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Velice Vám děkujeme za koupi naší klimatizace.  
Před používáním klimatizace si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uložte ji pro budoucí nahlédnutí. 

vodního uživatelského návoduůeklad přP
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1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Aby nedošlo ke zranění uživatele a ostatních osob a škodám na majetku, musíte respektovat 
následující pokyny. Nesprávný provoz vinou nedbání pokynů může způsobit úraz nebo škody. 
 

Zde uvedená bezpečnostní opatření jsou rozdělena do dvou kategorií. Pro oba případy jsou uvedeny 
důležité bezpečnostní informace, které si musíte pozorně přečíst. 

 
 

 
VÝSTRAHA 

Pokud nebudete respektovat výstrahu, může to vést ke smrti. Přístroj musí být nainstalován podle 
národních instalačních předpisů. 

 
 

 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud nebudete respektovat upozornění, může to vést ke zranění nebo poškození zařízení. 
 
 

 
VÝSTRAHA 

 
 Požádejte svého prodejce, aby vám klimatizaci nainstaloval. 

Neúplná instalace, kterou si provedete sami, může vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem 
a požáru. 
 

 O zdokonalení, opravu a údržbu požádejte svého prodejce. 
Neúplně provedené zdokonalení, oprava a údržba mohou vést k úniku vody, úrazu elektrickým proudem 
a požáru. 

 
 Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nebo když zjistíte nenormální 

příznaky, jako je například zápach kouře, vypněte napájení a zavolejte vašemu prodejci ohledně 
pokynů. 

 
 Když shoří pojistka, nikdy ji nenahrazujte proudově špatně dimenzovanou pojistkou nebo drátem. 

Použití drátu (například měděného) může vést k poškození přístroje nebo požáru. 
 

 Nestrkejte prsty, tyče nebo jiné předměty do vzduchového vstupu nebo výstupu. 
Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí způsobí zranění. 

 
 V blízkosti přístroje nikdy nepoužívejte hořlavý sprej, např. sprej na vlasy nebo lak na nehty. 

Může způsobit požár. 
 

 Když je v provozu natáčení, nikdy se nedotýkejte vzduchového výstupu nebo horizontálních 
lamel. 
Mohlo by dojít k zachycení prstů nebo poškození přístroje. 

 
 Přístroj musí být nainstalován podle národních instalačních předpisů. 
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 Nikdy neprovádějte inspekci nebo údržbu jednotky sami. 
O provedení těchto prací požádejte kvalifikovaného servisního technika. 

 
 Nelikvidujte tento přístroj jako netříděný komunální odpad. Dávejte ho do sběrny pro speciální 

likvidaci. 
 

 Nelikvidujte elektrické přístroje jako netříděný komunální odpad, využívejte sběrny tříděného 
odpadu. 
Informace ohledně dostupných sběrných systémů zjistíte na místních úřadech. 

 
 Jsou-li elektrické přístroje likvidovány na skládkách odpadků nebo smetištích, mohou z nich 

unikat nebezpečné látky do podzemních vod, dostat se do potravního řetězce a poškodit vaše 
zdraví a pohodu. 

 
 Nedávejte jednotku do blízkosti vysokofrekvenčních zařízení. 

 
 Nedávejte jednotku do blízkosti následujících míst: 

Místo, kde se vyskytuje olejová mlha, místo se slanou atmosférou (blízko moře), místo s leptavým plynem 
(sirné výpary v okolí termálních zřídel). Umístění na těchto místech může vyvolat závadu nebo zkrátit 
životnost přístroje. 

 
 V případě mimořádně silného větru zabraňte prosím foukání vzduchu zpět do venkovní jednotky. 

 
 Na místech, kde může padat sníh, je nutné umístit venkovní jednotku pod přístřešek chránící před 

zasněžením. Na podrobnosti se zeptejte místního prodejce. 
 

 V místech častého výskytu bouřek byste měli provést opatření proti úderu blesku. 
 

