C EERd 2,9 –

Tj = 30 °C Pdc 3,3 kW Tj = 30 °C EERd 4,6 –

Tj = 25 °C Pdc 2,1 kW Tj = 25 °C EERd 6,7 –

Tj = 20 °C Pdc 1,0 kW Tj = 20 °C EERd 10,5 –

Deklarowana moc grzewcza / Średni sezon
przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze 
zewnętrznej Tj

Deklarowany współczynnik / Średni sezon
przy temperaturze wewnętrznej 20 °C i temperaturze 
zewnętrznej Tj

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Tj = –7 °C Pdh 3,2 kW Tj = –7 °C COPd 2,4 –

Tj = 2 °C Pdh 1,9 kW Tj = 2 °C COPd 4,0 –

Tj = 7 °C Pdh 1,3 kW Tj = 7 °C COPd 5,6 –

Tj = 12 °C Pdh 0,8 kW Tj = 12 °C COPd 6,1 –

Tj = tempera-
tura punktu 
biwalentnego

Pdh 3,2 kW Tj = tempera-
tura punktu 
biwalentnego

COPd 2,4 –

Tj = ogranic-
zenie robocze

Pdh 3,6 kW Tj = ogranic-
zenie robocze

COPd 2,0 –

Temperatura punktu biwalentnego Graniczna temperatura robocza

Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Ogrzewanie/
średnia

Tbiv –7 °C Ogrzewanie/
średnia

Tol –10 °C

Moc w trybie cyklicznym Sprawność w trybie cyklicznym

Wskaźnik 
strat energii 
podczas 
chłodzenia

Cdc 0 – Wskaźnik 
strat energii 
podczas 
ogrzewania

Cdh 0,25 –

Pobór mocy w innych trybach niż w „trybie aktywnym“ Roczne zużycie energii elektrycznej

Stan wyłąc-
zony

P
OFF

0,001 kW Chłodzenie Q
CE

283 kWh/rok

Tryb czuwa-
nia

P
SB

0,001 kW Ogrzewanie/
średnia

Q
HE

1207 kWh/rok

Stan 
wyłączony 
termostatu

P
TO

0,029 KW

Tryb ogrze-
wania szafy 
sprężarki

P
CK

0 kW
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Regulacja mocy Inne pozycje

Stała NIE Pozycja Oznakowanie Wartość Jednostka

Stopniowa NIE Poziom mocy 
akustycznej 
(wewnętrznej/
zewnętrznej)

L
WA

55/64 dB(A)

Zmienna TAK Potencjał 
ocieplania 
globalnego

GWP 1975 kg ekw. CO
2

Nominalny 
przepływ 
powietrza 
(wewnętrzny/
zewnętrzny)

– 750/1900 m3/h

Inne pozycje Inne pozycje

Pozycja Wartość Jednostka Pozycja Wartość Jednostka

Zasilanie 220–240 V Klasa ochrony IP 
jednostka wewnętrzna

IP20

Częstotliwość 50 Hz Klasa ochrony IP 
jednostka zewnętrzna

IP24

Znamionowy pobór mocy 2,4 kW Klasa zabezpieczenia I

Prąd znamionowy (max.) 11 A Zabezpieczenie wewnętrzne 3,15 A / typ bezpiecznika T

Moc chłodzenia 4,8 kW Temperatura robocza –7–43 °C

Pobór mocy chłodzenia 1,6 kW Temperatura otoczenia –15–48 °C

Moc ogrzewania 5,2 kW Zalecana powierzchnia 
pomieszczenia

15–30 m2

Pobór mocy ogrzewania 1,73 kW Wymiary klimatyzatora (sz x w x gł)

Odwilżanie 2,2 l/h Jednostka wewnętrzna 860x293x203 mm

Typ czynnika chłodzącego R410A Jednostka zewnętrzna 830x530x320 mm

Ilość czynnika chłodzącego 1200 g Wymiary opakowania (sz x w x gł)

Średnica rurociągu dla 
czynnika ciekłego

6,35 mm Jednostka wewnętrzna 920x360x270 mm

Średnica rurociągu dla 
czynnika gazowego

12,7 mm Jednostka zewnętrzna 910x620x380 mm

Maks. długość rurociągu 10 m Masa netto/brutto

Maks. przewyższenie 5 m Jednostka wewnętrzna 11/13 kg

Jednostka zewnętrzna 41/44,5 kg

Osoby kontaktowe do udzielania kolejnych informacji: Fast Poland, Sp. Z o.o.
Sokołowska 10, 05-090 Puchały
Email: info@sencor.pl, www.sencor.pl

