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1 Ogólne środki ostrożności

1.1 Informacje o dokumentacji
▪ Oryginalna  dokumentacja  została  napisana w  języku  angielskim.
Dokumentacja  we  wszystkich  pozostałych  językach  jest
tłumaczeniem.

▪ Środki  ostrożności  opisane  w  niniejszym  dokumencie  dotyczą
bardzo  ważnych  zagadnień,  konieczne  jest  więc  dokładne
stosowanie się do nich.

▪ Wszystkie  opisane  w  instrukcji  montażu  czynności  muszą  być
wykonane przez autoryzowanego instalatora.

1.1.1 Znaczenie ostrzeżeń i symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na sytuację,  która powoduje zgon  lub poważne
obrażenia ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
porażenia prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
poparzeń w wyniku działania bardzo wysokich  lub niskich
temperatur.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu
lub poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

UWAGA

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
uszkodzenia sprzętu lub innego mienia.

INFORMACJE

Wskazuje  na  przydatne  wskazówki  lub  informacje
dodatkowe.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYBUCHU

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
wybuchu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZATRUCIA

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
zatrucia.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ PRZED MROZEM

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
uszkodzenia sprzętu lub innego mienia.

1.2 Dla użytkownika
▪ W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia
należy skontaktować się z instalatorem.

▪ Tego  urządzenia  nie  powinny  używać  osoby  (w  tym  dzieci)  o
obniżonej  sprawności  fizycznej,  sensorycznej  lub  umysłowej,  ani
osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich
bezpieczeństwem  będzie  czuwała  osoba  za  nie  odpowiedzialna.
Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

OSTROŻNIE

Urządzenia  NIE  WOLNO  zwilżać.  Może  to  spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

UWAGA

▪ Na  urządzeniu  NIE  WOLNO  umieszczać  żadnych
przedmiotów czy innego sprzętu.

▪ NIE  WOLNO  siadać,  wspinać  się  ani  stawać  na
urządzeniu.

▪ Jednostki zostały oznaczone następującym symbolem:

Oznacza  to,  że  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  należy
usuwać  osobno,  nie  zaś  z  niesegregowanymi  odpadami  z
gospodarstw  domowych.  NIE  NALEŻY  podejmować  prób
samodzielnego  demontażu  układu:  demontaż  układu,  utylizacja
czynnika  chłodniczego,  oleju  oraz  wszelkich  innych  elementów
muszą przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami  i muszą być
przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.
Jednostki  muszą  być  poddane  obróbce  przez  wyspecjalizowaną
stację  w  celu  ponownego  wykorzystania,  recyklingu  i  odzysku.
Zapewnienie  prawidłowej  utylizacji  produktu  pozwala  zapobiec
ewentualnym  ujemnym  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  skutkom.
Aby  uzyskać  więcej  informacji  należy  skontaktować  się  z
instalatorem lub lokalnym urzędem.

▪ Baterie zostały oznaczone następującym symbolem:

Oznacza  to,  że  baterie  mogą  być  usuwane  osobno,  nie  zaś  z
niesegregowanymi  odpadami  z  gospodarstw  domowych.  Jeśli
poniżej  tego  symbolu  umieszczony  jest  symbol  pierwiastka
chemicznego,  oznacza  to,  że  bateria  zawiera  metale  ciężkie  w
stężeniu przekraczającym pewien próg.
Możliwe  symbole  pierwiastków  chemicznych  to:  Pb:  ołów
(>0,004%).
Zużyte  baterie  muszą  być  przetwarzane  w  wyspecjalizowanych
placówkach  w  celu  ich  ponownego  wykorzystania.  Zapewnienie
prawidłowej  utylizacji  odpadów  bateryjnych  pozwala  zapobiec
ewentualnym  negatywnym  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi
skutkom.
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1.3 Dla instalatora

1.3.1 Informacje ogólne
W  przypadku  braku  pewności  co  do  sposobu  obsługi  urządzenia
należy skontaktować się ze sprzedawcą.

UWAGA

Nieprawidłowy  montaż  lub  podłączenie  urządzenia  i
akcesoriów  może  spowodować  porażenie  prądem
elektrycznym,  zwarcie,  wycieki,  pożar  lub  inne
uszkodzenia  sprzętu.  Należy  stosować  wyłącznie
akcesoria,  sprzęt  opcjonalny  i  części  zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że montaż, testowanie i zastosowane
materiały  są  zgodne  z  właściwymi  przepisami
(obowiązującymi  przed  instrukcjami  opisanymi  w
dokumentacji Daikin).

