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agregaty chłodnicze i klimatyzatory
zasilane elektrycznie do pojazdów i maszyn

Klimatyzator elektryczny typu split ARCTIC COOL V380EC
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INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa w trakcie montażu oraz użytkowania klimatyzatora.
Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji instalacji, zalecanych środków ostroż-
ności oraz bezpieczeństwa
obsługi.
INFORMACJE OGÓLNE
A. Przeznaczenie klimatyzatora:
1. Instalacja w kabinach pojazdów oraz stacjonarnie.
2. Montaż na dachu kabiny.

B. Wymagania:
3. Konstrukcja dachu z rozstawem pomiędzy legarami 40cm
4. Dachy o grubości 6 do 14cm.
C. Na wydajność klimatyzatora warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne. 

1. Wybierz zacieniony obszar do zaparkowania pojazdu
2. Zamknij okna i użyj żaluzji lub zasłon.
3. Trzymaj drzwi zamknięte.
4. Unikaj używania urządzeń wytwarzających ciepło.

D. Kondensacja

Na skutek różnic temperatury w trakcie działania klimatyzatora może wytwarzać się w pomieszczeniu schładzanym wilgoć.
Wilgoć ma tendencję do kondensacji na zimnych powierzchniach, gdy dostarczymy świeże powietrze do kabiny. Wilgoć może 
pojawić się na suficie, oknach, częściach metalowych itp.
Klimatyzator / pompa ciepła usuwa tę wilgoć z powietrza podczas chłodzenia i działa osuszająco. 

Model
Wydaj-
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(R410a)
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wodu
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drutowy 
obwód 
WAC
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(Użyt-
kownik
dostar-
czone) 
osiem

rozmiar

Wymia-
ry Waga

30.04. 
380 11932

220VAC
50Hz
1PH

4,8 23 1,25 2,9 1070 
m/h

12AWG
do  7m 20 Amp

788 x 
632 x 
256

28

Uwagi:

1. Zalecenie dotyczące doboru długości przewodu do 7m.
2. Przy doborze klimatyzatora należy uwzględnić całkowity pobór prądu przez pojazd. Pamiętaj, o konserwacji styków 
elektrycznych urządzenia.
3. OCHRONA OBWODÓW: Wymagany bezpiecznik zabezpieczający.
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2. W przypadku instalacji dwóch urządzeń: Zamontować jeden klimatyzator  w odległości 1/3 drugi 2/3 od przodu pojazdu i 
wyśrodkowane względem boków Patrz RYS. 2.

INSTRUKCJE INSTALACJI

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
A. Przeczytaj uważnie instrukcję instalacji i obsługi przed instalacja i próbą uruchomienia klimatyzatora.
B. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku awarii. Należy postępo-
wać zgodnie z instrukcją.
C. Instalacja musi być zgodna z krajowym kodeksem elektrycznym oraz obowiązującymi przepisami.
D. NIE należy dodawać żadnych urządzeń ani akcesoriów do klimatyzatora oprócz dedykowanych przez producenta.
E. To urządzenie musi być serwisowane przez wykwalifikowany personel.

2. WYBÓR LOKALIZACJI KLIMATYZATORA
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako klimatyzator dachowy kabiny. Używanie produktu do innych zastosowań 
spowoduje utratę gwarancji.
A. NORMALNE LOKALIZACJE:
Jednostka została zaprojektowana tak, aby pasowała do istniejącego otworu wentylacyjnego dachu o wymiarach 40 x 40cm.
UWAGA!
Gdy otwór dachowy nie występuje, należy go wykonać pomiędzy wzmocnieniami dachu. Jeśli istnieje konieczność wycięcia 
wzmocnień należy poza otworem zamontować wzmocnienie tak aby nie została osłabiona konstrukcja dachu.
B. INNE LOKALIZACJE: 
1. W przypadku instalacji jednego urządzenia: Klimatyzator powinien być zamontowany w niewielkiej odległości przed środ-
kiem pojazdu oraz wyśrodkowany względem boków pojazdu. Patrz RYS.1.

