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Instalarea unităţii

Înainte de instalare

■ Lăsaţi unitatea în ambalajul său în timp ce îl deplasaţi, până
ajunge la locul de instalare. Acolo unde nu se poate evita
dezambalarea, folosiţi o chingă din material moale sau un cablu
cu panouri protectoare la ridicare, pentru evitarea deteriorării
sau zgârierii unităţilor.

■ Consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare pentru
elementele care nu sunt descrise în acest manual.

■ Nu plasaţi obiectele în imediata apropiere a unităţii exterioare şi
nu permiteţi acumularea de frunze şi alte reziduuri în jurul
unităţii.
Frunzele pot atrage animalele mici care pot pătrunde în unitate.
Ajunse în unitate, aceste animale pot cauza defecţiuni, fum sau
incendiu când contactează piesele electrice.

Precauţii

■ Nu instalaţi sau exploataţi unitatea în încăperile menţionate mai
jos.
• Locuri cu uleiuri minerale sau saturate cu vapori sau cu

picături fine de ulei, precum în bucătării. (Piesele din material
plastic se pot deteriora.)

• Unde există gaze corosive, precum cele sulfuroase.
(Tubulatura şi lipiturile din cupru se pot coroda.)

• Unde se folosesc lichide volatile şi inflamabile precum diluant
sau benzină.

• Unde pot exista unde electromagnetice generate de maşini.
(Sistemele de comandă pot funcţiona defectuos.)

• Unde aerul conţine cantităţi ridicate de sare, precum în apro-
pierea mării şi unde tensiunea fluctuează mult (de exemplu,
în fabrici). De asemenea în vehicule sau pe vapoare.

■ Nu instalaţi direct accesoriile pe carcasă. Găurirea carcasei
poate deteriora cablurile electrice provocând incendii.

Accesorii opţionale

Consultaţi cataloage şi literatură tehnică pentru a selecta tele-
comanda şi instalaţi-o într-un loc corespunzător.

FDEQ71B8V3B
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exploatare

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI CUMPĂRAT ACEASTĂ INSTA-
LAŢIE DAIKIN DE AER CONDIŢIONAT. CITIŢI CU GRIJĂ
CITIŢI CAPITOLUL "Exploatarea unităţii" la pagina 6
ÎNAINTE DE A UTILIZA INSTALAŢIA DE AER
CONDIŢIONAT. MANUALUL VĂ VA PREGĂTI SĂ
UTILIZAŢI UNITATEA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ŞI VĂ
VA AJUTA DACĂ SURVINE VREO PROBLEMĂ. DUPĂ
CITIREA MANUALULUI, PĂSTRAŢI-L LA ÎNDEMÂNĂ
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE.

INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUN-
ZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR
POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUIT,
SCĂPĂRI, INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE
ECHIPAMENTULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ FOLOSIŢI DOAR
ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE ÎN
MOD SPECIFIC UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ŞI
INSTALAŢI-LE CU UN PROFESIONIST.

DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDEELE DE
INSTALARE SAU UTILIZARE, LUAŢI ÎNTOTDEAUNA
LEGĂTURA CU DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN
PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.
FDEQ71~125B8V3B
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Acordaţi atenţie specială următoarelor elemente în 
timpul construcţiei şi verificaţi-le după terminarea 
instalării

Note pentru instalator

■ Aveţi grijă să instruiţi clientul cum să exploateze corespunzător
sistemul şi prezentaţi-i manualul de exploatare anexat.

Alegerea locului de instalare (A se vedea figura 1 şi 4)

1. Alegeţi cu aprobarea clientului un loc de instalare care să
îndeplinească următoarele condiţii.
• Unde se poate asigura distribuirea optimă a aerului.
• Unde nimic nu blochează trecerea aerului.
• Unde apa condensată poate fi evacuată corespunzător.
• Unde tavanul fals nu poate fi observat la o pantă.
• Unde se poate asigura un spaţiu suficient pentru întreţinere

şi reparaţii.
• Unde executarea tubulaturii între unităţile interioare şi

exterioare este posibilă în limitele admisibile. (Consultaţi
manualul de instalare al unităţii exterioare.)

• Menţineţi cablurile unităţii interioare, unităţii exterioare, de
alimentare şi de transmisie la cel puţin 1 metru distanţă de
televizoare şi aparate radio. Aceasta pentru a preveni inter-
ferenţa cu imaginea şi zgomotul aparatelor respective.
(Zgomotul electric poate fi generat în funcţie de condiţiile în care
sunt generate undele electrice, chiar dacă se respectă distanţa
de 1 metru.)

• Nu plasaţi niciodată nimic ce nu doriţi să se ude sub unitatea
interioară. Unitatea poate genera condens când umiditatea
este mai mare de 80% sau când evacuarea este înfundată.

• Nu plasaţi niciodată alte echipamente de încălzire direct sub
unitatea interioară. Se poate deforma din cauza căldurii.

• Unitatea trebuie instalată la cel puţin 2,5 m de podea.

2. Pentru instalare folosiţi şuruburi de suspendare. Verificaţi dacă
tavanul este suficient de rezistent pentru a susţine greutatea
unităţii interioare. Dacă există riscuri, întăriţi tavanul înainte de
a instala unitatea.

Pregătiri înainte de instalare

1. Poziţia şurubului de suspendare. (A se vedea figura 6)

Pentru instalări diferite de cele standard, luaţi legătura cu distri-
buitorul dvs. Daikin pentru detalii.

