Szerelési kézikönyv
Split rendszerű szobai klímaberendezések
Multi rendszerű szobai klímaberendezések
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 ***
02 ***
03 ***
04 ***
05 ***
06 ***

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certiﬁcate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertiﬁkat <C>.
tel que déﬁni dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certiﬁcat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certiﬁcaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certiﬁcado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 ***
08 ***
09 ***
10 ***
11 ***
12 ***

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certiﬁkatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertiﬁkat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertiﬁkaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 2nd of November 2016
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BEYANI

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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<C>

DAIKIN.TCF.021J14/07-2016
<B>

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modiﬁées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modiﬁca.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ΔÂ¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsﬁlen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsﬁlen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certiﬁcato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certiﬁcado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certiﬁkat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

FDBQ25B5V1,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Split rendszerű szobai klímaberendezések
Multi rendszerű szobai klímaberendezések
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EZT A BELTÉRI EGYSÉGET CSAK DAIKIN KÜLTÉRI
EGYSÉGGEL SZABAD HASZNÁLNI!
A HELYES ÜZEMBE HELYEZÉS ÉRDEKÉBEN OLVASSA
EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET. NE FELEDJE
A VEVŐNEK ÁTADNI A MELLÉKELT ÜZEMELTETÉSI
KÉZIKÖNYVET.
AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN NEM TÁRGYALTAKAT
LÁSD
A
KÜLTÉRI
EGYSÉG
SZERELÉSI
KÉZIKÖNYVÉBEN.

Szerelési kézikönyv
Üzemeltetési kézikönyv

folyadékcső Ø6,4 mm vagy 1/4"

2

gázcső Ø9,52 mm vagy 3/8"

3

kondenzvízgyűjtő K.átm.=Ø27,2; B.átm.=Ø21,6

4

gumi karima a be/ki kapcsoló vezetékeinek, a távirányító és
az elektromos fűtőelem kábeladapterének bevezetésére

5

gumi karima a tápfeszültség vezetékeinek bevezetésére

6

szerelési tér

7

kapcsolódoboz

8

kapcsolódoboz fedél

9

a kapcsolódoboz fedelét felnyitó csavar

Elhelyezés

Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egységhez ne
férhessenek hozzá gyerekek!

Mellékelt normál tartozékok
Szívás oldali
levegőszűrő

1

Az egységek mennyezetbe süllyesztett kivitelűek, a levegőfúvó cső
500 mm.
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Külön rendelhető tartozékok
Kábeladapter az elektromos fűtőpanelhez
(KRP1B61)

Legyen elég hely a csövek, elektromos kábelek számára és a
szereléshez.
Az egység helyének megválasztásakor az alábbiakra kell figyelni:

Távirányító

A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT.
CSAK
DAIKIN
GYÁRTMÁNYÚ
TARTOZÉKOKAT
HASZNÁLJON,
MELYEKET
A
BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST
BÍZZA SZAKEMBERRE.
HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT
VAGY
INFORMÁCIÓT
A
DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.

Szerelési kézikönyv
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■

Ügyeljen, hogy a beltéri és a kültéri egység összekötései és a
tápkábel legalább 1 m távolságra legyen a tévé- és
rádiókészülékektől. Ezzel elkerülhető a légkondicionáló és az
említett készülékek interferenciája.

■

A levegő lehetőleg az egész szobát járja át.

■

Az mennyezet elég erős legyen a beltéri egység súlyának
megtartásához.

■

Ne legyenek
akadályok.

■

Az épület műszaki adottságai tegyék lehetővé az elektromos
kábelek, a hűtőközeg- és kondenzvízcsövek kivezetését a falon.

a

levegőbemenet

vagy

-kimenet

útjában

Beszélje meg a forgalmazóval, ha különleges környezetben kell a
berendezést üzembe helyeznie (pl. olajos környezetben, kénes
gázok mellett, olyan helyen, ahol nagy feszültségingadozások
lehetnek, ahol illékony tűzveszélyes gázokat tárolnak, vagy ahol a
gépek elektromágneses hullámokat keltenek.)
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Felszerelés

A beltéri egység felszerelése

A berendezés helyének megválasztása
■

A szereléshez és a karbantartáshoz legyen elegendő hely.

■

Ellenőrizze, hogy a vonalkázott területen nem haladnak-e át
csövek (Lásd: 2. ábra)
- kondenzvíz csöpöghet a kapcsolódobozra
- a csövek akadályozhatják a kapcsolódoboz kinyitását

■

Szerelje fel ideiglenesen a beltéri egységet. Illessze a függesztőkart
a függesztőcsavarra. Rögzítse biztonságosan csavarokkal és
alátétkarikákkal a függesztőkar felső és alsó oldalán, és húzza meg a
felső anyát.

