Instrukcja montażu
Klimatyzatory pokojowe typu Split
Klimatyzatory pokojowe typu Multi System
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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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DEKRA (NB0344)
2024351-QUA/EMC02-4565

<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

3P468238-5

Klimatyzatory pokojowe typu Split
Klimatyzatory pokojowe typu Multi System
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Spis treści

Strona

Instrukcja montażu

Montaż urządzenia wewnętrznego

Montaż urządzenia wewnętrznego.................................................... 1
Instalacja urządzenia zewnętrznego ................................................. 2

W żadnym wypadku nie przestawiać wyłącznika głównego
w pozycję ON przed całkowitym zakończeniem instalacji!

Przewody czynnika chłodniczego ..................................................... 2

Aby upewnić się, co do rodzaju zainstalowanego
urządzenia zewnętrznego, należy zwrócić się do dealera
firmy Daikin.

Przewody do odprowadzania skroplin............................................... 3
Próżniowe osuszanie instalacji ......................................................... 3
Okablowanie w miejscu instalacji ...................................................... 3
Instalowanie pilota zdalnego sterowania........................................... 4

Schemat ogólny (Patrz rysunek 1)

Lista kontrolna................................................................................... 5
Funkcje specjalne ............................................................................. 5

TEGO URZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z URZĄDZENIEM ZEWNĘTRZNYM
FIRMY DAIKIN!
ABY ZAGWARANTOWAĆ POPRAWNOŚĆ MONTAŻU,
NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ
INSTRUKCJĄ. NALEZY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KLIENT
OTRZYMAŁ ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
ZAGADNIENIA POMINIĘTE W TEJ INSTRUKCJI
OPISANO W INSTRUKCJI MONTAŻU URZĄDZENIA
ZEWNĘTRZNEGO.

Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi

przewód cieczowy Ø6,4 mm lub 1/4" przycięty na długość

2

przewód gazowy Ø9,52 mm lub 3/8" przycięty na długość

3

wylot skroplin úr. zewn.=Ø27,2; úr.wewn.=Ø21,6

4

gumowa tuleja doprowadzenia okablowania do wyłącznika, pilot
zdalnego sterowania i przejściówka grzałki elektrycznej

5

gumowa tuleja doprowadzenia okablowania zasilania
elektrycznego

6

wymagane wolne miejsce

7

skrzynka elektryczna

8

pokrywa skrzynki elektrycznej

9

wkręt do otwierania pokrywy skrzynki elektrycznej

Wybór miejsca instalacji

Standardowo dołączone akcesoria
Filtr powietrza
zasysanego

1

Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne muszą być
zainstalowane w miejscach niedostępnych dla dzieci!

1

Urządzenia są przeznaczone do montażu w przestrzeni podsufitowej
z przewodem wylotowym powietrza 500 mm.
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Akcesoria opcjonalne
Przejściówka do elektrycznej (KRP1B61)

Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca na rury, przeprowadzanie czynności serwisowych i przewody elektryczne.

Pilot zdalnego sterowania

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA PRODUKCJI FIRMY DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI
URZĄDZENIAMI;
AKCESORIA
POWINNY
BYĆ
INSTALOWANE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
INSTALACJI LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

Instrukcja montażu

1

Urządzenie powinno być zainstalowane w taki sposób, by spełnione
zostały następujące warunki:
■ urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne należy instalować w taki
sposób, by kabel połączeniowy i zasilający przebiegał
w odległości co najmniej 1 m od odbiorników TV i radiowych.
Dzięki temu klimatyzator nie będzie zakłócał odbioru
telewizyjnego i radiowego.
■
■
■
■

powietrze powinno być rozprowadzane po całym pomieszczeniu.
sufit musi wytrzymać obciążenie wynikające z ciężaru
urządzenia wewnętrznego.
nic nie może zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
musi być możliwe wykonanie otworu w ścianie, służącego do
przeciągnięcia na zewnątrz przewodów elektrycznych i przewodów z czynnikiem chłodniczym oraz ze skroplinami.