Rys. 1
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rys. 2

Zaleca się, aby klimatyzator był zainstalowany na stosunkowo płaskiej powierzchni. Dopuszczalny jest 15% stopień po-
chylenia w przód lub tył.

C. Dobór miejsca montażu:

1. Sprawdź, czy nie ma przeszkód w obszarze, w którym będzie znajdować się klimatyzator.  Tylna część klimatyzatora nie 
może być przysłonięta i elementy uniemożliwiające swobodny przepływ powietrza nie mogą znajdować się bliżej niż 40 
cm od urządzenia. 
2. Dach musi być w stanie wytrzymać obciążenie 45kg w trakcie jazdy pojazdu, oraz 90kg statycznie.

3. PRZYGOTOWANIE DACHU

UWAGA!

Między warstwami dachu nie może znajdować się instalacja elektryczna !!!

A. MONTAŻ W ISTNIEJĄCYM SZYBERDACHU / WYWIETRZNIKU

1. Odkręcić i wyjąć szyberdach wraz z uszczelką.
2. Usuń całą masę uszczelniającą wokół otworu.
3. Uszczelnij wszystkie otwory na śruby i szwy w miejscu, w którym będzie znajdować się uszczelka dachu. 
Użyj dobrej klasy uszczelniaczy odpornych na warunki atmosferyczne.

B.  MONTAŻ W PEŁNYM DACHU

1. Należy wyciąć w dachu otwór kwadrat 36x36cm
Zaleca się, aby otwór ten znajdował się między szkieletem (wzmocnieniami) dachu.
2. Wykorzystując otwór w dachu jako prowadnicę, wytnij pasujący otwór w suficie. Patrz RYS. 4.
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rys. 4

C. PRZYGOTOWANIE DO WYCIĘCIA:
1. Jeśli otwór PRZEKROCZY 36x36cm konieczne będzie zainstalowanie przekładki maskującej prześwit.
2. Jeśli otwór jest mniejszy niż 36x36cm należy go powiększyć do wymaganego rozmiaru.
3. Poprowadź przewód zasilający na przód otworu w dachu.

  a. Zasilacz musi znajdować się na oddzielnym bezpieczniku zwłocznym 20A lub wyłącznik typu S.
  b. Okablowanie musi być zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi i lokalnymi przepisami i normami.
  
4. Otwór od wewnątrz należy obramować ramką wykonaną ze sklejki lub kantówki, aby zapewnić odpowiednią stabilność 
oraz uszczelnienie. Do tego celu należy użyć kantówki o grubości 2cm lub większej. 
Grubość ramki należy tak dobrać, aby można było przykręcić ramkę z rozdzielaczem powietrza. 
Pamiętaj, aby wykonać otwór  na przewody 230V, 12V i termostat. Patrz RYS. 5.

rys. 5
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UWAGA
Nigdy nie instaluj klimatyzatora w miejscach pozbawionych odpływu , w którym zbiera się woda. Woda stojąca wokół 
klimatyzatora dostać się do wnętrza, powodując uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem.

INSTALACJA GRILLA CHŁODNEGO POWIETRZA 
Ramkę z rozdzielaczem powietrza chłodnego od zasysanego jest przykręcany do ramki z kantówki, elektroniką od stro-
ny zasysanego powietrza.

Grill przeznaczony do oddzielenia powietrza zasysanego od wdmuchiwanego oraz do ukierunkowania i rozproszenia 
powietrza po kabinie i jest przykręcany do sufitu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
(GRUBOŚĆ DACHU MUSI MIEĆ GRUBOŚĆ CO NAJMNIEJ 6cm)
1. Panel sterujący musi być zainstalowany wewnątrz kabiny. Metalowe obramowanie z modułem elektrycznym skręca-
my 4 śrubami z jednostką dachową.
2. Zaleca się montaż urządzenia na dachu o grubości 6-14cm.