1

Nézze meg a kültéri egység szerelési kézikönyvét, és
ellenőrizze a megengedett legnagyobb csőhosszt.

2

1

anya

2

alátét

3

dupla anyával rögzítve

3

Üzembe helyezés előtti előkészület
■

A mennyezeti lyukak, az egység és a függesztőcsavarok
helyzete (Lásd: 1. ábra).

■

Készítse el az oldalfalon a nyílást az elektromos kábelek, a
hűtőközeg- és a kondenzvízcsövek kivezetésére.
- A lyuknak a kültéri oldal felé lejtenie kell.
- A lyuk méretének éppen akkorának kell lennie, hogy a
védőcsövet át lehessen bújtatni (Ø7–8 cm) (nem tartozék).
- Használjon egy takarópanelt (nem tartozék) az oldalfali lyuk
lehetőség szerinti eltakarására.
1

védőcső (nem tartozék)

2

védőcsőfedél (nem tartozék)

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy az egységnek mind a négy sarka
egy magasságban van-e. (Lásd: 3. ábra)

1

vízzel töltött műanyagcső

2

vízszint

A kültéri egység üzembe helyezése
Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.

Ø7–8 cm

1

2

■

A beltéri egység ventilátorsebessége átlagos külső nyomásra
van gyárilag állítva.

■

Szerelje fel a függesztőcsavarokat.

Hűtőközegcsövek
A berendezést kifejezetten az R410A hűtőközeghez tervezték.

Külső csövek
A helyszíni csőszerelést egy képesített hűtéstechnikusnak kell
elvégeznie, a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.

Csőcsatlakozások

1

betét (nem tartozék)

2

hosszú anya vagy feszítőcsavar (nem tartozék)

3

függesztőcsavar (nem tartozék)
A függesztőcsavarok mérete M10-es legyen.
A meglévő mennyezeteknél használjon kőhorgonyt, az új
mennyezeteknél pedig mélyített betétet, kőhorgonyt vagy egyéb
kereskedelmi forgalomban kapható eszközt a mennyezet
megerősítésére.

■

Információ a csőátmérőkkel kapcsolatban: 1. oldal, "Külső kép
ábra".

■

Ha a beltéri egység multi rendszerűként van üzembe helyezve,
akkor a kültéri egységhez mellékelt szűkítőket kell használni
abban az esetben, ha a beltéri egység csövei nem csatlakoztathatók közvetlenül a kültéri egységhez. Ezzel kapcsolatban a
kültéri egységhez mellékelt útmutatóban talál leírást.

■

Ne feledje a gázcsövet és a folyadékcsövet külön-külön
szigetelni polietilénhab szigetelőanyaggal (hővezetés =
0,041~0,052 W/mK).

Beltéri egység
Szigetelés

Belső átmérő

falvastagság

Gázcső

12–15 mm

8–10 mm

Folyadékcső

8–10 mm

7–10 mm

MEGJEGYZÉS
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A
gázcsőnél
polietilénhabot.

használjon

110°C-ig

hőálló

Szerelési kézikönyv
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Helyszíni huzalozás
Amikor a hűtőközegcsöveket a falon átvezeti, figyeljen,
hogy ne kerüljön beléjük piszok vagy nedvesség. Védje a
csővégeket egy kupakkal, vagy ragassza le őket teljesen
szalaggal.

A kábelek vezetése a kábelezési rajzoknak (lásd 6. ábra) és az
áttekintő ábrának megfelelően történjen. (Lásd: 1. ábra)
: Helyszíni huzalozás

1

2

3

: Csatlakozósáv

4

: Csatlakozó
,

: Vezetékszorító
: Védőföldelés (csavar)

1

szennyeződés

2

nedvesség

BLK

3

szalag

BLU

: Kék

4

kupak

BRN

: Barna

GRN

: Zöld

Kondenzvízcső

: Fekete

GRY

: Szürke

ORG

: Narancssárga

RED

: Piros

■

A kondenzvíztömlőnek a kültéri oldal felé lejtenie kell.

WHT

: Fehér

■

Ne kössön kondenzedényt a kondenzvízcsövekre.

YLW

: Sárga

■

Ne tegye a kondenzvíztömlő végét víz alá.

■

Ha a kondenzvíztömlőt meghosszabbítja, mindig
szigetelje le egész a kültéri oldalig polietilénhab
szigetelőanyaggal (nem tartozék).