2. Turaţia ventilatorului pentru această unitate interioară este
fixată pentru a asigura o presiune statică externă înaltă.
Dacă este necesară o presiune statică externă mai mică,
adaptaţi presiunea statică externă modificând reglajul iniţial din
telecomandă.
Consultaţi "Reglajul presiunii statice" la pagina 5.

3. Instalaţi şuruburile de suspendare.
(Folosiţi şuruburi M10 pentru şuruburile de suspendare). Folosiţi
ancore pentru tavanele existente şi un insert îngropat, o ancoră
îngropată sau alte piese procurate la faţa locului pentru tavanele
noi în vederea întăririi acestora pentru a suporta greutatea
unităţii.

Exemplu de instalare (A se vedea figura 5)

Bifaţi 
✓ la 

verificare

■ Unitatea interioară este fixată ferm ?
Unitatea poate cădea, vibra sau face zgomot.

■ Este finalizată proba de etanşeitate a liniei de gaz?
Poate avea drept rezultat o răcire insuficientă.

■ Este unitatea complet izolată?
Apa condensată poate picura.

■ Este evacuarea neîngrădită?
Apa condensată poate picura.

■ Tensiunea reţelei de alimentare corespunde celei care figurează 
pe placa de identificare?

Unitatea se poate defecta sau unii componenţi se pot arde.

■ Cablajul şi tubulatura au fost executate corect?
Unitatea se poate defecta sau unii componenţi se pot arde.

■ Unitatea este legată la pământ în condiţii de siguranţă?
Periculos în cazul unor scurgeri de curent.

■ Dimensiunile cablajului sunt în conformitate cu specificaţiile?
Unitatea se poate defecta sau unii componenţi se pot arde.

■ Nu blochează nimic evacuarea sau admisia aerului la unitatea 
interioară sau exterioară?

Poate avea drept rezultat o răcire insuficientă.

■ S-au notat lungimea tubulaturii agentului frigorific şi cantitatea 
suplimentară de agent frigorific încărcat?

Încărcătura de agent frigorific din sistem poate să nu fie bine 
cunoscută.
Aceasta pentru a evita confuziile la lucrările ulterioare de 
întreţinere şi reparaţii ale instalaţiei.

1 Spaţiu pentru întreţinere ≥300

2 Tub de evacuare

3 Orificiul cablului de alimentare de la reţea

4 Orificiul cablului de transmisie

5 Conductă de gaz

6 Conductă de lichid

Model A B C

FDEQ71+100 920 960 990

FDEQ125 1320 1360 1390

1 Unitate interioară

2 Conductă

3 Cutie de distribuţie

4 Şurub de suspendare (x4)

5 Distanţa fantei şurubului de suspendare

1 Ancoră

2 Placă de tavan

3 Piuliţă lungă sau piuliţă de strângere

4 Şurub de suspendare

5 Unitate interioară

NOTĂ Toate piesele de mai sus sunt procurate la faţa locului.
Manual de instalare şi exploatare
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Instalarea unităţii interioare

La instalarea accesoriilor opţionale citiţi de asemenea manualul de
instalare a accesoriilor opţionale. În funcţie de condiţiile locale, poate
fi mai uşor să se instaleze accesoriile opţionale înainte de instalarea
unităţii interioare.

1. Instalaţi provizoriu unitatea interioară.
• Ataşaţi brăţara urechii de prindere la şurubul de suspendare.

Aveţi grijă să o fixaţi bine, utilizând o piuliţă şi o şaibă din
părţile superioară şi inferioară ale brăţării urechii de prindere.
(A se vedea figura 2)

2. Verificaţi ca unitatea să fie orizontalizată.
• Dacă unitatea este înclinată spre fluxul de condens, apa

condensată se poate scurge din unitate.
• Verificaţi ca unitatea să fie orizontalizată la toate cele patru

colţurile cu un boloboc sau cu un tub de plastic umplut cu
apă aşa cum se prezintă în figura 3.

3. Strângeţi piuliţa superioară.

Instalarea tubulaturii agentului frigorific

Pentru tubulatura agentului frigorific a unităţii exterioare, consultaţi
manualul de instalare furnizat cu unitatea exterioară.

■ Folosiţi un tăietor de ţeavă şi o mandrină corespunzătoare
pentru agentul frigorific utilizat.

■ Aplicaţi înainte de racordare eter sau ester în zona porţiunilor
evazate.

■ Pentru a împiedica pătrunderea în tub a prafului, a umezelii sau
a altor materiale străine, strangulaţi sau acoperiţi cu bandă
capătul tubului.

■ Unitatea exterioară este încărcată cu agent frigorific.

■ Aveţi grijă să folosiţi atât o cheie fixă cât şi o cheie
dinamometrică la racordarea sau deconectarea conductelor la
sau de la unitate.

■ Consultaţi Tabelul 1 pentru dimensiunile spaţiilor pentru piuliţa
olandeză şi pentru cuplul de strângere corespunzător.
(Strângerea exagerată poate deteriora evazarea, cauzând
scăpări.)

Tabelul 1

■ La racordarea piuliţei olandeze, ungeţi atât interiorul cât şi
exteriorul evazării cu eter sau ester şi strângeţi întâi cu mâna
înainte de a strânge tare.
Ungeţi aici cu eter sau ester

■ Verificaţi racordul tubului pentru scăpări de gaz, apoi izolaţi-l.

Instalarea tubulaturii de evacuare

1 Instalaţi conductele de evacuare.

- Menţineţi tubulatura cât se poate de scurtă şi înclinaţi-o în jos 
astfel încât aerul să nu rămână prins în interiorul conductei.