W przypadku instalacji w nietypowych miejscach (np. w miejscach
zatłuszczonych, narażonych na występowanie związków siarki,
w pobliżu zakładów chemicznych, w miejscach, w których występują
duże skoki napięcia, tam, gdzie występują gazy palne w stanie
lotnym, w pobliżu urządzeń generujących fale elektromagnetyczne),
należy zasięgnąć porady dealera.
FDBQ25B5V1
Klimatyzatory pokojowe typu Split
Klimatyzatory pokojowe typu Multi System
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Montaż

Montaż urządzenia wewnętrznego

Wybór miejsca montażu
■

Wokół urządzenia musi być pozostawione wolne miejsce
niezbędne do wykonania czynności serwisowych.

■

Należy upewnić się, że przez zakreskowany obszar nie biegną
żadne przewody (Patrz rysunek 2);
- kondensat może ściekać na skrzynkę elektryczną
- przewody rurowe mogą utrudniać swobodne otwieranie
skrzynki.

■

Tymczasowo zamontuj urządzenie wewnętrzne. Przymocuj wspornik
wieszaka do śruby wieszakowej. Mocowanie powinno być pewne,
wykonane przy użyciu nakrętki i podkładki po górnej i dolnej stronie
wspornika wieszaka; górną nakrętkę należy dokręcić.

1
2

Należy sprawdzić dopuszczalną długość przewodów rurowych;
odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu
urządzenia zewnętrznego.
UWAGA

Wzajemne położenie otworu w suficie, urządzenia i śrub —
(Patrz rysunek 1).

■

Wykonaj w ścianie otwór, przez który przewody elektryczne,
przewody czynnika chłodniczego i przewody do odprowadzania
skroplin zostaną wyprowadzone na zewnątrz.
- Otwór musi przebiegać skośnie w dół, na stronę zewnętrzną.
- Rozmiar otworu musi był dopasowany do úrednicy rury
ochronnej (Ø7-8 cm) (nie należy do wyposażenia)
- Otwór należy w miarę możliwości zasłonić odpowiednią
zaślepką (nie należy do wyposażenia).
1

rura ochronna
(nie należy do wyposażenia)

2

zaślepka otworu w ścianie
(nie należy do wyposażenia)

Ø7–8 cm

2

Prędkość wentylatora tego urządzenia wewnętrznego jest
fabrycznie
dostosowana
do
standardowego
sprężu
dyspozycyjnego.

■

podkładka

3

dokręcić (podwójna nakrętka)

Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane we
wszystkich 4 rogach. (Patrz rysunek 3)

1

rurka winylowa z wodą

2

poziom wody

Instalacja urządzenia zewnętrznego
Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu urządzenia
zewnętrznego.

Przewody czynnika chłodniczego
1

■

nakrętka

2

3

Przygotowania do montażu
■

1

Zamontuj śruby

To urządzenie zaprojektowano specjalnie na czynnik chłodniczy
R410A.

Przewody zewnętrzne
Wszystkie przewody zewnętrzne muszą być instalowane przez
wykwalifikowanego technika chłodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi.

Podłączanie przewodów

1

kotwa (nie należy do wyposażenia)

2

długa nakrętka lub ściągacz (nie należy do wyposażenia)

3

śruba wieszakowa (nie należy do wyposażenia)
Należy stosować śruby M10.
W przypadku istniejących stropów należy zastosować kotwy, a
do wzmocnienia stropów – wpusty, kotwy lub inne elementy
spoza wyposażenia.

■

Wymagane średnice przewodów podano w rozdziale "Schemat
ogólny" na stronie 1.

■

Jeśli urządzenie jest instalowane jako jednostka wewnętrzna
systemu multi, a średnice przewodów biegnących z urządzenia
zewnętrznego nie pasują do otworów w urządzeniu wewnętrznym, należy zastosować zwężki. Instrukcje postępowania
można znaleźć na karcie dołączonej do urządzenia
zewnętrznego.