OSTROŻNIE

Podczas  montażu,  konserwacji  lub  serwisowania  układu
należy  nosić  odpowiedni  sprzęt  ochrony  osobistej
(rękawice ochronne, okulary…).

OSTRZEŻENIE

Rozedrzeć  i  wyrzucić  torby  plastikowe,  tak  aby  nikt,  a  w
szczególności  dzieci,  się  nimi  nie  bawił.  Możliwe  ryzyko:
uduszenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA

▪ NIE  DOTYKAĆ  przewodów  rurowych  czynnika
chłodniczego,  przewodów  wodnych  ani  części
wewnętrznych  podczas  pracy  i  niezwłocznie  po
zatrzymaniu urządzenia. Mogą one być bardzo gorące
lub bardzo zimne. Należy poczekać, aż ich temperatura
wróci do normalnego poziomu. Jeśli konieczne jest ich
dotykanie, należy założyć rękawice ochronne.

▪ NIE  WOLNO  dotykać  wyciekającego  czynnika
chłodniczego.

UWAGA

Należy  przedsięwziąć  odpowiednie  środki,  aby  zapobiec
wykorzystywaniu  urządzenia  jako  schronienia  przez małe
zwierzęta.  Małe  zwierzęta  w  kontakcie  z  częściami
elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstanie dymu
lub pożaru.

OSTROŻNIE

NIE  WOLNO  dotykać  wlotu  powietrza  ani  aluminiowych
żeberek urządzenia.

UWAGA

▪ Na  urządzeniu  NIE  WOLNO  umieszczać  żadnych
przedmiotów czy innego sprzętu.

▪ NIE  WOLNO  siadać,  wspinać  się  ani  stawać  na
urządzeniu.

UWAGA

Prace  wykonywane  na  urządzeniu  zewnętrznym
zasadniczo  należy  przeprowadzać  przy  bezdeszczowej
pogodzie,  tak  aby  wyeliminować  ryzyko  przedostania  się
wilgoci do jego wnętrza.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  może  być  konieczne
założenie  książki  serwisowej  produktu,  zawierającej  co  najmniej
następujące  informacje:  informacje  o  przeprowadzonych  pracach
konserwacyjnych,  naprawczych,  wynikach  testów,  okresach
przestojów itp.

W łatwo dostępnym miejscu w pobliżu produktu należy umieścić co
najmniej następujące informacje:

▪ Instrukcje wyłączania systemu w sytuacji awaryjnej

▪ Nazwę  i  adres  najbliżej  placówki  straży  pożarnej,  policyjnej  i
szpitalnej

▪ Nazwę,  adres  oraz  numery  telefonów  umożliwiające  uzyskanie
pomocy serwisu w godzinach dziennych i nocnych

Stosowne  wskazówki  na  temat  takiej  książki  można  znaleźć  w
normie EN378 (na terenie Europy).

1.3.2 Miejsce montażu
▪ Należy  pozostawić  wystarczającą  ilość  wolnego  miejsca  wokół
urządzenia  na  wykonywanie  czynności  serwisowych  i  przepływ
powietrza.

▪ Należy  upewnić  się,  że  miejsce  montażu  wytrzyma  ciężar
urządzenia i wibracje.

▪ Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany.

▪ Należy upewnić się, że urządzenie ustawione jest poziomo.

▪ Należy upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji jednostki jest
pozioma.

▪ Należy upewnić się, że ściany nieodporne na działanie ciepła (np.
drewniane) są chronione odpowiednim materiałem izolacyjnym.

▪ Bojler  gazowy  można  obsługiwać  WYŁĄCZNIE  po  zapewnieniu
dopływu odpowiedniej  ilości powietrza do spalania. W przypadku
koncentrycznego  systemu  powietrza/gazów  spalinowych,
zwymiarowanego  zgodnie  ze  specyfikacjami  podanymi  w
niniejszej  instrukcji,  warunek  ten  spełniony  jest  automatycznie  i
nie  występują  inne  warunki  dotyczące  pomieszczenia,  w  którym
montowany  jest  sprzęt.  Ta  metoda  działania  ma  wyłączne
zastosowanie.