- Menţineţi dimensiunea conductei egală sau mai mare faţă de 
cea a conductei de interconectare.

- Pentru legătura la ştuţul de evacuare: utilizaţi un furtun 
flexibil (procurare la faţa locului) şi fixaţi-l strâns. Aceasta 
pentru a evita scăpările cauzate de vibraţia în timpul 
funcţionării unităţii.

- După fixare, izolaţi ştuţul de evacuare. Aceasta pentru a evita 
scurgerile de condens de pe unitate.

- Nu folosiţi separatoare în tubulatura de evacuare.
- Nu introduceţi niciodată capătul furtunului de scurgere în apă.

2 Izolaţi furtunul de evacuare în interiorul clădirii.

3 Verificarea scurgerii
- Executaţi verificarea evacuării înainte de a instala conducta.
- Asiguraţi-vă că furtunul de scurgere este racordat ferm.
- Turnaţi puţină apă în tava de scurgere pentru a verifica dacă 

apa curge uşor.

1 Piuliţă (procurare la faţa locului)

2 Şaibă pentru brăţara urechii de prindere (procurare la faţa locului)

3 Strângere (piuliţă dublă)

1 Boloboc

2 Tub de vinil

NOTĂ Dimensiunile necesare ale orificiilor pentru întreţinerea
filtrului de aer (A se vedea figura 1 şi figura 4)

NOTĂ Toată tubulatura de legătură trebuie instalată de un
tehnician autorizat pentru instalaţii de frig, în conformi-
tate cu codurile locale şi naţionale relevante.

1 Cheie dinamometrică

2 Cheie fixă

3 Îmbinarea tubulaturii

4 Piuliţă olandeză

W Lăţimea orificiului pentru întreţinere

D Adâncimea orificiului pentru întreţinere

h Distanţa unitate - tavan fals

Model W D

FDEQ71+100 ≥920 Dacă h≤30 ⇒ D≥100

FDEQ125 ≥1320 Dacă h>30 ⇒ D≥200

2

3

1

4

Diametrul 
conductei Cuplul de strângere

Dimensiunea 
evazării A (mm) Forma evazării

Ø9,5 32,7~39,9 N•m 
(333~407 kgf•cm) 12,0~12,4

Ø15,9 61,8~75,4 N•m 
(630~770 kgf•cm) 18,6~19,0

1 Conductă de lichid

2 Conductă de gaz

3 Izolaţie pentru asamblarea liniei de 
lichid (procurare la faţa locului). 
Izolaţia trebuie să reziste la 80°C.

4 Izolaţie pentru asamblarea liniei de 
gaz (procurare la faţa locului). 
Izolaţia trebuie să reziste la 120°C.

5 Brăţări (folosiţi 2 brăţări pe izolaţie)

1 Brăţară de metal

2 Furtun flexibil

3 Izolaţie

4 Brăţară din material 
plastic

R=0.4~0.8

45° ±2

90°±2

A

3

4

1 25

1

4 2

3
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Lucrările de cablare electrică

Instrucţiuni generale

■ Toate piesele şi materialele furnizate la faţa locului cât şi
lucrările electrice trebuie să se conformeze codurilor locale.

■ Folosiţi numai cablu de cupru.

■ Urmaţi "Schema de conexiuni" ataşată la capacul cutiei de distri-
buţie pentru a cabla unitatea exterioară, unităţile interioare şi
telecomanda. Pentru detalii privitoare la conectarea tele-
comenzii, consultaţi "Manualul de instalare al telecomenzii".

■ Întreaga cablare trebuie executată de un electrician autorizat.

■ Trebuie instalat un disjunctor capabil să întrerupă alimentarea
de la reţea a întregului sistem.

Specificaţii pentru cablurile locale

Folosiţi H07RN-F la cablarea între unităţile interioare în cazul lipsei
protecţiei.

Lungimea admisibilă a cablajului de transmisie între unitatea
interioară şi telecomandă este de max. 500 m.

Lista de componente pentru cablaj

A1P ........................Placă cu circuite imprimate

C1R ........................Condensator (ventilator)

F1T.........................Siguranţă termică (136°C) (încorporată în T1R)

HAP........................Diodă emiţătoare de lumină (semnalizare
întreţinere - verde)

M1F ........................Motor (ventilator)

R1T ........................Termistor (aer)

R2T ........................Termistor (serpentină)

RC ..........................Circuit receptor de semnale

RyF1~4...................Releu magnetic (ventilator)

RyP ........................Releu magnetic (pompă de evacuare)

SS1 ........................Comutator selector (urgenţă)

T1R ........................Transformator alimentare de la reţea (220-240 V/
21,8 V)

TC ..........................Circuit de transmisie de semnale

X1M,X2M ...............Regletă de conexiuni

Telecomandă cu cablu

BS1 ........................Buton ON /OFF (cuplat/decuplat)

BS2 ........................Buton de pornire/oprire al modului de
temporizare

BS3,BS8.................Buton de programare a timpului

BS4,BS9.................Buton de reglare a temperaturii

BS6 ........................Buton de selectare a modului de funcţionare

BS7 ........................Buton de cuplare/decuplare a temporizatorului

BS11.......................Butonul de control al turaţiei ventilatorului

BS12 ......................Buton de inspecţie/probă de funcţionare

BS14 ......................Buton de iniţializare a indicatorului filtrului

H1P........................ Diodă emiţătoare de lumină (semnalizare
întreţinere - roşu)