■

Cały przewód gazowy i cieczowy (także połączenia kielichowe)
należy osobno zaizolować materiałem z pianki polietylenowej
(przewodność cieplna = 0,041~0,052 W/mK)

Urządzenie wewnętrzne
Izolacja

Średnica wewnętrzna

Grubość ścianki

Przewód gazowy

12–15 mm

8–10 mm

Przewód cieczowy

8–10 mm

7–10 mm

UWAGA
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W przypadku przewodu gazowego należy użyć pianki
polietylenowej odpornej na temperaturę 110°C.

Instrukcja montażu
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Wsuwając przewody czynnika chłodniczego do otworu w
ścianie, należy uważać, by nie dostał się do nich pył lub
wilgoć. Końce przewodów należy zabezpieczyć zatyczką
albo całkowicie zalepić taśmą.

1

2

1

kurz

2

wilgoć

3

taśma

4

zatyczka

3

Okablowanie w miejscu instalacji

4

■

Okablowanie i elementy elektryczne muszą być
przygotowane przez uprawnionego elektryka i zgodne
z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi.

■

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

■

Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy
napięcie w sieci mieści się w normie ±10% napięcia
nominalnego, podanego na tabliczce znamionowej.

■

Podczas wsuwania i wyjmowania złączy należy
uważać, by nie zginać płytki drukowanej.

Okablowanie w miejscu instalacji
Okablowanie należy zainstalować zgodne ze schematami
okablowania (patrz rysunek 6) oraz ze schematem zewnętrznym.
(Patrz rysunek 1)

Przewody do odprowadzania skroplin
■

Wąż na skropliny musi być poprowadzony w dół po
stronie zewnętrznej.

■

W instalacji odprowadzania skroplin nie można
używać syfonów.

■

Końca węża na skropliny nie wolno umieszczać
w wodzie.

■

W przypadku przedłużania węża na skropliny, należy
zawsze zaizolować go materiałem z pianki polietylenowej na całej długości, aż do wyjścia na stronę
zewnętrzną.

1
2

wąż na skropliny podłączony
do urządzenia wewnętrznego
przedłużenie węża po stronie
wewnętrznej

3

ściana

4

pianka polietylenowa

4
1

2

3

: Okablowanie w miejscu instalacji
: Przyłącze
: Złącze
,

: Zacisk do przewodów
: Uziemienie ochronne (śruba)

BLK

: Czarny

BLU

: Niebieski

BRN

: Brązowy

GRN

: Zielony

GRY

: Szary

ORG

: Pomarańczowy

RED

: Czerwony

WHT

: Biały

YLW

: Żółty

A1P........................ Płytka drukowana
C1R ....................... Kondensator (silnik wentylatora)
F1T ........................ Bezpiecznik termiczny 152°C (wbudowany
w M1F)

Kontrola odprowadzania skroplin

F1U........................ Bezpiecznik (250 V/5 A)

Sprawdź, czy wąż na skropliny jest podłączony w sposób pewny.

HAP ....................... Dioda elektroluminescencyjna (serwisowa zielona)

Wlej trochę wody do tacy na skropliny, aby sprawdzić, czy woda
spływa bez przeszkód.

M1F ....................... Silnik (wentylatora)
R1T........................ Termistor (powietrze)
R2T........................ Termistor (ciecz)

Próżniowe osuszanie instalacji
Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu urządzenia
zewnętrznego.

R3T........................ Termistor (wężownica)
RyF1-4................... Przekaźnik magnetyczny (wentylator)
SS1........................ Przełącznik (awaryjny)
X1M,X2M............... Listwa zaciskowa
RC ......................... Obwód odbiornika sygnału
T1R........................ Transformator
TC.......................... Obwód nadajnika sygnału

PRZEJŚCIÓWKA DO PRZEWODÓW
RyH........................ Przekaźnik magnetyczny

Instrukcja montażu
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ZŁĄCZE ELEMENTÓW OPCJONALNYCH

Instalowanie pilota zdalnego sterowania

X33A...................... Złącze (przejściówka do przewodów)
X35A...................... Złącze (przejściówka sterowania grupowego)
X40A...................... Złącze (zdalne wł./wył., wymuszone wył.)
X60A,X61A ............ Złącze (przejściówka interfejsu dla urządzeń
z serii Sky Air)

■

Pilota zdalnego sterowania nie należy instalować
w pobliżu grzałki ani w miejscu wystawionym na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

■

Podczas instalacji nie należy bezpośrednio dotykać
płytki drukowanej.