▪ Niniejszy  bojler  gazowy  NIE  ZOSTAŁ  zaprojektowany  do  pracy
zależnej od powietrza w pomieszczeniu.

NIE NALEŻY instalować urządzenia w następujących miejscach:

▪ W środowisku stwarzającym ryzyko wybuchu.

▪ W  miejscach,  w  których  znajdują  się  urządzenia  emitujące  fale
elektromagnetyczne.  Fale  elektromagnetyczne  mogą  uszkodzić
system  sterowania  i  doprowadzić  do  niepoprawnego
funkcjonowania urządzenia.

▪ W  miejscach  stwarzających  ryzyko  pożaru  w  wyniku  wycieku
łatwopalnych gazów (na przykład rozcieńczalnika lub benzyny), w
których występują włókna węglowe lub pyły palne.

▪ W  miejscach  wytwarzania  gazów  korozyjnych  (na  przykład  par
kwasu  siarkowego).  Korozja  przewodów  miedzianych  lub
spawanych może spowodować wyciek czynnika.

▪ W łazienkach.

▪ W  miejscach,  w  których  może  wystąpić  szron.  Temperatura
otoczenia wokół jednostki wewnętrznej powinna wynosić >5°C.
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1.3.3 Czynnik chłodniczy

UWAGA

Należy  upewnić  się,  że  instalacja  przewodów  czynnika
chłodniczego  jest  zgodna  z  mającymi  zastosowanie
przepisami. W Europie właściwą normą jest norma EN378.

UWAGA

Należy upewnić się, że przewody instalacji i ich połączenia
nie są nadmiernie naprężone.

OSTRZEŻENIE

Podczas  prób  szczelności  NIGDY  nie  należy  poddawać
produktu  działaniu  ciśnienia  wyższego  niż  maksymalne
dopuszczalne  (podane  na  tabliczce  znamionowej
urządzenia).

OSTRZEŻENIE

W  przypadku  wycieku  czynnika  chłodniczego  należy
podjąć  odpowiednie  środki  ostrożności.  Jeśli  ulatnia  się
czynnik chłodniczy w stanie gazowym, należy niezwłocznie
przewietrzyć otoczenie. Możliwe ryzyko:

▪ Nadmierne  stężenie  czynnika  chłodniczego  w
zamkniętej  przestrzeni  może  doprowadzić  do
niedoboru tlenu.

▪ W  wypadku  kontaktu  par  czynnika  chłodniczego  z
ogniem może dojść do wydzielania toksycznych gazów.

OSTRZEŻENIE

Należy  zawsze  odzyskać  czynniki  chłodnicze.  NIE
WOLNO  uwalniać  ich  bezpośrednio  do  środowiska.
Instalacja  musi  być  opróżniana  za  pomocą  pompy
próżniowej.

▪ Należy  stosować  wyłącznie  rury  miedziane  bez  szwu,  z  miedzi
beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym o stopniu wyżarzania
odpuszczającego.

UWAGA

Po podłączeniu wszystkich  przewodów  rurowych upewnić
się,  że  nie  ma  wycieków  gazu.  Przeprowadzić  próbę
szczelności z użyciem azotu.

UWAGA

▪ Nie  można  dopełnić  czynnikiem  aż  do  momentu
zakończenia prac elektrycznych.

▪ Dodawanie  czynnika  chłodniczego  musi  zostać
poprzedzone  testem  szczelności  i  osuszaniem
próżniowym.

▪ Podczas  napełniania  układu  należy  uważać,  by  nie
przekroczyć  maksymalnej  dopuszczalnej  ilości
czynnika  chłodniczego,  gdyż  może  to  spowodować
dojście do granicy ściśliwości.

▪ W  razie  zamiaru  otwarcia  układu  czynnika
chłodniczego  należy  postępować  z  czynnikiem  w
sposób przewidziany odpowiednimi przepisami.

▪ Aby  uniknąć  uszkodzenia  sprężarki,  nie  należy  napełniać  ilością
czynnika większą od podanej.

▪ W razie konieczności uzupełnienia czynnika należy zapoznać się
z treścią tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Na
tabliczce podano  rodzaj czynnika chłodniczego  i  jego wymaganą
ilość.