 Abyste zabránili úniku chladiva, spojte se s prodejcem. 
Jestliže je přístroj nainstalován a provozován v malé místnosti, je požadováno udržet podlimitní 
koncentraci chladiva, pokud jakýmkoli způsobem unikne. Jinak se může snížit obsah kyslíku v místnosti, 
což by vedlo k těžkému poškození zdraví. 

 
 Chladivo v klimatizaci je bezpečné a za normálních okolností nemůže uniknout. 

Pokud chladivo unikne do místnosti, dostane se do styku s ohněm, hořákem, topným tělesem nebo vařičem, 
může vzniknout škodlivý plyn. 
 

 Vypněte všechna spalovací topná zařízení, vyvětrejte místnost a spojte se s prodejcem, od něhož 
jste přístroj zakoupili. 
Klimatizaci nepoužívejte, dokud servisní technik nepotvrdí, že je netěsná část opravená. 
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UPOZORNĚNÍ 

 
 Nepoužívejte klimatizaci k jiným účelům. 

Nepoužívejte jednotku na chlazení jemných nástrojů, jídla, rostlin, zvířat nebo uměleckých předmětů, aby 
nedošlo ke zhoršení jejich kvality. 

 
 Před čištěním zastavte chod a vypněte vypínač nebo vytáhněte napájecí kabel. 

Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. 
 

 Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, musí být nainstalován proudový chránič 
FI. 

 
 Klimatizace musí být uzemněná. 

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být jednotka uzemněná a zemnicí vodič nesmí být 
připojený k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu zemnicímu vodiči. 

 
 Abyste zabránili úrazu, neodstraňujte kryt ventilátoru venkovní jednotky. 

 
 Neobsluhujte klimatizaci mokrýma rukama. 

Může dojít k úrazu elektrickým proudem. 
 

 Nedotýkejte se žeber výměníku tepla. 
Tato žebra jsou ostrá a mohli byste se o ně pořezat. 

 
 Po dlouhém používání zkontrolujte podstavec přístroje a armatury ohledně poškození. 

Jsou-li poškozené, přístroj může spadnout a způsobit úraz. 
 

 Aby nedošlo k vyčerpání kyslíku, když jsou v místnosti spolu s klimatizací zařízení s hořákem, 
místnost dostatečně větrejte. 

 
 Vypouštěcí hadici nainstalujte tak, abyste zajistili hladké vypouštění. 

Při neúplném vypuštění může dojít k navlhnutí budovy, nábytku apod. 
 

 Malé děti, rostliny nebo zvířata nikdy nevystavujte přímo proudu vzduchu. 
Na malé děti, zvířata nebo rostliny to může mít negativní vliv. 

 
 Vyhýbejte se místům, kde by se snadno mohl šířit nebo zesilovat provozní hluk. 

 
 Hluk může být zesílen předmětem blokujícím výstup vzduchu venkovní jednotky. 

 
 Vyberte správné místo, kde hluk a horký nebo studený vzduch vyfukovaný z venkovní jednotky nebudou 

obtěžovat vaše sousedy a nebudou mít vliv na zdraví zvířat a růst rostlin. 
 

 Nedovolte dětem, aby lezly na venkovní jednotku, a nepokládejte na ni žádné předměty. 
Pád nebo převrácení mohou vést k úrazu. 

 
 Klimatizaci neprovozujte, když používáte insekticid ve formě plynu. 

Pokud to nedodržíte, může to vést k usazení chemikálií v přístroji, což by mohlo ohrozit zdraví lidí 
alergických na chemikálie. 

 
 Nedávejte zařízení vytvářející otevřené plameny na místa vystavená proudu vzduchu z přístroje 

nebo pod vnitřní jednotkou. 
Mohlo by to vést k nedokonalému spalování nebo k tepelné deformaci jednotky. 

 
 Neinstalujte klimatizaci na místech, kde může unikat hořlavý plyn. 

Pokud plyn unikne a zůstane v okolí klimatizace, může vypuknout požár. 
 

 Přístroj není určený k používání malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dozoru. 
 

 Malé děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. 
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2. NÁZVY SOUČÁSTÍ 
 

 
Obr. 2-1 

 
 Vstup vzduchu. (Na levé i pravé straně jakož i na zadní straně.) 