A1P........................ Nyomtatott áramköri kártya
C1R ....................... Kondenzátor (ventilátormotor)
F1T ........................ Túlmelegedés
beépítve)

elleni

biztosító

152°C

(M1F

F1U........................ Biztosíték (250 V/5 A)
HAP ....................... Világító dióda (üzemjelzés: zöld)
M1F ....................... Motor (ventilátor)
R1T........................ Termisztor (levegő)
1

a beltéri egységhez rögzített
kondenzvíztömlő

2

a beltéri oldali hosszabbító
kondenzvíztömlő

R2T........................ Termisztor (folyadék)
4
1

R3T........................ Termisztor (hőcserélő)
2

3

RyF1-4................... Elektromágneses relé (ventilátor)

3

fal

SS1........................ Választókapcsoló (vész-)

4

polietilénhab

X1M,X2M............... Csatlakozósáv
RC ......................... Jelvevő áramkör

A kondenzvíz-elvezetés ellenőrzése

T1R........................ Transzformátor

Ellenőrizze, hogy a kondenzvíztömlő jól csatlakozik-e.

TC.......................... Jelátvivő áramkör

Öntsön
valamennyi
vizet
a
kondenzvízteknőbe,
meggyőződhessen az akadálytalan elfolyásról.

hogy
ADAPTER A KÁBELEKHEZ
RyH........................ Elektromágneses relé

A berendezés vákuumszárítása

CSATLAKOZÓ KÜLÖN RENDELHETŐ ALKATRÉSZEKNEK

Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.

X33A...................... Csatlakozó (adapter a kábelekhez)
X35A...................... Csatlakozó (csoportos vezérlés adapter)
X40A...................... Csatlakozó (távvez. be/ki, gyors ki)

Helyszíni huzalozás
■

A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó helyi
és nemzeti előírásoknak megfelelően.

■

Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy
másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.

■

Az áram bekötése előtt ellenőrizze, hogy a feszültség
az adattáblán feltüntetett névleges feszültségtől
legfeljebb ±10%-kal térjen el.

■

Figyeljen, hogy ne hajlítsa el a nyomtatott áramköri
kártyát a csatlakozókba való bekötéskor vagy
lekötéskor.

Szerelési kézikönyv
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X60A,X61A ............ Csatlakozó (interfész
sorozathoz)

adapter

a

Sky

Air
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A távirányító üzembe helyezése

NEM TARTOZÉK
K1R........................ Elektromágneses relé
EH.......................... Elektromos fűtőpanel

■

Ne szerelje a távirányítót fűtőtest mellé vagy oda,
ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve.

■

Szerelés közben ne érjen kézzel a PCB panelhez!

Wired remote
controller

: Vezetékes távirányító

Details of wired
remote controller

: Vezetékes távirányító részletei

Üzembe helyezési előírások és helyszíni beállítások

Adaptor for wiring

: Adapter a kábelekhez

Lásd az opcionális távirányító szerelési kézikönyvében.

Terminals for
operation indicator

: Csatlakozók a működésjelzőhöz

A levegőszűrő-csere beállítása

Fan operation

: Ventilátor mód

Compressor operation

: Kompresszorműködés

Switch box

: Kapcsolódoboz

A berendezés élettartamát a szívó és fúvó oldalra szerelt
szűrők meghosszabbítják.
Beállítás

MEGJEGYZÉS

1.
2.

MEGJEGYZÉS

Ha a központi távirányítót használja, a kézikönyvben
nézzen utána az egységhez csatlakoztatásnak.

■

A távirányító modellje a rendszer összeállításának
megfelelően változik. A kiválasztáshoz a műszaki
leírások és katalógusok adnak segítséget.

■

Elektromos fűtőelem beszerelésekor külön kell
kábelezni, és külön áramellátást kell biztosítani
(1~50 Hz 230 V).

A távirányítón a

jel látható, ha a levegőszűrők tisztítása

esedékes.
A második kódszámot a helyiség levegőjének szennyezettsége
alapján a táblázat szerint kell módosítani (a 2. kódszám gyári
beállítás a "01" = enyhe szűrőszennyezés).
Beállítás

Jelzési időköz

Mód sz.

1. kódszám

2. kódszám

enyhe
szűrőszennyezés

±2500 óra

20

0

01

erős
szűrőszennyezés

±1250 óra

20

0

02

Külső kábelek és biztosítékok
A távoli szenzor beállítása
■
■

■

■

Használjon tömöreres kábeleket a vezetékek meglazulásának
elkerülésére.
A szükséges helyszíni vezetékméretekkel és biztosítékokkal
kapcsolatban a kültéri egység szerelési kézikönyvében talál
információt.
Legfeljebb 8 mm-t távolítson el a vezetékek szigeteléséből,
mielőtt a szorítókba helyezi őket.