LCD ....................... Afişaj cu cristale lichide

SS1........................ Comutator selector (principal/secundar)

Adaptor pentru cablaj

RyC,RyF ................ Releu magnetic

Conector pentru piese opţionale

X33A...................... Conector (adaptor pentru cablaj)

X35A...................... Conector (adaptor pentru control de grup)

X40A...................... Conector (cuplare/decuplare de la distanţă,
decuplare forţată)

X60A,X61A............ Conector (interfaţă adaptor)

........... Cablajul de legătură

.................... Bornă

.......................... Conector

.................. Clema cablului

.......................... Împământare de protecţie (şurub)

BLK........................ Negru

BLU........................ Albastru

BRN....................... Maro

GRY....................... Gri

ORG ...................... Portocaliu

RED....................... Roşu

WHT ...................... Alb

Exemplu de cablare şi cum se reglează 
telecomanda

Cum se conectează cablurile

Scoateţi capacul cutiei de distribuţie aşa cum este prezentat în
figura 15 şi faceţi conexiunile.

Conexiune Cablu Dimensiune

Între unităţi interioare H05VV-U4G Coduri locale

Unitate - telecomandă Conductor cu manta (2) 0,75-1,25 mm2

NOTĂ Pentru detalii, consultaţi capitolul "Exemplu de
cablare" la pagina 5.

NOTĂ 1. La utilizarea telecomenzii centrale, consultaţi
manualul pentru conectarea la unitate.

2. Modelul telecomenzii variază în conformitate cu
sistemul de combinaţie. A se vedea literatura tehnică
şi cataloagele, etc., înainte de conectare.

1 Cutie de distribuţie

2 Capacul cutiei de distribuţie

3 Orificiul cablului de alimentare de la reţea

4 Orificiul cablului de transmisie

5 Schema de conexiuni

6 Brăţară pentru cablaj

7 Cablajul telecomenzii

8 Bornă pentru cablajul telecomenzii

9 Cablajul alimentării de la reţea

10 Bornă pentru cablajul alimentării de la reţea

11 Şurub de legare la pământ
Manual de instalare şi exploatare
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Precauţii

1. Respectaţi observaţiile menţionate mai jos la efectuarea cablării la
placa cu borne a sursei de alimentare.
• Nu conectaţi cabluri cu secţiuni diferite la aceeaşi bornă de

alimentare. (Legăturile slăbite pot cauza supraîncălzire.)
• La conectarea de cabluri de aceeaşi secţiune, conectaţi-le în

conformitate cu figura.

2. Nu conectaţi cabluri cu secţiuni diferite la aceeaşi bornă de legare la
pământ. Legăturile slăbite pot afecta protecţia.

3. Cordoanele telecomenzilor şi cablurile care conectează unităţile
trebuie plasate la cel puţin 50 mm de cablajul alimentării de la reţea.
Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la defecţiuni datorate
deviaţiilor electrice.

4. Pentru cablarea telecomenzii, consultaţi "Manualul de instalare al
telecomenzii" furnizat cu telecomanda.

5. Nu racordaţi niciodată cablajul alimentării de la reţea la placa de
borne pentru cablajul transmisiei. Această greşeală poate deteriora
întregul sistem.

6. Folosiţi doar cablurile specificate şi conectaţi strâns cablurile la
borne. Aveţi grijă ca prin conectarea cablurilor să nu exercitaţi o
solicitare externă asupra bornelor. Menţineţi cablurile în ordine astfel
încât să nu obstrucţioneze alte echipamente, cum ar fi prin forţarea
deschiderii capacului cutiei de distribuţie. Aveţi grijă să închideţi
strâns capacul. Conexiunile incomplete pot duce la supraîncălziri, şi
în cel mai rău caz la electrocutare sau incendiu.

Exemplu de cablare

■ Echipaţi cablajul alimentării de la reţea al fiecărui sistem cu un
întrerupător şi o siguranţă aşa cum este prezentat în figura 7, 9
şi 10.

Exemplu de sistem complet (3 sisteme)

La utilizarea 1 telecomenzi pentru 1 unitate interioară.
(Exploatare normală) (A se vedea figura 10)

Pentru control de grup (A se vedea figura 7)

Pentru control de grup, tăiaţi călăreţul indicat "principală/secundară"
de pe placa cu circuite imprimate a unităţilor interioare "secundare"
(=placă secundară cu circuite imprimate) Nu tăiaţi călăreţul de pe
placa cu circuite imprimate a unităţii interioare la care este conectată
telecomand (=placă principală cu circuite imprimate).

Utilizare cu 2 telecomenzi (A se vedea figura 9)

Precauţii

1. Pentru alimentarea cu energie a unităţilor din acelaşi sistem se
poate folosi un singur întrerupător. Totuşi, comutatoarele şi
disjunctoarele de ramificare trebuie selectate cu grijă.

2. Nu împământaţi echipamentul la conducte de gaz, ţevi de apă, para-
trăsnete sau în cruce cu telefoane. Împământarea necorespun-
zătoare poate duce la electrocutare.

Reglajul local

Reglajul local trebuie efectuat din telecomandă în conformitate cu
condiţiile de instalare. Consultaţi manualul telecomenzii.

Reglajul presiunii statice

■ Schimbaţi AL DOILEA NR. DE COD conform Tabelul 2 în funcţie
de rezistenţa tubulaturii de legătură.

Tabelul 2

Unitatea este reglată din fabrică pentru presiunea statică înaltă (AL
DOILEA NR. DE COD. 02) la momentul livrării.