 Uwaga:
 1.  Deklarowana wartość emisji głośności jednostki wewnętrznej/zewnętrznej urządzenia 

klimatyzacyjnego SAC 2411CH wynosi 63/68 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej 
w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

   Deklarowana wartość emisji głośności jednostki wewnętrznej/zewnętrznej urządzenia 
klimatyzacyjnego SAC 1811CH wynosi 55/64 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej 
w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.
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 2.   Ze względu na ciągły rozwój producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych 
bez uprzedzenia.

 3. Zakres temperatury podczas eksploatacji:

Maksymalne 
chłodzenie

Minimalne 
chłodzenie

Maksymalne 
ogrzewanie

Minimalne 
ogrzewanie

Wewnątrz ST/WT (°C) 32/23 21/15 27/-- 20/--
Na zewnątrz ST/WT (°C) 43/26 21/15 24/18 –5/–6
 

  4.  Schemat instalacji elektrycznej urządzenia klimatyzacyjnego (jednostki wewnętrznej/
zewnętrznej) jest dostarczany wraz z urządzeniem.

  5.  Jeśli dojdzie do uszkodzenia kabla sieciowego, skontaktuj się z technikiem serwisowym lub 
wykwalifikowaną osobą, w przeciwnym wypadku zagraża ryzyko obrażeń.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI

1. Lokalizacja jednostki wewnętrznej
 • Nawiew i wywiew powietrza nie może być zablokowany.
 •  Przestrzegaj maksymalnej odległości na wysokość pomiędzy jednostką wewnętrzną 

i zewnętrzną– por. Parametry techniczne.
 •  Zainstaluj jednostkę wewnętrzną na trwałej ścianie, która uniesie wagę jednostki i nie 

zachwieje się pod jej ciężarem.
 • Na jednostkę nie może padać bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
 •  Wybierz miejsce umożliwiające łatwe wypuszczanie skondensowanej wody oraz podłączenie 

do jednostki zewnętrznej.
 • Zadbaj o to, aby sygnał z pilota zdalnego sterowania nie był zakłócany przez świetlówki.
 •  Minimalna odległość pomiędzy urządzeniem klimatyzacyjnym a telewizorem, radiem lub 

innym urządzeniem domowym wynosi 1 m.

2. Lokalizacja jednostki zewnętrznej
 • Wybierz trwałe miejsce, które uniesie jednostkę i nie zachwieje się pod jej ciężarem.
 •  Wybierz miejsce z dobrą wentylacją, mało zakurzone, poza bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym i nie wystawione na działanie deszczu.
 •  Wybierz miejsce, w którym powietrze wydobywające się z jednostki zewnętrznej lub hałas 

roboczy nie będzie przeszkadzać sąsiadom.
 • W otoczeniu jednostki zewnętrznej nie mogą się znajdować żadne przeszkody.
 • Unikaj miejsc, w których mógłby się wydobywać palny gaz. 
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RYSUNEK INSTALACJI

Jednostka wewnętrzna

I

min. 105 mm min. 155 mm

m
in

. 2
50

 m
m

 
Uwaga: 
Rzeczywiste wykonanie płyty montażowej może się różnić w 
zależności od modelu klimatyzatora.

Oznaczenie miejsca instalacji 
za pomocą płyty montażowej 
jednostki wewnętrznej.

Rurę łączącą można 
poprowadzić od tyłu, 
z prawej strony, ze spodu lub 
z lewej tylnej strony.

prawa strona przednia strona

spodniatylna 
lewa tylna 
strona

lewa 
strona

 Uwaga:
  Wąż odpływowy nie 

może   
być podniesiony zbyt 
wysoko.

Przy instalacji rury na 
cienkiej płycie lub na ścianie 
z metalowej sieci należy 
pomiędzy ścianą i rurą 
umieścić drewnianą płytę lub 
osłonić rurę 7–8 warstwami 
taśmy izolacyjnej.

Rura łącząca musi być 
zaizolowana za pomocą 
materiału termoizolacyjnego. 

Miękki plastikowy 
materiał termoizolacyjny 
o grubości 8 mm.