▪ Urządzenie  zewnętrzne  jest  fabrycznie  napełnione  czynnikiem
chłodniczym,  ale  w  zależności  od  średnic  przewodów  i  ich
długości  w  niektórych  układach  konieczne  będzie  uzupełnienie
czynnika chłodniczego.

▪ Aby  zapewnić  odpowiednie  ciśnienie  i  zabezpieczyć  przed
dostaniem  się  do  systemu  zanieczyszczeń,  należy  stosować
wyłącznie  narzędzia  właściwe  dla  użytego  typu  czynnika
chłodniczego.

▪ Naładuj ciekły czynnik chłodniczy w następujący sposób:

Jeśli To
Dostępny jest syfon

(czyli butla oznaczona jest
etykietą “Zamocowany syfon do
napełniania w postaci ciekłej”)

Butlę należy ładować w pionie.

Syfon NIE jest dostępny Butlę należy ładować do góry
dnem.

▪ Butle z czynnikiem chłodniczym należy otwierać powoli.

▪ Należy napełniać  czynnikiem w postaci  cieczowej. Dodawanie w
postaci gazowej może uniemożliwić normalne działanie.

OSTROŻNIE

Po  zakończeniu  procedury  napełniania  czynnikiem
chłodniczym  oraz  na  czas  przerw  w  wykonywaniu
procedury należy niezwłocznie zamknąć zawór zbiornika z
czynnikiem. W przypadku pozostawienia otwartego zaworu
zbiornika  ilość  czynnika  chłodniczego  może  zmniejszyć
się.  W  wyniku  oddziaływania  ciśnienia  po  zatrzymaniu
urządzenia  może  dojść  do  niezamierzonego  dopełnienia
dodatkową ilością czynnika chłodniczego.

1.3.4 Czynnik pośredniczący
Jeśli  ma  zastosowanie.  Aby  uzyskać  więcej  informacji,  patrz
instrukcja  montażu  lub  przewodnik  odniesienia  dla  instalatora  dla
danej aplikacji.

OSTRZEŻENIE

Wybór  czynnika  pośredniczącego MUSI  zostać  dokonany
w oparciu o mające zastosowanie przepisy.

OSTRZEŻENIE

W  przypadku  wycieku  czynnika  pośredniczącego  należy
podjąć  odpowiednie  środki  ostrożności.  Jeśli  dojdzie  do
wycieku  czynnika  pośredniczącego,  należy  niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalnym
dealerem.

OSTRZEŻENIE

Temperatura  otoczenia  wewnątrz  jednostki  może  być
znacznie wyższa od temperatury pomieszczenia, np. może
wynosić  70°C.  W  przypadku  wycieku  czynnika
pośredniczącego  gorące  części wewnątrz  jednostki mogą
stanowić zagrożenie.

OSTRZEŻENIE

Eksploatacja  i  instalacja urządzenia MUSI być  zgodna ze
środkami  ostrożności  i  zaleceniami  dotyczącymi  ochrony
środowiska określonymi przez odpowiednie przepisy.
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1.3.5 Woda

UWAGA

Należy  upewnić  się,  że  jakość  wody  jest  zgodna  z
dyrektywą UE 98/83 WE.

Należy  unikać  uszkodzeń  spowodowanych  osadami  i  korozją.  Aby
uniknąć  powstawania  korozji  i  osadów  należy  przestrzegać
przepisów mających zastosowanie do użytej technologii.

Należy  podjąć  kroki  dotyczące  odsalania,  zmiękczania  lub
stabilizacji  twardości,  jeśli  woda  wypełniająca  i  dopełniająca  ma
dużą  twardość  (>3  mmol/l  —  suma  stężeń  wapnia  i  magnezu,
obliczonych jako węglan wapnia).

Użycie  wody  wypełniającej  i  dopełniającej,  która  NIE  spełnia
podanych wymagań może doprowadzić do znacznego zmniejszenia
okresu  eksploatacji  sprzętu.  Odpowiedzialność  za  to  ponosi  w
całości użytkownik.

1.3.6 Elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

▪ WYŁĄCZYĆ  całe  zasilanie  przed  zdjęciem  pokrywy
skrzynki  elektrycznej,  podłączeniem  okablowania
elektrycznego lub dotknięciem części elektrycznych.