Reglarea indicatorului filtrului

■ Telecomenzile sunt echipate cu indicatoare pentru filtru prin
afişaj cu cristale lichide, care semnalează momentul curăţării
filtrelor de aer.

■ Schimbaţi AL DOILEA NR. DE COD conform Tabelul 3 în funcţie
de cantitatea de murdărie sau praf din încăpere. (AL DOILEA
NR. DE COD. este reglat din fabrică la "01" pentru contaminare
uşoară a filtrului.)

Tabelul 3

Control cu 2 telecomenzi (Controlul 1 unităţi interioare cu 
2 telecomenzi)

Consultaţi manualul telecomenzii.

Control computerizat (decuplarea forţată şi acţionarea de 
cuplare/decuplare)

1 Specificaţii de cablu şi cum se efectuează cablajul

- Conectaţi cablul de intrare (opţiune) la conectorul X40A de 
pe interior placă cu circuite imprimate din interior.

Specificaţiile cablului (pentru a prelungi cablul opţional):

(A se vedea figura 8)

NOTĂ Clientul are posibilitatea de a alege termistorul
telecomenzii.

1 Reţeaua de alimentare

2 Comutator principal

3 Siguranţă

4 Unitate exterioară

5 Unitate interioară (M=principală, S=secundară)

6 Telecomandă (accesoriu opţional)

Principală Secundară

NOTĂ La utilizarea controlului de grup nu este necesară
desemnarea unei adrese de unitate interioară. Adresa
este automat fixată la cuplarea alimentării.

Presiune statică 
externă Nr. de mod

PRIMUL NR. 
DE COD

AL DOILEA NR. 
DE  COD

Joasă: 50 Pa 
13 (23) 6

01

Înaltă: 100 Pa 02

Reglaj

Intervalul de timp al 
afişajul indicatorului 
pentru filtrul de aer 

(tip viaţă lungă) Nr. de mod
PRIMUL NR. 

DE COD
AL DOILEA 
NR. DE COD

Contaminarea 
filtrului de aer - 

uşoară
±2500 ore

10 (20) 0

01

Contaminarea 
filtrului de aer - 

avansată
±1250 ore 02

Specificaţii de cablu Cordon sau cablu cu manta de vinil (2 fire)

Secţiune 0,75-1,25 mm2

Lungimea Max 100 m

Bornă externă Contact care poate asigura sarcina 
minimă aplicabilă de 15 V CC, 10 mA

1 Intrare A (Intrare "CUPLATĂ"=contact închis)
FDEQ71~125B8V3B
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2 Acţionare

- Următorul tabel explică "decuplarea forţată" şi "acţionările de 
cuplare/decuplare" în urma intrării A.

3 Cum se selectează decuplarea forţată şi acţionarea de cuplare/
decuplare

schimbaţi al doilea nr. de cod în conformitate cu Tabelul 4. (Al doilea
nr. de cod. este reglat din fabrică la "01" pentru decuplare forţată.)

Tabelul 4

Proba de funcţionare

Consultaţi secţiunea "Acordaţi atenţie specială următoarelor
elemente în timpul construcţiei şi verificaţi-le după terminarea
instalării" la pagina 2.

■ După terminarea construcţiei tubulaturii agentului frigorific, a
tubulaturii de evacuare şi a cablajului electric, efectuaţi proba de
funcţionare în mod corespunzător pentru a proteja unitatea.

1 Deschideţi ventilul de închidere de pe partea de gaz.

2 Deschideţi ventilul de închidere de pe partea de lichid.

3 Alimentaţi cu electricitate încălzitorul de carter timp de 6 ore.
(Nu este necesară pentru tipul cu răcire directă.)

4 Comutaţi cu telecomanda pe operaţiunea de răcire şi puneţi în
funcţiune apăsând butonul ON/OFF (cuplat/decuplat).

5 Apăsaţi butonul de Inspecţie/Probă de funcţionare de 4 ori şi lăsaţi
să funcţioneze în modul Probă de funcţionare timp de 3 minute.

6 Apăsaţi butonul de Inspecţie/Probă de funcţionare şi exploataţi
în mod normal.

7 Verificaţi funcţionarea unităţii în timpul exploatării. Consultaţi
manualul telecomenzii pentru modul de exploatare.

Precauţii

În cazul unor nereguli la unitate şi când aceasta nu funcţionează,
consultaţi eticheta de diagnosticare a defecţiunilor ataşată unităţii.

Exploatarea unităţii

Denumirile şi funcţiile componentelor 
(A se vedea figura 14)

Domeniu de exploatare (A se vedea figura 11)

Dacă exploataţi sistemul în afara următorilor parametri, se pot activa
dispozitivele de siguranţă făcând inutilizabilă instalaţia de aer
condiţionat sau puteţi cauza formarea de condens în unitatea
interioară.

Domeniul de reglare a temperaturii pe telecomandă este de 16°C-32°C.

(DB=bulb uscat, WB=bulb umed, =răcire, =încălzire,

=interior, =exterior, =temperatură, =umiditate)

Decuplarea forţată acţionarea de cuplare/decuplare

Intrarea "cuplată" opreşte 
funcţionarea+scoate din 
funcţiune comanda

intrarea decuplată ➜ cuplată: porneşte 
acţionarea de la distanţă, comanda este 
încă activată

Intrarea "decuplată" 
activează comanda 

intrarea cuplată ➜ decuplată: opreşte 
acţionarea de la distanţă, comanda este 
încă activată

Reglaj Nr. de mod
PRIMUL NR. 

