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Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora GREE. Przed przystąpieniem 
-do-montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

A Uwaga

Obsługa i konserwacja 

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub nie mające doświadczenia

i wiedzy wyłącznie pod nadzorem osoby doświadczonej lub pod warunkiem, że zostały
przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i osoby te
rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.

•Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie i konserwacja urządzenia w trakcie użytkowania nie powinny być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

• Nie należy podłączać klimatyzatora za pomocą rozgałęźnika do gniazda elektrycznego.
W przeciwnym razie może to spowodować zagrożenie pożarem.

• Należy podczas czyszczenia powietrza odłączyć zasilanie klimatyzatora. W przeciwnym
razie może to spowodować porażenie prądem.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Autoryzowany
Serwis, lub Elektryka z odpowiednimi kwalifikacjami w celu uniknięcia zagrożenia.

• Nie myć klimatyzatora wodą, aby uniknąć porażenia prądem.

• Nie rozpylać wody na jednostkę wewnętrzną. Może to spowodować porażenie
prądem lub awarię.

• Po wyjęciu filtra, nie dotykaj aluminiowych lamel wymiennika aby uniknąć zranienia.

• Nie używaj ognia lub suszarki do włosów, do wysuszenia filtra powietrza, aby uniknąć
deformacji filtra lub zagrożenia pożarem.

• Konserwacja klimatyzatora musi być wykonana przez wykwalifikowanych pracowników.
W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia.

• Nie należy naprawiać klimatyzatora samodzielnie. Może to spowodować porażenie
prądem lub uszkodzenie. Gdy konieczna jest naprawa klimatyzatora prosimy o kontakt
z Autoryzowanym Instalatorem urządzeń GREE.

• Nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.
Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
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UWAGI DO UŻYTKOWANIA 

A Uwaga

• Wybierz lokalizację dla montażu jednostki, która jest poza zasięgiem dzieci, z dala od
zwierząt lub roślin. Jeśli to konieczne dla celów bezpieczeństwa należy ograniczyć

bezpośredni dostęp do urządzenia.

• Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana blisko ściany.

Uzupełnienie czynnika chłodniczego 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE\ 84212006 na temat fluorowanych gazów cieplarnianych), 
w przypadku dodatkowego uzupełnienia czynnika chłodniczego, jest obowiązkowe: 

- Wypełnić etykietę dołączoną do urządzenia, wpisując ilość fabrycznie napełnionego
czynnika chłodniczego (patrz wytyczne etykiety), dodatkową ilość czynnika chłodniczego
i całkowitą ilość.

- Etykietę nakleja się tuż przy tabliczce znamionowej na obudowie jednostki zewnętrznej.

1) Napełnienie fabryczne
2) Doładowanie czynnika
1+2) Ilość całkowita

.&. Użyj wodoodpornego pisaka.

Zakres temperaturowy pracy klimatyzatora 

wewnątrz DB/WB(°C)
maksymalne chłodzenie 32/23 

maksymalne grzanie 27/-

Ci) = IL__ _ __,I Kg 

@=I 1Kg 

na zewnątrz DB/WB(°C)
43/26 
24/18 

dla GWHD(14)NK3D0, GWHD(18)NK3KO, GWHD(21)NK3KO, GWHD(24)NK3MO, GWHD(28)NK3KO (LC)(LH) 

Zakres temperatur pracy ( temperatury zewnętrznej) dla chłodzenia jest -15°C "' 43°C; zakres temperatury dla grzania 
jest-15°C rv 24°(. 

Zakres temperaturowy pracy klimatyzatora 

wewnątrz DB/WB(°C) na zewnątrz DB/WB(°C)
maksymalne chłodzenie 32/23 43/26 
maksymalne grzanie 27/- 24/18 

dla GWHD(36)NK3B0 GWHD(42)NK3A0 
Zakres temperatur pracy ( temperatury zewnętrznej) dla chłodzenia jest -15°C "' 43°C; zakres temperatury dla ogrzania 
jest-15°C rv 24°C 
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OPIS JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH 

Dane techniczne 

I GWHD(36)NK3B0 I GWHD(42)NK3AO 

Dane elektryczne 
Zasilanie I -220-240V '-OHz -220-240V '-OHz
Bezoiecznik (A) I 32 I 32 

Przekrój kabla zasilająceqo I 3x4mm2 I 3x4mm2 

Wymiary jednostki zewnętrznej 1015 X 362 X 1103 

GWH D(36)N K3B0 
1087 

[Ej[Ej[Ej 

631 

GWHD(42)NK3A0 
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SCHEMAT I WYMIARY MONTAŻOWE 

dla modeli : GWHD(36)NK3BO, GWHD(42)NK3AO 

wylot powietrza 
2 

Montaż jednostek zewnętrznych i przestrzeń serwisowa. 

wlot powietrza 

50cm lub więcej 

- -

�
50cm lub więcej 

odległość od ściany 

1) W przypadku silnych wiatrów powyżej 5 m/s należy wybrać miejsce montażu, aby wylot powietrza nie był
skierowany bezpośrednio w stronę kierunków silnego działania wiatrów. W przypadku gdy wiatr wieje
bezpośrednio w kierunku wylotu powietrza z jednostki zewnętrznej może spowodować częściowy spadek
wydajności jednostki lub uszkodzenie wentylatora.