Nyissa fel a kapcsolódoboz fedelét. Húzza át a vezetékeket a
gumikarimán (5) (Lásd: 1. ábra), és kösse be őket a
tápfeszültség csatlakozópanelére.

MEGJEGYZÉS

Vegye figyelembe az alábbi, a tápellátás csatlakozópanelén való munkára vonatkozó megjegyzéseket.

■

Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket
ugyanarra a tápcsatlakozóra. (A gyenge érintkezés
túlmelegedést okozhat.)

■

Ha kettő vezetéket köt be, az ábra szerint csatlakoztassa őket.

A használó kiválaszthatja az aktív termisztort. Mind az egység, mind
a távirányító el van látva a termisztorral.
Beállítás
■

Módosítsa a második kódszámot a táblázatnak megfelelően a
távoli szenzor engedélyezéséhez vagy tiltásához.
Beállítás

Mód sz.

1. kódszám

2. kódszám

engedélyezett

20

2

01

tiltott

20

2

02

FIGYELMEZTETÉS multi hőszivattyús rendszerekkel
kapcsolatban
Multi split hőszivattyús rendszerek esetében a távoli
szenzort engedélyezni kell.
Ha fűtés módban a termosztát ki van kapcsolva, a kültéri
egység szabályozószelepe nem fog teljesen elzárni.
Valamennyi hűtőközeg átjut, és emiatt a hőcserélő hőmérséklete emelkedni fog. Ilyenkor az egység termisztora a
tényleges szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékletet
érzékel. Ez problémát okozhat az egység bekapcsolásakor, fűtés üzemmódban. Ha engedélyezik a távirányító
termisztorát, akkor az a tényleges szobahőmérsékletet
fogja mérni, és nem a hőcserélő hőmérsékletét.

A GYORS BE/KI kapcsolás funkció beállítása
A felhasználó megválaszthatja, hogy a GYORS BE vagy a GYORS
BE/KI kapcsolás funkció legyen-e aktív.
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Beállítás

Mód sz.

1. kódszám

2. kódszám

GYORS BE

22

1

01

GYORS KI

22

1

02

Szerelési kézikönyv
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Ellenőrzőlista

Jegyzetek

Az üzembe helyezés után ellenőrizze az alábbi tételeket:
Pipa ✓
ha
rendben

■

Biztonságosan van a beltéri egység felszerelve?

■

Megvolt a tömítettségpróba?

■

A hőszigetelés:

■

Akadálytalan a kondenzvíz elfolyása?

■

A hálózati feszültségingadozás tűrésen belüli?

■

A földelővezeték valóban földelt?

■

A vezetékek típusa megfelelő?

■

Szabad az áramlás a beltéri és a kültéri levegőbemenetnél és
-kimenetnél?

■

Ha a beltéri egység multi rendszerűként van üzembe helyezve,
akkor minden beltéri egység esetében ellenőrizze, hogy a csövek
és a vezetékek kódjai egyeznek-e. (A/B/C/D/E)

• a gázcsövön megfelelő?
• a folyadékcsövön megfelelő?
• a beltéri oldali hosszabbító kondenzvíztömlőjén megfelelő?

Különleges funkciók
Levegőszívás iránya (Lásd: 4. ábra)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó megválassza a
levegőszívás irányát. A lemez alsó állásról hátsóra állításával a
levegőszívás iránya hátsóról alsó oldalira módosítható.

Kondenzvízteknő-kivezetés (Lásd: 5. ábra)
A felhasználó választhat jobb vagy bal oldali kondenzvízteknőkivezetés között.

Külső be-ki/ki kapcsoló
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó távolról kapcsolja ki a
berendezést.
Ha az áramkör nyitva van, a felhasználó használhatja a távirányítót.
Ha az áramkör zárva van, akkor az egység ki van kapcsolva.
(Megjegyzés: a vezetékek hossza max. 100 m lehet.)

Fő-segéd egységes rendszerek (üzemmódkényszerítés)
A rendszer üzemmódját (hűtés/fűtés) a fő (master) egység üzemmódja határozza meg. Ha a fő egység hűtés módban van, akkor a
rendszer csak hűtés módban üzemelhet, ha fűtés módban van, akkor
csak fűtés módban üzemelhet, függetlenül a termosztátbeállítástól.
■

Ha a fő egység ki van kapcsolva, a rendszer üzemmódját az
elsőnek bekapcsolt egység határozza meg.

■

A fő egység beállításával kapcsolatban a forgalmazótól kérjen
további információt.

Szerelési kézikönyv
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