▪ Na  przynajmniej  1  minutę  przed  przeprowadzeniem
czynności  serwisowych  odłączyć  zasilanie  i  zmierzyć
napięcie  pomiędzy  bolcami  kondensatorów  obwodu
głównego  bądź  komponentów  elektrycznych.  Zanim
będzie  można  dotknąć  komponentów  elektrycznych,
napięcie  MUSI  być  mniejsze  niż  50  V  prądu  stałego.
Informacje na temat lokalizacji styków zawiera schemat
okablowania.

▪ NIE  WOLNO  dotykać  komponentów  elektrycznych
mokrymi rękami.

▪ NIE WOLNO pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy
pokrywa serwisowa jest zdjęta.

OSTRZEŻENIE

W  STAŁYCH  elementach  okablowania  należy  umieścić
wyłącznik główny lub inny element odcinający z separacją
styków wszystkich bolców, zapewniający pełne odłączenie
w sytuacji przeciążenia kategorii III.

OSTRZEŻENIE

▪ Stosować TYLKO przewody miedziane.

▪ Okablowanie  musi  być  instalowane  zgodnie  ze
schematem dostarczonym z produktem.

▪ NIGDY  nie  należy  ściskać  wiązek  kabli  i  należy
upewnić  się,  że  nie  mają  one  kontaktu  z  rurami  i
ostrymi krawędziami. Należy sprawdzić, czy na złącza
nie działa ciśnienie zewnętrzne.

▪ Należy pamiętać o instalacji przewodów uziemiających.
NIE  NALEŻY  uziemiać  urządzenia  do  rur,  ochronnika
przepięciowego  lub  uziemienia  telefonicznego.
Nieprawidłowe  uziemienie  może  być  przyczyną
porażenia elektrycznego.

▪ Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania.
NIGDY  nie  używać  zasilania  wykorzystywanego
równolegle przez inne urządzenie.

▪ Należy  upewnić  się,  że  zainstalowano  wymagane
bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne.

▪ Należy  zainstalować  detektor  prądu  upływowego.  W
przeciwnym  razie  dojść  do  porażenia  prądem
elektrycznym lub pożaru.

▪ Podczas instalacji detektora prądu upływowego należy
upewnić się, że  jest on zgodny z  inwerterem (odporny
na  zakłócenia  elektryczne  o  wysokiej  częstotliwości),
co  pozwoli  uniknąć  nieuzasadnionych  aktywacji
detektora.

Aby  uniknąć  zakłóceń,  przewody  zasilające  należy  zainstalować w
odległości  przynajmniej  1  metra  od  odbiorników  telewizyjnych  lub
radiowych.  W  zależności  od  długości  fal  radiowych  odległość
1 metra może nie być wystarczająca.

OSTRZEŻENIE

▪ Po  zakończeniu  prac  elektrycznych  należy  sprawdzić,
czy  wszystkie  komponenty  elektryczne  oraz  zaciski
wewnątrz skrzynki elektrycznej są solidnie podłączone.

▪ Przed  uruchomieniem  urządzenia  należy  upewnić  się,
że wszystkie pokrywy są zamknięte.

UWAGA

Jeśli  istnieje  możliwość  odwrócenia  faz  po  krótkotrwałym
zaniku  zasilania  oraz  włączanie/wyłączanie  zasilania
podczas  pracy  urządzenia,  należy  lokalnie  podłączyć
zabezpieczenie  przed  odwróceniem  faz.  Eksploatacja
urządzenia  w  przypadku  odwrócenia  faz  może
spowodować uszkodzenie sprężarki i innych elementów.
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1.3.7 Gaz
Bojler gazowy jest fabrycznie ustawiony w następujący sposób:

▪ typ  gazu  podany  na  tabliczce  identyfikacji  typu  lub  na  tabliczce
identyfikacji typu ustawienia,

▪ ciśnienie gazu wychodzącego.

Jednostkę należy używać WYŁĄCZNIE z gazem o  typie  i  ciśnieniu
wskazanym na tych tabliczkach identyfikacji typu.

Instalacja i adaptacja systemu gazu MUSI być wykonana przez:

▪ personel wykwalifikowany do tego typu prac,

▪ zgodnie z odpowiednimi wskazówkami instalacji gazowych,

▪ zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami firmy dostarczającej
gaz,

▪ zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Bojlery  wykorzystujące  gaz  ziemny  MUSZĄ  być  podłączone  do
licznika.

Bojlery  wykorzystujące  ciekły  gaz  ziemny  (LPG)  MUSZĄ  być
podłączone do regulatora.