Jednostka zewnętrzna

J

m
in

. 5
00

 m
m

min. 300 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

min. 300 mm
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Instalacja płyty montażowej

K

Model 2000 3500 W   
(Model 7000 12000 BTU/h) 

44 0 m m 

2 3
 0 m

 m 

44 0 m m 

20 m m 

90 m m  

Model 5100 W   

Model 6000-7000 W 
Model (21000-24000 BTU/h) 

90 m m 

70  m    m 
80 m m 

12 m m 1 2
 m m

(Model 18000 BTU/h)

Przymocowanie linki  
do środkowego otworu min. 250 mm  

od stropu

min. 155 mm od 
sąsiedniej ściany

Otwór na rurkę
Środek otworu  
(Ø 65 mm)

Pion

min. 105 mm od 
sąsiedniej ściany

Środek otworu 
(Ø 65 mm)

 Uwaga:
    Otwory oznaczone pełną strzałką muszą być należycie zabezpieczone, aby nie dochodziło do 

ruchów płyty montażowej.
   Za pomocą śrub rozporowych należy wywiercić standardowe otwory (11 x 20 lub 11 x 26) oraz 

przestrzegać ich odległości – min. 450 mm.
  Płytę montażową należy zainstalować na nośną część ściany (słup itp.) 
   Rzeczywiste wykonanie płyty montażowej może się różnić w zależności od modelu 

klimatyzatora.  
Rysunki wykorzystane w niniejszej instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

L

1

2

3

1 Terminal jednostki wewnętrznej
2 Śruba
3 Kabel łączący
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

M

1 2

Model o wydajności chłodniczej do 6 kW 

1
2

Model o wydajności chłodniczej powyżej 6 kW 

1 Terminal jednostki zewnętrznej
2 Kabel łączący

SCHEMAT POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ 
I ZEWNĘTRZNEJ

N – Model o wydajności chłodniczej 4,8 kW

2 N

2N

32N

3N 2N 2 N 2 4 R1R2

432N

3 4

4 32N

3 4

4

1 1
1 1

1
1

1

2 2
2

2

2
3

33
4

8

0

9

5

6

7
22

3

4

5

6 6 6 6

0

9 9

Tylko typ 
z chłodzeniem 

Typ z pompą 
cieplną 

Typ z pompą 
cieplną 

Typ z pompą 
cieplną 

LUB LUB
  

1 Brązowy
2 Niebieski
3 Żółto-zielony 
4 Złącze jednostki zewnętrznej 
5 Złącze jednostki wewnętrznej

6 Kabel łączący 
7 Czarny
8 Szary
9 Wtyczka 1 
0 Wtyczka 2



Klimatyzator ścienny typu dzielonego
SAC 1811CH / SAC 2411CH

PL

PL-27

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

O – Model o wydajności chłodniczej 6,8 kW 

2NL N

N

2

L2L1

L 3

NL3L32L 32 4L2
2

L1
L 5

R1
6
R2

2NL 3

NL 2 3 4

2
L N NL

NL3L2
2

L1
L NL 32 4 5

R1
6
R2

N N
L L

7

6 6
6
6

6

5

5

9

9

9

0

1 1
1

1

1

1

1

1

23
2

2
2

3

3

2

22
2

4

8

8
2

1 7

7

7

7

8

qa

3

3 3

1

1

6

qa

6

5

2

4 4

Tylko typ 
z chłodzeniem 

Tylko typ 
z chłodzeniem  T3

Typ z pompą 
cieplną 

Typ z pompą 
cieplną  T3

Typ z pompą 
cieplną 

LUB

1 Brązowy
2 Niebieski
3 Żółto-zielony 
4 Złącze jednostki zewnętrznej 
5 Złącze jednostki wewnętrznej
6 Kabel łączący 

7 Czarny
8 Szary
9 Wtyczka 1 
0 Wtyczka 2
qa Źródło energii el. 

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone. 
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM
OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania 
odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Z tego względu nie 
powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Baterie należy oddać 
do odpowiedniego punktu zbiorczego, zapewniającego ich ekologiczną likwidację. 
Kontakt do najbliższego punktu zbiorczego można uzyskać w urzędzie gminy lub u 
sprzedawcy.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych 
wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym 
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu 
tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego 
zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego 
nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja 
odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe 
składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą 
zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu 
likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.