DE COD
AL DOILEA NR. 

DE COD

Decuplarea 
forţată

12 (22) 1

01

Acţionarea de 
cuplare/

decuplare
02

NOTĂ Dacă alimentarea de la reţea este decuplată în timpul
funcţionării, aparatul va reporni automat după ce
alimentarea se restabileşte.

1 Unitate interioară

2 Unitate exterioară

3 Telecomandă

4 Aer aspirat

5 Aer evacuat

6 Tubulatura agentului frigorific

7 Tub de evacuare

8 Cablu de legare la pământ
Asiguraţi împământarea la unitatea exterioară pentru a preveni 
pericolul de electrocutare.

9 Filtru de aer

10 Cablu electric de legătură 

■ Nu lăsaţi niciodată să se ude unitatea interioară şi
telecomanda.
Aceasta poate cauza electrocutare sau incendiu.

■ Nu folosiţi niciodată sprayuri inflamabile precum
fixative, lacuri sau vopsele lângă unitate.
Aceasta poate cauza un incendiu.

■ Nu înlocuiţi niciodată o siguranţă arsă cu una având
amperajul eronat sau cu alte sârme.
Folosirea cablului sau a cablului de cupru poate
cauza defectarea unităţii sau poate declanşa un
incendiu.

■ Nu introduceţi niciodată obiecte precum beţe în priza
de aer sau în orificiul de evacuare a aerului. Este
periculoasa atingerea cu obiecte a ventilatorului când
acesta se roteşte cu viteză mare.

■ Nu îndepărtaţi niciodată grila ventilatorului de pe
unitatea exterioară.
Fără apărătoare, ventilatorul care se roteşte cu mare
viteză este foarte periculos.

■ Nu inspectaţi sau întreţineţi niciodată singuri unitatea.
Solicitaţi o persoană calificată pentru întreţinere în
vederea efectuării acestei lucrări.

°C
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Procedeul de exploatare

Precauţii pentru sistemul cu control de grup sau 
sistemul controlat cu 2 telecomenzi

Acest sistem asigură alte două sisteme de control în afara sistemului
de controlul individual (o telecomandă controlează o unitate
interioară). Verificaţi dacă unitatea dvs. este unul din următoarele
tipuri de sistem de control.

■ Sistem cu control de grup
O telecomandă controlează până la 16 unităţi interioare.
Toate unităţile interioare sunt reglate la fel.

■ Sistemul de control cu două telecomenzi
Două telecomenzi controlează o unitate interioară (În cazul
sistemului cu control de grup, un grup de unităţi interioare).
Unitatea este exploatată individual.

Funcţionarea optimă

Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a asigura
funcţionarea corespunzătoare a sistemului.

■ Reglaţi corespunzător evacuarea aerului şi evitaţi suflarea
directă a aerului spre persoanele din încăpere.

■ Reglaţi temperatura din încăpere pentru a crea un mediu
confortabil. Evitaţi încălzirea sau răcirea exagerată.

■ Împiedicaţi pătrunderea în încăpere a razelor de soare în timpul
funcţionării în mod de răcire, utilizând perdele sau jaluzele.

■ Ţineţi uşile şi geamurile închise. Dacă uşa şi geamurile rămân
deschise, aerul din încăpere va ieşi afară, reducând efectul de
răcire şi încălzire.

■ Nu plasaţi niciodată obiecte lângă priza de aer şi orificiul de
evacuare a aerului din unitate. Ele pot reduce eficacitatea sau
pot cauza încetarea funcţionării.

■ Decuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea când nu
utilizaţi sistemul pentru perioade mai lungi de timp. Se consumă
electricitate cât timp întrerupătorul este cuplat. Decuplaţi
întrerupătorul principal al alimentării la reţea pentru a economisi
energie. Cuplaţi întrerupătorul principal de alimentare la reţea cu
6 ore înainte de repunerea în funcţiune pentru a asigura o
funcţionare fără probleme. (Consultaţi "Întreţinerea" la
pagina 8.)

■ Când afişajul indică " " (ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE
AER SĂ FIE CURĂŢAT), chemaţi o persoană calificată pentru
întreţinere să cureţe filtrele. (Consultaţi "Întreţinerea" la
pagina 8.)

Nu constituie defecţiuni ale instalaţiei de 
aer condiţionat

Următoarele simptoame nu indică defecţiuni ale instalaţiei de aer
condiţionat.

Sistemul nu funcţionează

■ Sistemul nu reporneşte imediat după apăsarea butonului ON/
OFF (cuplat/decuplat).
Dacă becul INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII luminează,
sistemul este în starea sa normală de funcţionare.
El nu reporneşte imediat deoarece unul din dispozitivele sale de
siguranţă este activat pentru a preveni suprasolicitarea
sistemului.
Sistemul va reporni automat după trei minute.

■ Sistemul nu reporneşte imediat după ce butonul de REGLARE A
TEMPERATURII a revenit în poziţia sa iniţială după apăsare.
El nu reporneşte imediat deoarece unul din dispozitivele sale de
siguranţă este activat pentru a preveni suprasolicitarea
sistemului.
Sistemul va reporni automat după trei minute.

■ Sistemul nu porneşte când afişajul prezintă " "
(PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN) şi clipeşte câteva
secunde după apăsarea unui buton de punere în funcţiune.
Aceasta deoarece sistemul este controlat sau scos din funcţiune
de o altă telecomandă cu prioritate superioară.
Când afişajul clipeşte, el arată că sistemul nu poate fi controlat
de la această unitate interioară.