Rozmiar rury dostarczającej gaz nie może być mniejszy niż 22 mm.

Miernik  lub regulator oraz  instalację rurową prowadzącą do  licznika
POWINIEN sprawdzić dostawca gazu. Ma  to na celu  zapewnienie,
że  sprzęt  będzie  działał  dobrze  i  spełniał  wymagania  dotyczące
przepływu i ciśnienia gazu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku wyczucia gazu:

▪ niezwłocznie zadzwonić do  lokalnego dostawcy gazu  i
instalatora,

▪ zadzwonić  pod  numer  dostawcy  umieszczony  z  boku
zbiornika LPG (jeśli ma zastosowanie),

▪ wyłączyć  awaryjny  zawór  sterujący  przy  mierniku/
regulatorze,

▪ NIE przełączać przełączników elektrycznych do pozycji
Włączone lub Wyłączone,

▪ NIE zapalać zapałek ani nie palić,

▪ zgasić płomienie,

▪ niezwłocznie otworzyć drzwi i okna,

▪ trzymać ludzi z dala od zagrożonego obszaru.

1.3.8 Wylot gazu
Systemy  gazów  spalinowych  NIE  mogą  być  modyfikowane  lub
instalowane  w  sposób  inny  niż  opisany  w  instrukcjach  montażu.
Wszelkie nadużycia lub nieupoważnione modyfikacje sprzętu, gazów
spalinowych  lub  powiązanych  komponentów  i  systemów  mogą
unieważnić  gwarancję.  Producent  nie  przyjmuje  odpowiedzialności
za skutki takich działań, z wyjątkiem praw wynikających z ustawy.

NIE  jest  dozwolone  łączenie  części  systemu  gazów  spalinowych
zakupionych od innych dostawców.

1.3.9 Przepisy lokalne
Patrz przepisy lokalne i krajowe.

Przed  instalacją  urządzenia  gazowego  należy  się  upewnić,  że
dostępne są wymagane certyfikaty.

Instalować zgodnie z:

▪ DYREKTYWA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY
2009/142/WE from 30.11.2009 r.

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w  sprawie  warunków  technicznych  jaikm  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690)

▪ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  kotłowni  na  paliwa
gazowe  i  olejowe.  Wydawca:  Polska  Korporacja  Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 2000 r.

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada
1992  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 92/ poz. 460)

▪ PNB02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi  Wymagania

▪ PNB2414:  1999  Ogrzewnictwo    Kotłownie  wbudowane  na
paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1  Wymagania

Należy  upewnić  się,  że  bojlery  LPG  NIE  są  instalowane  poniżej
poziomu gruntu.

Złącze gazu spalinowego NIE może być  instalowane przez ścianę,
ponieważ jego znamionowa wydajność wynosi powyżej 21 kW.

Do  podłączania  systemu  gazów  spalinowych  NIE  używać
przewodów elastycznych.
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1.4 Słownik
Przedstawiciel

Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator

Osoba  dysponująca  odpowiednimi  kwalifikacjami
technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik

Osoba  będąca  właścicielem  produktu  i/lub  użytkująca
produkt.

Przepisy mające zastosowanie

Wszelkie  dyrektywy  europejskie,  krajowe  i  lokalne,
przepisy,  uregulowania  i/lub  kodeksy  obowiązujące  dla
danego produktu lub branży.

Firma serwisująca

Firma  dysponująca  odpowiednimi  kwalifikacjami,
uprawniona  do  prowadzenia  lub  koordynacji  niezbędnego
serwisu produktu.

Instrukcja montażu

Instrukcja  montażu  przeznaczona  specjalnie  dla
określonego  produktu  lub  zastosowania,  wyjaśniająca
procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona specjalnie dla określonego
produktu  lub  zastosowania,  wyjaśniająca  sposób  jego
obsługi.

Akcesoria

Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które
zostały  dostarczone  z  produktem  i  które  muszą  być
zamontowane  zgodnie  z  instrukcjami  przedstawionymi  w
dołączonej dokumentacji.

Sprzęt opcjonalny

Wyposażenie  wyprodukowane  lub  zatwierdzone  przez
Daikin,  które  może  być  łączone  z  produktem  zgodnie  z
instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia

Elementy,  które  nie  zostały  wyprodukowane  przez  Daikin,
które mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.
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