NIE NALEŻY DO WYPOSAŻENIA
K1R........................ Przekaźnik magnetyczny

Instrukcje instalacji i konfiguracja

EH.......................... Grzałka elektryczna

Dodatkowe informacje zamieszczono w instrukcji instalacji opcjonalnego pilota zdalnego sterowania.

Wired remote
controller

: Pilot zdalnego sterowania
(na przewodzie)

Details of wired
remote controller

: Szczegółowe informacje o pilocie

Adaptor for wiring

: Przejściówka do przewodów

Terminals for
operation indicator

: Przyłącza wskaźnika pracy

Fan operation

: Tryb nawiewu

Compressor operation

: Praca sprężarki

Switch box

: Skrzynka elektryczna

UWAGA

1.

2.

UWAGA

Konfigurowanie alarmu wymiany filtra powietrza
Zainstalowanie filtra powietrza na ssaniu i tłoczeniu
umożliwia przedłużenie czasu eksploatacji urządzenia.
Ustawienie
■

(pora wyczyścić filtr powietrza).
■

Jeśli używany jest centralny pilot zdalnego sterowania, należy zapoznać się z instrukcją podłączania
go do urządzenia.

Kable i bezpiecznik zewnętrzny

Sprawdź wartość drugiego kodu zgodnie z tabelą w zależności
od ilości zanieczyszczeń lub kurzu w pomieszczeniu (wartość
drugiego kodu jest fabrycznie ustawiona na wartość "01", co
oznacza zaświecenie w przypadku zanieczyszczenia filtra).
Czas między
wyświetlaniem

Nr trybu

1-szy kod

2-gi kod

niewielkie zanieczyszczenie filtru

±2500 godzin

20

0

01

silne zanieczyszczenie filtru

±1250 godzin

20

0

02

Ustawienie

Model pilota zdalnego sterowania zależy od konfiguracji systemu. Przed podłączeniem należy zapoznać
się z materiałami technicznymi, katalogami, itp.

W przypadku instalowania grzałki elektrycznej należy
wykonać dodatkowe okablowanie oraz używać
oddzielnego źródła zasilania (1~50 Hz 230 V).

Na wyświetlaczu zdalnego pilota pojawia się wskaźnik

Ustawianie czujnika zdalnego
Klient ma możliwość wyboru czujnika temperatury. W czujnik temperatury wyposażone jest zarówno urządzenie, jak i pilot zdalnego
sterowania.
Ustawienie

■

Używać kabli z litymi żyłami, aby zapobiec poluzowaniu
przewodów.

■

Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabli i bezpiecznika
zewnętrznego; odpowiednie informacje podano w instrukcji
montażu urządzenia zewnętrznego.

■

Podłączając przewody do złączy, zdejmować nie więcej niż
8 mm izolacji.

■

Aby włączyć lub wyłączyć czujnik zdalny, zmień drugi kod
zgodnie z tabelą
Ustawienie

Nr trybu

1-szy kod

2-gi kod

włączony

20

2

01

wyłączony

20

2

02

UWAGA dot. systemów pomp ciepła typu multi
W przypadku podłączania do systemów pompy ciepła typu
multi split należy włączyć zdalny czujnik.
■

Otwórz pokrywę skrzynki elektrycznej. Pociągnij przewody za
tuleję gumową 5 (Patrz rysunek 1) i podłącz je do
odpowiedniego zacisku płyty zasilania.

UWAGA

Podłączając przewody do płyty zaciskowej zasilania
należy przestrzegać poniższych zaleceń.