 Otvor pro připojení potrubí chladiva a výstup vodičů 

 Připevněný podstavec 

 Výstup vzduchu. (Při chlazení vyfukování horkého vzduchu, při topení naopak.) 
 
 

 
POZNÁMKA 

 
 Všechny obrázky v této příručce jsou pouze pro vysvětlení. Mohou se mírně lišit od vámi zakoupené 

klimatizace (podle modelu). Důležitá je skutečná podoba. 
 

 Abyste zabránili nebezpečí, nikdy do ní nestrkejte tyče nebo jiné předměty. 
 

 Před provozem klimatizaci prosím nejméně 12 hodin předehřívejte. Pokud potřebujete přístroj zastavit na 
24 hodin nebo kratší dobu, nevypínejte napájení. (Napájení je nutné pro zahřátí skříně kompresoru 
a zabránění studenému startu.) 

 
 Zajistěte, aby nebyl blokovaný vstup a výstup vzduchu, mohl by se zhoršit výkon klimatizace nebo 

aktivovat ochrana a vypnout jednotku. 
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3. FUNKCE A VÝKON 
 

 Chladicí a topný provoz invertorové centrální klimatizace Sinclair 
 
• Vnitřní jednotka této klimatizace může být řízena samostatně; vnitřní jednotky ve stejném systému 

nemohou běžet současně v režimu chlazení a topení. 
 
• Dojde-li k vzájemné konfrontaci režimů chlazení a topení, rozhodněte o problému podle nastavení kódu 

módu na SW5 venkovní jednotky. 
 

1. Pokud je nastaven prioritní režim topení, vnitřní jednotka nastavená na režim chlazení se zastaví a na 
ovládacím panelu se zobrazí Standby (pohotovost) nebo No Priority (nemá prioritu). Vnitřní jednotky 
běžící v režimu topení stále poběží. 
 
2. Pokud byl nastaven prioritní režim chlazení, vnitřní jednotka nastavená na režim topení se zastaví a 
na ovládacím panelu se zobrazí Standby (pohotovost) nebo No Priority (nemá prioritu). Vnitřní jednotky 
běžící v režimu chlazení stále poběží. 

 
3. Pokud byl nastaven prioritní režim a první vnitřní jednotka bude pracovat v režimu topení, znamená to 
prioritu topení, logiku řízení viz BOD 1. Pokud bude první vnitřní jednotka pracovat v režimu chlazení, 
znamená to prioritu režimu chlazení, logiku řízení viz BOD 2. 
 
4. Pokud nastavení odpovídá pouze režimu topení, poběží vnitřní jednotka v režimu topení normálně, 
pokud jednotka poběží v režimu chlazení nebo v režimu dodávky vzduchu, zobrazí se na ní Mode 
Conflicting (konflikt režimů). 
 
5. Pokud nastavení odpovídá pouze režimu chlazení, poběží vnitřní jednotka v režimu chlazení nebo v 
režimu dodávky vzduchu normálně, pokud jednotka poběží v režimu topení, zobrazí se na ní Mode 
Conflicting (konflikt režimů). 

 
 Vlastnosti funkce topení 

 
• Teplý vzduch nebude vyfukován hned na začátku funkce topení, ale až po 3 až 5 minutách (podle vnitřní 

a venkovní teploty), dokud se nezahřeje vnitřní výměník tepla. 
 
• Během provozu se při vysoké teplotě může zastavit motor ventilátoru ve venkovní jednotce. 
 
• Pokud během funkce ventilátoru běží jiné vnitřní jednotky v režimu topení, může se ventilátor zastavit, 

aby nevyfukoval proud horkého vzduchu. 
 

 Odmrazování při topení 
 
• Během topení venkovní jednotka někdy namrzne. Pro zvýšení účinnosti jednotka automaticky spustí 

odmrazování (asi 2 až 10 minut) a pak je z venkovní jednotky vypouštěna voda. 
 
• Během odmrazování se zastaví motor ventilátoru venkovní jednotky i vnitřní jednotky. 
 