2) W przypadku montażu pojedynczej jednostki zewnętrznej należy zapewnić odpowiednią przestrzeń
dookoła jednostki, zgodnie z powyższymi schematami.

3) W przypadku montażu wielu jednostek ( 2 szt lub więcej) należy zapewnić odpowiednią przestrzeń montażową,
zgodnie z poniższym schematem.
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RURY CHŁODNICZE I DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 

e) W tabeli ponizej podane są podstawowe informacje o ilości mozliwych jednostek wewnętrznych do
podłączenia z jednostką zewnętrzną oraz długość instalacji bez doładowania czynnika chłodniczego.
W przypadku dłuższych instalacji ilość czynnika chodniczego należy uzupełnić zgodnie z podanymi
wartościami w tabeli 2. Ilość dodatkowego czynnika podawana jest w [g/m].

Tabela 5 

Model jedn. zewnętrznej Max. ilość jedn. wewn. Całkowita długość rur cieczowych bez doładowania 

GWHD(14)NK3D0 2 

GWHD(18)NK3KO 2 

GWHD(21)NK3KO 3 

GWHD(24)NK3MO 3 

GWHD(28)NK3KO 4 

GWHD(36)NK3B0 4 

GWHD( 42)NK3A0 5 

(a+b) � 10m 

(a+b) � 10m 

(a+b+c) � 30m 

(a+b+c) � 30m 

(a+b+c+d) �40m 

(a+b+c+d) �40m 

(a+b+c+d+e) � 50m 

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego jest różna w zależności od średnicy rury. 
Tabela 2 poniżej pokazuje dodatkową ilość czynnika jaką należy uzupełnić w zależności od 
średnicy rur. Podane wartości dla R410A. 

średnica rur połączeniowych (mm) rozprężanie w jedn. wewn. rozprężanie w jedn. zewn. 

tylko chłodzenie, tylko chłodzenie, grzanie 
rura cieczowa rura gazowa grzanie i chłodzenie (g/m) i chłodzenie 

(g/m) (g/m) 

4>6 4>9.5 or 4>12 20 15 20 

4>6 or ct>9.5 ct>16 or ct>19 50 15 50 

ct>12 ct>19 or ct>22.2 100 30 120 

4>16 ct>25.4 or 4>31.8 170 60 120 

ct>19 - 250 250 250 

ct>22.2 - 350 350 350 

Uwaga! Wartości podane w tabeli są zalecane, nie obowiązkowe. 

Obliczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego. 

Jeśli długość instalacji chłodniczej jest większa niż podana w tabeli nr 5, należy uzupełnić czynnik chłodniczy 
w instalacji chłodniczej wg zaleceń producenta. 
Poniższy przykład ilustruje opisane zasady. 

PRZYKŁAD 

Dobrano 5 jednostek wewnętrznych dla 5 pięciu pomieszczeń na podstawie bilansu ciepłego: 

Oznaczenie jednostek Model 

Jednostka wewnętrzna @ Typ ścienny GWH09RB-K3D 

Jednostka wewnętrzna @) Typ ścienny GWH09RB-K3D 

Jednostka wewnętrzna @ Typ ścienny GWH09RB-K3D 

Jednostka wewnętrzna ® Typ ścienny GWH09RB-K3D 

Jednostka wewnętrzna CD Typ ścienny GWH18RC-K3D 
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RURY CHŁODNICZE I DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 

Dobrano jednostkę zewnętrzną FREE Match - model GWHD(42)NK3A0:

a C 
e 

b 

Tabela 10 Rury cieczowe,chłodnicze-zestawienie 

Odcinek e d C b a 

Średnica cp6.3S cp6.3S cp6.3S cp6.3S cp6.3S 

Długość 20m 20m I Sm Sm 

Całkowita długość rur cieczowych chłodniczych wynosi: e+d+c+b+a=20+20+15+5+5=65m 
Długość rur cieczowych w instalacji bez uzupełniania czynnika chłodniczego wynosi dla 
GWHD(42)NK3B0 zgodnie z tabelą 5 maksymalnie SOm. 

Sm 

Zatem w naszym przykładzie dodatkowa ilość czynnika chłodniczego do uzupełnnienia wynosi: 
(65-SO)x 0,020 kg/m = 0,3kg, zgodnie z tabelą nr 2. 

Wyniki najlepiej sporządzić w formie tabeli i zachować dla celów konserwacji systemu klimatyzacji. 

Obieg nr Średnica rur 
Model jednostki Długość całkowita(m) Uzupełniona ilość czynnika 
wewnętrznej chłodniczeqo (kq) 

2 

. . . . . .

N 

Razem 
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