RYSUNEK 6B SCHEMAT ELEKTRYCZNY KLIMATYZATORA
Rysunek 6b                               

4. Panel sterowania należy połączyć z przewodami wychodzącymi ze skrzynki elektrycznej, sprawdź, czy wtyczki są odpowied-
nio wyrównane i zatrzaśnięte razem bezpiecznie.
5. Jeśli grubość dachu jest większa niż 6cm należy uszczelnić lukę między rozdzielaczem powietrza a klimatyzatorem pianką 
znajdującą się w kompletacji.
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MONTAŻ SZABLONU

Montaż na ramie
1. Umieść klimatyzator nad otworem dachowym. 
2. Zainstaluj czujnik zamarzania (patrz poniżej rys. 8). Niektóre klimatyzatory mogą zawierać fabrycznie zainstalowany, 
plastikowy klips przytrzymujący czujnik zamarzania. Podłączyć wiązkę czujnika zamarzania do wiązki przewodów skrzynki 
przekaźników.
3. Umieść ramkę montażową w otworze sufitowym. Zobacz rysunek 9.

Rysunek 9

Uwaga. Zaleca się użyć odpowiedniego uszczelniacza pomiędzy uszczelkę klimatyzatora i dachem.

4. Używając czterech długich śrub z kompletacji przykręć klimatyzator. Cztery śruby należy wsunąć w górę przez spód metalo-
wej ramki. Skręcić równomiernie wszystkie 4 śruby z jednostką dachową, aby równomiernie sprasować uszczelkę pod klima-
tyzatorem. Podczas przenoszenia klimatyzatora oraz przesuwając go po dachu należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki. Jeśli 
uszczelka jest uszkodzona wymaga wymiany.
Użycie uszczelki z innego materiału nie jest zalecane i może spowodować utratę gwarancji.
5. Zamontować blaszany rozdzielacz powietrza z uszczelką piankową.
6. Podłącz przewody 230V AC i 12V DC, oraz przewody z kostkami pomiędzy klimatyzatorem a skrzynką elektryczną. Zain-
staluj pokrywę nad skrzynką elektryczną za pomocą małej śruby dostarczone, jak pokazano na rysunku 9.

Montaż czujnika przemrożeniowego
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Przed instalacją szablonu, czujnik przemrożeniowy po-
winien być zainstalowany w parowniku

Wciśnij czujnik pomiędzy lamele parownika do momen-
tu zaskoczenia zaczepu czujnika

Czujnik znajduje się w kompletacji wraz z innymi ele-
mentami montażowymi Zainstaluj szablon oraz kasetę elektryczną na suficie

Użyj płaskiego śrubokręta do poszerzenia lamelek, tak 
aby pasownie zainstalować czujnik Podłącz czujnik

UWAGA!

1. Sprawdź, czy czujnik jest właściwie osadzony i zabezpieczony. 

2. Po zamontowaniu nie ciągnąć za przewód czujnika
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OKABLOWANIE ZESTAWU GŁÓWNEGO PRZEKAŹNIKA

Funkcje Kolor przewodu Opis

Wyjście do termostatu 12V DC Czerwony z białym paskiem 22AWG T-Start Power (12VDC)

Wyjście masy do termostatu Zielony 22AWG COM

A komunikacja danych Niebieski 22AWG A

B komunikacja danych Fioletowy 22AWG B

Główne wejście 12V DC 14AWG Czerwony 18AWG Power (12VDC)

Główne wejście uziemienia 14AWG Czarny 18AWG Ground (12VDC)

Wyjście dla przekaźnika ogrzewania Brązowy z białym paskiem 20AWG To Furmace (12VDC)

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA DIP TERMOSTATU:

rys. 9,1                               RYS 9,2

Przełącznik DIP 
1

off Wyłącz funkcję 
Heat Strip

on Włącz funkcję 
Heat Strip

Przełącznik DIP 
2

off Wyłączona funk-
cja pompy ciepła

on Włączona funk-
cja pompy ciepła

Przełącznik DIP 
3

off Wyłącz funkcję 
pieca

on Włącz funkcję 
pieca

SW1 SW2 SW3 Cykl Trybu

off off off Nawiew zimny

on off off Wentylator - chłodzenie - 
grzanie

off on off Wentylator- chłodzenie – 
pompa ciepła

off off on Wentylator - chłodzenie - 
grzanie

on on off Konfiguracja niemożliwa - 
błąd

off on on Wentylator- chłodzenie – 
pompa ciepła - grzanie

on off on Wentylator- chłodzenie – 
pompa ciepła - grzanie

on on on Konfiguracja niemożliwa - 
błąd
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INSTALACJA TERMOSTATU ACTT 12:

rys. 12,1

OKABLOWANIE TERMOSTATU ACTT 12

  Funkcje                   Grubość przewodu Tekst etykiety

12VDC 22 AWG 12V+

masa 22 AWG COM

A komunikacja danych 22 AWG A

B komunikacja danych 22 AWG B

Rys. 12.2

WAŻNE: Podczas podłączania przewodów:

1. Przewody nie powinny być naprężone.
2. przewody zgodnie z oznaczeniami należy przykręcić w kostce zegara.

PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW 230V AC

OSTRZEŻENIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń ciała 
lub uszkodzenia sprzętu na skutek porażenia prądem, zawsze upewnij się, że jest prąd odłączony lub wyłączony przed rozpo-
częciem instalacji.
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ZAGROŻENIE:

ABY ZAPOBIEGAĆ MOŻLIWOŚCI SZKODY PORAŻENIA OD URZĄDZENIA
DZIAŁANIE: BIAŁY DRUT MUSI BYĆ PODŁĄCZONY DO NEUTRALNEGO W
WEJŚCIE NA PUDEŁKO SERWISOWE I ZIELONY PRZEWÓD MASOWY MUSZĄ BYĆ
PODŁĄCZONY DO ŚRUBY UZIEMIENIA.
ZAMONTOWAĆ GRILL SUFITOWY

1. Ustaw grill obok ramy wewnętrznej i przymocuj go za pomocą dostarczonych śrub.
2. Zainstaluj filtr w części kratki wlotu powietrza.
3. Zatrzaśnij kratkę wlotową na głównej kratce.
4. Zainstaluj zaślepki śrub.
KONSERWACJA 1. FILTR POWIETRZA:
Należy regularnie czyścić filtr pyłowy powietrza zasysanego znajdujący się w panelu sufitowym.

4. Przemrożenie:
W pewnych warunkach na instalacji wewnętrznej może tworzyć się szron. Jeśli tak się stanie, sprawdź filtr pyłowy i wyczy-
ścić, jeśli jest zanieczyszczony. Upewnij się, że żaluzje powietrzne nie są zasłonięte oraz czy jest swobodny przepływ powietrza 
zarówno po stronie zasysania jak i stronie nadmuchu.

TABELA KODÓW BŁĘDU TERMOSTATU

KOD USTERKA ROZWIĄZANIE

Er Nieprawidłowa pozycja przełącznika Dip Ustaw przełączniki Dip w prawidłowej pozycji z tyłu 
termostatu

E1 Usterka czujnika temperatury w pomieszczeniu Wymień termostat

E2 Usterka czujnika temperatury wężownicy 
wewnętrznej

Sprawdź połączenia przewodów i upewnij się, że czuj-
nik jest prawidłowo zainstalowany. 

Wymień czujnik

E3 Usterka czujnika temperatury wężownicy 
zewnętrznej

Sprawdź połączenia przewodów i upewnij się, że czuj-
nik jest prawidłowo zainstalowany. 

Wymień czujnik

E4 Usterka czujnika temperatury otoczenia na 
zewnątrz

Sprawdź połączenia przewodów i upewnij się, że czuj-
nik jest prawidłowo zainstalowany. 

Wymień czujnik

E5 Usterka komunikacji z zestawem T-Stat i prze-
kaźnikiem

Sprawdź połączenia przewodów przy T-Stat i zestawie 
przekaźników

Lo Napięcie prądu stałego jest poniżej 10 V (+/- 
0,5 V)

Sprawdź połączenia przewodów i upewnij się, że na-
pięcie DC przekracza 10 woltów

dF Wężownica wewnętrzna lub zewnętrzna jest 
zamarznięta

System odladza się i nie może być używany przez 35 
minut i uruchomi się ponownie 

automatycznie