 Provozní podmínky 
Aby klimatizace fungovala správně, provozujte ji za následujících teplotních podmínek: 

 
Tabulka 3-1 

Teplota 
Režim 

Venkovní teplota Vnitřní teplota Relativní vlhkost 
místnosti 

Režim chlazení -5°C až 48°C 17°C až 32°C pod 80% 

Režim topení -15°C až 24°C ≤ 27°C  
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POZNÁMKA 

Pokud budete jednotku provozovat mimo výše uvedené podmínky, může se aktivovat ochranné 
zařízení a vypnout funkci jednotky. 

 

 
 Řízení DC kompresoru s omezenou frekvencí 

 
Řízení chlazení teploty okolí T4 s omezenou frekvencí: 
Pro modely s kombinací kompresoru s pevnou 
frekvencí a invertorového kompresoru: 

Pro modely pouze s jedním invertorovým 
kompresorem: 

 

 
 

 
POZNÁMKA 

Podle výše uvedeného grafu mají podmínky okolí na klimatizaci velký vliv, proto prosím nainstalujte 
venkovní jednotku v dobře ventilovaném prostoru neoslabujícím chlazení. 

 

 
 Ochranné zařízení 

Ochranné zařízení jednotku automaticky zastaví v případě, že bude klimatizace v režimu nuceného 
chodu. Když se aktivuje ochranné zařízení, svítí indikátor chodu a bliká indikátor kontroly. Ochranné 
zařízení se může aktivovat za následujících okolností: 

 
 Funkce chlazení: 

 
• Je zablokovaný vstup nebo výstup vzduchu venkovní jednotky. 
 
• Trvale fouká silný vítr do výstupu vzduchu venkovní jednotky. 

 
 Funkce topení: 

 
• Prachový filtr ve vnitřní jednotce je zanesený příliš velkým množstvím prachu a nečistot. 

 
 Výpadek elektrického proudu 

 
• Pokud za provozu dojde k výpadku elektrického proudu, neprodleně zastavte všechny funkce. 
 
• Obnovení elektrického proudu. Bliká indikátor provozu na drátovém ovladači. 
 
• Chcete-li jednotku restartovat, stiskněte zase tlačítko ON/OFF. 

 
 Provozní porucha 

V případě poruchy způsobené bleskem nebo mobilním vysokofrekvenčním zařízením vypněte prosím 
manuálně napájení. Při restartování zase stiskněte ON/OFF. 

 
 Topný výkon 

 
• Proces topení je následující: pohlcování venkovního tepla a jeho vydávání do vnitřního prostoru 

tepelným čerpadlem. Když poklesne venkovní teplota, odpovídajícím způsobem se sníží topný výkon. 
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• Při nízké venkovní teplotě je nutno se dovybavit jiným tepelným zdrojem. 
 
• V horských oblastech, kde bývá zvláště nízká venkovní teplota, je lepší přikoupit přídavný pomocný 

vnitřní zdroj tepla. (Podrobné informace viz návod k používání vnitřní jednotky.) 
 
 

 
POZNÁMKA 

Když se aktivuje ochranné zařízení, vypněte prosím napájení. 
Nespouštějte je, dokud nebude problém vyřešen. 
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4. PROBLÉMY A JEJICH PŘÍČINY 
 

 
UPOZORNĚNÍ 

 V případě následujících závad vypněte prosím napájení a spojte se s místním prodejcem. Nesprávná 
funkce zapínání a vypínání (ON/OFF) 

 Často vypadává pojistka nebo proudový chránič. 

 Do jednotky se dostane cizí materiál nebo voda. 
 

 
Než zavoláte servis, přečtěte si prosím následující tabulku. 

Tabulka 4-1 

 Problémy Příčiny 

Nejedná se o závadu 

Venkovní jednotka 
• Bílá mlha nebo voda 
• Syčivý zvuk 

• Automatické zastavení ventilátoru kvůli 
odmrazení. Jedná se o zvuk zapnutí a vypnutí 
elektromagnetického ventilu 

• Na začátku a na konci provozu zazní zvuk, 
jako když proudí voda v kohoutku, který během 
3 až 15 minut zesiluje; je to způsobeno 
procesem odvlhčování proudu chladiva. 