■

Do tego samego przyłącza zasilania nie należy podłączać
przewodów o różnym przekroju. (Poluzowanie połączenia może
być przyczyną przegrzewania).

■

Przewody o tym samym przekroju należy podłączać w sposób
przedstawiony na rysunku.

FDBQ25B5V1
Klimatyzatory pokojowe typu Split
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W trybie ogrzewania, gdy termostat jest wyłączony, zawór
rozprężny urządzenia zewnętrznego nie zamknie się
całkowicie. Pewna część czynnika będzie wciąż przepływać,
powodując
podwyższenie
temperatury
wymiennika ciepła. Termistor na urządzeniu rejestruje
temperaturę wyższą niż bieżąca temperatura w pomieszczeniu. Może to spowodować problem podczas uruchamiania urządzenia w trybie ogrzewania. Po włączeniu
termistora pilota zdalnego sterowania mierzona jest
bieżąca temperatura w pomieszczeniu, a nie temperatura
wymiennika ciepła.

Instrukcja montażu
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Notatki

Konfigurowanie funkcji WYMUSZONE WŁ/WYŁ
Klient
ma
możliwość
wyboru
funkcji
WYMUSZONEGO
WYŁĄCZANIA lub WYMUSZONEGO WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
Ustawienie

Nr trybu

1-szy kod

2-gi kod

WYMUSZONE WŁ.

22

1

01

WYMUSZONE WYŁ.

22

1

02

Lista kontrolna
Po zakończeniu instalacji należy skontrolować, co następuje:
Po sprawdzeniu
należy zaznaczyć ✓

■

Czy urządzenie wewnętrzne jest pewnie zamontowane?

■

Czy sprawdzono szczelność instalacji gazowej?

■

Czy zapewniona jest odpowiednia izolacja cieplna:

■

Czy skropliny wypływają bez przeszkód?

■

Czy napięcia sieciowe mieszczą się w granicach tolerancji?

■

Czy przewód uziemiający jest podłączony do uziemienia?

■

Czy zastosowano prawidłowe przewody?

■

Czy nie są zablokowane wloty i wyloty urządzenia wewnętrznego
i zewnętrznego?

■

W przypadku instalacji urządzenia wewnętrznego w układzie
multi, należy sprawdzić, czy jego wszystkie przewody rurowe
i kable mają ten sam kod. (A/B/C/D/E)

• przewodu gazowego?
• przewodu cieczowego?
• przedłużenia węża spustu po stronie wewnętrznej?

Funkcje specjalne
Kierunek zasysania powietrza (Patrz rysunek 4)
Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wybór kierunku zasysania
powietrza. Przekładając płytę z dołu na tył, można zmienić kierunek
zasysania odpowiednio ze strony tylnej na dolną.

Wylot tacy skroplin (Patrz rysunek 5)
Klient może wybrać odprowadzenie wody z prawej albo z lewej
strony.

Zewnętrzny wyłącznik
Ta funkcja umożliwia użytkownikowi zdalne wyłączenie urządzenia.
Jeśli styk jest rozwarty, użytkownik może sterować pracą urządzenia
za pomocą pilota zdalnego sterowania. Jeśli styk jest zwarty,
urządzenie jest wyłączone.
(Uwaga: całkowita długość przewodów: maks. 100 m)

System urządzeń nadrzędny-podrzędny (wymuszanie
trybu)
Tryb pracy układu (chłodzenie lub grzanie) jest określony przez tryb,
w którym włączone jest urządzenie nadrzędne. Jeśli trybem pracy
urządzenia nadrzędnego jest chłodzenie (lub ogrzewanie), układ
może pracować tylko w trybie chłodzenia (lub, odpowiednio, tylko
ogrzewania), niezależnie od nastawy termostatu.
■

Jeśli urządzenie nadrzędne jest WYŁĄCZONE, tryb pracy
układu jest określony przez urządzenie włączane jako pierwsze.

■

Aby skonfigurować urządzenie nadrzędne, należy skontaktować
się z dealerem.

Instrukcja montażu
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