■ Sistemul nu porneşte imediat după ce alimentarea la reţeaua
electrică este cuplată.
Aşteptaţi un minut până când microcalculatorul este pregătit
pentru funcţionare.

Unitatea degajă o ceaţă albă

■ Când umiditatea este ridicată în timpul funcţionării în mod de
răcire (În locuri cu uleiuri sau cu praf).
Dacă interiorul unităţii interioare este extrem de contaminat,
distribuţia temperaturii în interiorul încăperii devine neuniformă.
Este necesară curăţarea interiorului unităţii interioare. Cereţi
distribuitorului Daikin detalii despre curăţarea unităţii. Această
operaţiune necesită o persoană calificată pentru întreţinere.

■ Când sistemul este trecut la FUNCŢIONAREA ÎN MOD DE
ÎNCĂLZIRE după MODUL DE DEZGHEŢARE.
Umezeala generată prin DEZGHEŢARE devine abur şi se
degajă.

Zgomotul instalaţiilor de aer condiţionat

■ Un şuierat slab se aude când sistemul este în MODUL DE
RĂCIRE sau în MODUL DE DEZGHEŢARE.
Acesta este sunetul agentului frigorific gaz care curge prin
unităţile interioare şi exterioare.

■ Se aude un şuierat la pornire sau imediat după oprirea
funcţionării, sau la pornirea şi imediat după oprirea MODULUI
DE DEZGHEŢARE.
Acesta este zgomotul produs de oprirea şi modificarea curgerii
agentului frigorific.

■ Se aude un foşnet când sistemul funcţionează sau după oprirea
din funcţionare.
Acest zgomot este provocat de dilatarea şi contracţia pieselor
din material plastic, cauzată de modificările de temperatură.

Praful din unităţi

■ După o perioadă mai lungă de şedere, unitatea poate degaja
praf după punerea în funcţiune. Este degajat praful absorbit de
unitate.

Unitatea emană mirosuri

■ Unitatea absoarbe mirosul încăperilor, al mobilei, ţigărilor, etc. şi
apoi îl emană.

Afişajul cu cristale lichide al telecomenzii indică " "

■ Se întâmplă imediat după ce întrerupătorul principal al
alimentării la reţea este cuplat.
Indică starea normală a telecomenzii. Continuă temporar.

■ Dacă se selectează o funcţie care nu este disponibilă,
va apare mesajul NOT AVAILABLE (nu este
disponibilă).

■ Procedeul de exploatare este diferit la tipul pompă
termică şi la tipul cu răcire directă. Luaţi legătura cu
distribuitorul Daikin pentru a verifica tipul sistemului
dvs.

■ Pentru a proteja unitatea, cuplaţi întrerupătorul
principal de alimentare la reţea cu 6 ore înainte de
punerea în funcţiune.

■ Dacă alimentarea de la reţea este decuplată în timpul
funcţionării, aparatul va reporni automat după ce
alimentarea se restabileşte.

NOTĂ Luaţi legătura cu distribuitorul Daikin în cazul
modificării combinaţiei sau al reglajului sistemelor cu
control de grup şi cu control cu 2 telecomenzi.
FDEQ71~125B8V3B
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
4PW23693-2

Manual de instalare şi exploatare

7



 

Depanarea

Dacă survine una din următoarele defecţiuni, luaţi măsurile
prezentate mai jos şi luaţi legătura cu distribuitorul Daikin.

Sistemul trebuie reparat de o persoană calificată pentru întreţinere.

■ Dacă se activează frecvent un dispozitiv de siguranţă cum ar fi o
siguranţă, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la
pământ, ori un comutator ON/OFF nu funcţionează
corespunzător.
Măsură: Decuplaţi întrerupătorul principal de alimentare la reţea.

■ Dacă din unitate se scurge apă.
Măsură: Opriţi funcţionarea.

■ Dacă afişajul " " (INSPECŢIE), "UNITATE No.", şi becul

INDICATOR AL FUNCŢIONĂRII clipeşte şi apare "CODUL DE
DEFECŢIUNE".
Măsură: Anunţaţi distribuitorul Daikin şi informaţi-l despre afişaj.

Dacă sistemul nu funcţionează corespunzător, cu excepţia cazului
menţionat mai sus şi nu este evidentă nici una din defecţiunile
menţionate mai sus, investigaţi sistemul în conformitate cu
următoarele procedee.

Dacă sistemul nu funcţionează de loc.

■ Verificaţi dacă nu cumva alimentarea cu energie este întreruptă.
Aşteptaţi până se restabileşte alimentarea cu energie. Dacă
întreruperea alimentării cu energie are loc în timpul funcţionării,
sistemul reporneşte automat imediat după ce alimentarea cu
energie se restabileşte.

■ Verificaţi dacă nu cumva s-a ars siguranţa sau a fost declanşat
întreruptorul. Schimbaţi siguranţa sau anclanşaţi întreruptorul.

Dacă sistemul se opreşte din funcţionare după ce funcţionarea
este completă.

■ Verificaţi ca priza de aer sau orificiul de evacuare a aerului
unităţii exterioare sau interioare să nu fie blocată de obstacole.
Îndepărtaţi obstacolul şi faceţi ca zona să fie bine ventilată.

■ Verificaţi ca filtrul de aer să nu fie înfundat.
Chemaţi o persoană calificată pentru întreţinere să cureţe filtrul
de aer.