• Mírné syčení je způsobeno výměníkem tepla, 
když se mění teplota. 

• Na jednotku jsou nalepeny kousky omítky, 
koberce, tkanin, cigaret, kosmetiky. 

• Po výpadku elektrického proudu zapněte 
napájení. 

• Proces předehřevu jiného zařízení zastaví 
funkci chlazení. 

• Obsluha nastaví opačný režim oproti pevnému 
režimu chlazení nebo topení. 

• Zastaví se režim ventilátoru, aby se zabránilo 
vyfukování studeného vzduchu. 

• Hlavní jednotka s vedlejšími jednotkami pro 
různé účely, vysvětlení v případě abnormální 
události provede "šéf". 

Vnitřní jednotka 
• Nepříjemný zápach 
• Bliká kontrolka provozu 
• Na ovladači svítí No 

Priority (nemá prioritu) 
nebo Standby (pohotovost)

Opakovaně 
zkontrolovat 

• Automatická funkce start 
nebo stop • Špatná funkce s časovačem. 

• Žádný provoz 

• Zda je odpojené napájení. 
• Zda je zapnutý manuální síťový vypínač. 
• Zda je shořelá pojistka. 
• Zda pracuje ochranné zařízení. (Svítí kontrolka 

provozu.) 
• Zda je nastavený čas. 

• Nedostatečné chlazení 
• Nedostatečné topení 

• Zda je zablokovaný vstup nebo výstup 
vzduchu venkovní jednotky. 

• Zda jsou otevřené dveře a okno. 
• Zda je vzduchový filtr ucpaný prachem. 
• Zda je vzduchová klapka ve správné poloze. 
• Zda jsou nízké otáčky ventilátoru nebo zda se 

jedná o režim ventilátoru. 
• Zda je správně nastavená teplota. 
• Zda je současně nastaveno CHLAZENÍ  a 

TOPENÍ. (Na ovladači svítí indikátor Standby 
(pohotovost) nebo No Priority (nemá prioritu).) 
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5. ŠPATNÁ FUNKCE 
 
Displej závad venkovní jednotky DSP1  

Tabulka 5-1 

Č. Chybový kód Typ chyby nebo ochrany Poznámka 
1 E0 Chyba komunikace venkovní jednotky Jen displej vedlejší jednotky 
2 E1 Chyba sledu fází  
3 E2 Chyba komunikace vnitřních jednotek a hlavní jednotky  
4 E3 Rezervováno  
5 E4 Chyba snímače teploty potrubí (pro snímání okolní teploty)  
6 E5 Rezervováno  
7 E6 Rezervováno  
8 E8 Chyba adresy venkovní jednotky  
9 E9 Chyba napětí  

10 H0 Chyba komunikace mezi IR341 a 780034  
11 H1 Chyba komunikace mezi 0537 a 780034  
12 H2 Chyba sníženého počtu venkovních jednotek Jen displej hlavní jednotky 
13 H3 Chyba zvýšeného počtu venkovních jednotek Jen displej hlavní jednotky 
14 H4 Ochrana P6 se aktivuje 3krát během 30 minut Pro zotavení je nutno znovu 

zapnout napájení 
15 H5 Ochrana P2 se aktivuje 3krát během 30 minut Pro zotavení je nutno znovu 

zapnout napájení 
16 H6 Ochrana P4 se aktivuje 3krát během 100 minut Pro zotavení je nutno znovu 

zapnout napájení 
17 H7 Snížil se počet vnitřních jednotek  
18 H8 Chyba snímače výstupu vzduchu  
19 H9 Ochrana P9 se aktivuje 3krát během 30 minut Pro zotavení je nutno znovu 

zapnout napájení 
20 P0 Ochrana horní teploty invertoru  
21 P1 Vysokotlaká ochrana  
22 P2 Nízkotlaká ochrana / chyba napájení / chyba 3fázové 

ochrany 
Aktivuje se a pak do jedné 
minuty deaktivuje ochrana P2, 
což je normální 

23 P3 Nadproudová ochrana invertoru  
24 P4 Ochrana proti přehřátí vyfukovaného vzduchu  
25 P5 Ochrana proti vysoké teplotě potrubí  
26 P6 Ochrana modulu  
27 P7 Proudová ochrana pevné frekvence 1 [ * ]  
28 P8 Proudová ochrana pevné frekvence 2 [ * ]  
29 P9 Ochrana modulu ventilátoru  
30 L0 Chyba modulu  
31 L1 Podpěťová ochrana hlavního vedení DC  
32 L2 Přepěťová ochrana hlavního vedení DC  
33 L3 Rezervováno  
34 L4 Chyba MCE / synchronizace / uzavřená smyčka  
35 L5 Ochrana proti nulové rychlosti  
36 L6 Rezervováno  
37 L7 Chyba ochrany sledu fází  
38 L8 Ochrana hodnoty rozdílu předchozího okamžiku minus 

následujícího okamžiku >15Hz  
 

39 L9 Ochrana žádané rychlosti minus skutečné rychlosti >15  
 

* Specifikace: 
1. Pro modely s kombinací kompresoru s pevnou frekvencí a invertorového kompresoru 
 P7: Proudová ochrana pevné frekvence; P8: Proudová ochrana pevné frekvence 2 
2. Pro modely pouze s jedním invertorovým kompresorem 
 P7: Rezerva; P8: Rezerva 

Pokud problém přetrvává, spojte se prosím s prodejcem nebo servisním střediskem Sinclair, sdělte nám 
číslo modelu a podrobnosti o chybě. 
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6. NUCENÉ CHLAZENÍ A KONTROLA 
 

 Nucené chlazení 
Po stisknutí tlačítka nuceného chlazení (viz obrázek vpravo) 
budou všechny vnitřní jednotky v režimu nuceného chlazení 
a rychlost foukání vzduchu bude vysoká. 

 

Obr. 6-1 
 

 Kontrola 
 
1) Tato tabulka platí pro modely s kombinací kompresoru s pevnou frekvencí a invertorového kompresoru: 

Tabulka 6-1 

Normální zobrazení Obsah displeje Poznámka 
1 Adresa venkovní jednotky 0 
2 Kapacita venkovní jednotky 8, 10, 12, 14, 16 
3 Počet modulů venkovní jednotky K dispozici pro hlavní jednotku 
4 Celkový výkon venkovní jednotky Požadavek na výkon 
5 Celkový výkon vnitřních jednotek K dispozici pro hlavní jednotku 
6 Korigovaný celkový výkon jednotky K dispozici pro hlavní jednotku 
7 Provozní režim 0, 1, 2, 3, 4 
8 Skutečný provozní výkon této venkovní jednotky Požadavek na výkon 
9 Status ventilátoru 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10 Průměrná teplota T2B/T2 Skutečná hodnota 
11 Teplota potrubí T3 Skutečná hodnota 
12 Teplota okolí T4 Skutečná hodnota 
13 Výstupní teplota vzduchu invertoru Skutečná hodnota 
14 Výstupní teplota vzduchu při pevné frekvenci 1 Skutečná hodnota 
15 Výstupní teplota vzduchu při pevné frekvenci 2 Skutečná hodnota 
16 Proud invertoru Skutečná hodnota 
17 Proud při pevné frekvenci 1 Skutečná hodnota 
18 Proud při pevné frekvenci 2 Skutečná hodnota 
19 Úhel otevření EXV Skutečná hodnota ×8 
20 Výstupní tlak vzduchu Skutečná hodnota ×0,1 MPa 
21 Omezení režimu vnitřní jednotky 0, 1, 2, 3, 4 
22 Počet vnitřních jednotek Skutečná hodnota 
23 Poslední chyba nebo kód ochrany Bez ochrany nebo chyby se zobrazuje 00 
24 – – Konec inspekce místa 