Sistemul funcţionează dar nu răceşte sau încălzeşte suficient.

■ Dacă este obturată priza de aer sau orificiul de evacuare a
aerului de la unitatea interioară sau exterioară.
Îndepărtaţi obstacolul şi faceţi ca zona să fie bine ventilată.

■ Dacă filtrul de aer este înfundat.
Chemaţi o persoană calificată pentru întreţinere să cureţe filtrul
de aer.

■ Dacă temperatura fixată nu este cea corespunzătoare.
Consultaţi manualul telecomenzii.

■ Dacă butonul de CONTROL AL TURAŢIEI VENTILATORULUI
este fixat la VITEZĂ MICĂ. Consultaţi manualul telecomenzii.

■ Dacă uşa sau geamurile sunt deschise. Închideţi uşa sau
geamurile pentru a împiedica pătrunderea curenţilor de aer.

■ Dacă încăperea este în bătaia soarelui (în timpul răcirii).
Folosiţi perdele sau jaluzele.

■ Când în încăpere se află prea multe persoane. Efectul de răcire
scade dacă aportul de căldură din încăpere este prea mare.

■ Dacă sursa de căldură din încăpere este excesivă (în timpul
răcirii).
Efectul de răcire scade dacă aportul de căldură din încăpere
este prea mare.

Întreţinerea

Cum se curăţă filtrul de aer

Curăţaţi filtrul de aer când afişajul indică " " (ESTE TIMPUL CA
FILTRUL DE AER SĂ FIE CURĂŢAT).

Măriţi frecvenţa curăţărilor dacă unitatea este instalată într-o
încăpere unde aerul este extrem de contaminat.

(Ca etalon, luaţi în considerare curăţarea filtrului la fiecare jumătate
de an.)

Dacă murdăria devine imposibil de curăţat, schimbaţi filtrul de aer.
(Filtrul de aer pentru schimb este opţional.)

(A se vedea figura 12)

1 Scoateţi placa de reţinere a filtrului (1) din placa de fund.

2 Scoateţi filtrul de aer (2) trăgându-l în jos.

3 Curăţaţi filtrul de aer. (Consultaţi figura 13  direcţia fluxului
de aer faţă de filtru.)

Folosiţi un aspirator sau spălaţi filtrul de aer cu apă.
Când filtrul de aer este foarte murdar, folosiţi o perie moale şi un
detergent neutru.
Îndepărtaţi apa şi uscaţi la umbră.

4 Înlocuiţi filtrul de aer trăgându-l între plăcile de ghidare.

5 Puneţi la loc placa de reţinere a filtrului (1) pe placa de fund.

6 După cuplarea alimentării la reţea, apăsaţi butonul de
INIŢIALIZARE A INDICATORULUI FILTRULUI. Afişajul "ESTE
TIMPUL CA FILTRUL DE AER SĂ FIE CURĂŢAT" dispare.

Cum se curăţă orificiul de evacuare a aerului

■ Curăţaţi cu o cârpă moale.

■ Când îndepărtarea petelor este dificilă, folosiţi apă sau un
detergent neutru.

■ Întreţinerea poate fi executată numai de persoane
calificate pentru întreţinere.

■ Înainte de a obţine accesul la dispozitivele de
conectare, toate sistemele de alimentare cu curent
electric trebuie întrerupte.

■ Nu folosiţi apă sau aer de 50°C sau mai mult pentru a
curăţa filtrele de aer şi panourile exterioare.

■ Când curăţaţi schimbătorul de căldură, aveţi grijă să
îndepărtaţi cutia de distribuţie şi motorul ventilatorului.
Apa sau detergenţii pot deteriora izolaţia
componenţilor electronici, cauzând arderea acestora.

NOTĂ Nu folosiţi benzină, benzen, diluant, praf de şlefuit,
insecticid lichid. Acestea pot cauza decolorare sau
scorojire.

Nu lăsaţi unitatea interioară să se ude. Aceasta poate
cauza electrocutare sau incendiu.
Manual de instalare şi exploatare
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Punerea în funcţiune după o oprire îndelungată

■ Verificaţi următoarele.
- Controlaţi ca priza de aer şi orificiul de evacuare a aerului să 

nu fie blocate. Îndepărtaţi toate obstacolele.
- Controlaţi dacă este făcută legătura la pământ.

■ Curăţaţi filtrul de aer.
- După curăţarea filtrului de aer, aveţi grijă să-l ataşaţi.

■ Cuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea.
- Afişajul panoului de comandă se luminează când 

alimentarea este cuplată.
- Pentru a proteja unitatea, cuplaţi întrerupătorul principal de 

alimentare la reţea cu cel puţin 6 ore înainte de punerea în 
funcţiune.

Ce este de făcut la oprirea sistemului pentru o perioadă 
mai lungă

■ Cuplaţi FUNCŢIONAREA ÎN MOD VENTILATOR pentru o
jumătate de zi pentru a usca unitatea.
- Consultaţi manualul telecomenzii.

■ Decupaţi legătura la reţeaua electrică.
- Când întrerupătorul principal de alimentare la reţea este 

cuplat, se consumă o anumită putere chiar dacă sistemul nu 
este în funcţiune.

- Afişajul telecomenzii este decuplat când întrerupătorul 
principal de alimentare la reţea este decuplat.

Cerinţe privind dezafectarea

Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi a
oricăror alte componente trebuie executate conform legislaţiei locale
şi naţionale relevante.

Note
FDEQ71~125B8V3B
Instalaţii de aer condiţionat în sistem split
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