 
Na displeji se zobrazuje následující: 
1) Normální zobrazení: Ve standby se zobrazuje počet vnitřních jednotek. Při příjmu požadavku na výkon se bude 
zobrazovat frekvence otáčení kompresoru. 
2) Provozní režim: 0–vypnuto; 1–dodávka vzduchu; 2–chlazení; 3–topení; 4–nucené chlazení. 
3) Otáčky: 0–stop ventilátoru; 1~9 postupné zvyšování otáček; 9 jsou maximální otáčky ventilátoru. 
4)  Úhel otevření PMV: počet impulzů = zobrazená hodnota × 8 
5)  Omezení režimu vnitřní jednotky: 0–prioritní režim topení; 1–prioritní režim chlazení; 2–prioritní režim; 3–odezva jen 
na režim topení; 4–odezva jen na režim chlazení. 
6) Počet vnitřních jednotek: Vnitřní jednotky, které normálně komunikují s venkovní jednotkou. 
 
 
 

HLAVNÍ DESKA 
(VENKOVNÍ JEDNOTKA) 

Tlačítko kontroly 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko nuceného chlazení 
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2) Tato tabulka platí pro modely pouze s jedním invertorovým kompresorem 

Tabulka 6-2 

Normální zobrazení Obsah displeje Poznámka 
1 Adresa venkovní jednotky 0 
2 Kapacita venkovní jednotky 8, 10 
3 Počet modulů venkovní jednotky K dispozici pro hlavní jednotku 
4 Celkový výkon venkovní jednotky Požadavek na výkon 
5 Celkový výkon vnitřních jednotek K dispozici pro hlavní jednotku 
6 Korigovaný celkový výkon jednotky K dispozici pro hlavní jednotku 
7 Provozní režim 0, 1, 2, 3, 4 
8 Skutečný provozní výkon této venkovní jednotky Požadavek na výkon 
9 Status ventilátoru 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10 Průměrná teplota T2B/T2 Skutečná hodnota 
11 Teplota potrubí T3 Skutečná hodnota 
12 Teplota okolí T4 Skutečná hodnota 
13 Výstupní teplota vzduchu invertoru Skutečná hodnota 
14 Výstupní teplota vzduchu při pevné frekvenci 1 Skutečná hodnota 
15 Rezervováno Rezervováno 
16 Proud invertoru Skutečná hodnota 
17 Rezervováno Rezervováno 
18 Rezervováno Rezervováno 
19 Úhel otevření EXV Skutečná hodnota ×8 
20 Výstupní tlak vzduchu Skutečná hodnota ×0,1 MPa 
21 Omezení režimu vnitřní jednotky 0, 1, 2, 3, 4 
22 Počet vnitřních jednotek Skutečná hodnota 
23 Poslední chyba nebo kód ochrany Bez ochrany nebo chyby se zobrazuje 00 
24 – – Konec inspekce místa 

 
Na displeji se zobrazuje následující: 
1) Normální zobrazení: Ve standby se zobrazuje počet vnitřních jednotek. Při příjmu požadavku na výkon se bude 
zobrazovat frekvence otáčení kompresoru. 
2) Provozní režim: 0–vypnuto; 1–dodávka vzduchu; 2–chlazení; 3–topení; 4–nucené chlazení. 
3) Otáčky: 0–stop ventilátoru; 1~9 postupné zvyšování otáček; 9 jsou maximální otáčky ventilátoru. 
4) Úhel otevření PMV: počet impulzů = zobrazená hodnota × 8 
5) Omezení režimu vnitřní jednotky: 0–prioritní režim topení; 1–prioritní režim chlazení; 2–prioritní režim; 3–odezva jen 
na režim topení; 4–odezva jen na režim chlazení. 
6) Počet vnitřních jednotek: Vnitřní jednotky, které normálně komunikují s venkovní jednotkou. 
 
 
 
 
 
 

7. SERVISNÍ SLUŽBA 
 

Pokud je provoz klimatizace nenormální, nejprve prosím odpojte napájení a pak se spojte se servisní 
službou Sinclair nebo specializovaným prodejcem. Podrobnosti viz připojený servisní návod pro 
zákazníka. 

 


