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Montaža enote

Pred montažo

■ Napravo pustite v embalaži, dokler ne pridete na kraj, kjer jo
boste montirali. Če jo morate iz embalaže vzeti prej, uporabite
mehak jermen ali zaščitne plošče pod vrvjo, ko jo dvigate, da je
ne bi poškodovali ali spraskali.

■ O delih, ki v tem priročniku niso opisani, preberite v priročniku za
montažo zunanje enote.

■ Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino zunanje enote
in ne dovolite listom in drugim odpadkom, da se zbirajo okoli
enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo v
enoto. Ko so v enoti, lahko živali povzročijo okvaro, dim ali
požar, ko se dotaknejo električnih delov.

Varnostni ukrepi

■ Enote ne nameščajte v spodaj naštetih prostorih.
• V prostore z mineralnimi olji ali polne oljnih par ali megle, kot

so kuhinje. (Plastični deli lahko korodirajo.)
• V prostore, kjer se pojavljajo korozivni plini, na primer

žveplovi plini. (Bakrene cevi in medeninasti deli lahko
korodirajo.)

• V prostore, kjer se uporabljajo vnetljivi plini, kot so razredčila
ali bencin.

• V prostore, kjer stroji ustvarjajo elektromagnetne valove.
(Sistem za krmiljenje se lahko pokvari.)

• V prostore, kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju, ali
kjer se pojavljajo velika nihanja električne napetosti (na
primer v tovarnah). Naprave ne nameščajte v vozila ali
plovila.

■ Dodatkov ne nameščajte neposredno v ohišje. Vrtanje lukenj
v ohišje lahko poškoduje električno napeljavo naprave in
povzroči požar.

Dodatki

Iz katalogov in tehničnih publikacij lahko izberete daljinski krmilnik in
ga namestite na ustrezno mesto.

FDEQ71B8V3B
FDEQ100B8V3B
FDEQ125B8V3B

Klimatska naprava s sistemom split
Navodila za montažo

in uporabo

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP KLIMA NAPRAVE
DAIKIN. SKRBNO PREBERITE POGLAVJE "Delovanje
enote" on page 6, PREDEN UPORABITE KLIMATSKO
NAPRAVO. V NJEM BOSTE IZVEDELI, KAKO NAPRAVO
PRAVILNO UPORABLJATI IN LAHKO BOSTE POISKALI
REŠITEV, ČE BOSTE IMELI TEŽAVE. KO PREBERETE
PRIROČNIK, GA SHRANITE, DA GA BOSTE LAHKO ŠE
KDAJ VZELI V ROKE.

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE
ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MON-
TAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE
NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.
FDEQ71~125B8V3B
Klimatska naprava s sistemom split
4PW23693-2A
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Pri naslednjih delih bodite med montažo še posebej 
pozorni in jih preverite, ko boste montažo končali

Opozorilo za monterja

■ Stranko zagotovo natančno poučite, kako delati s sistemom in ji
pokažite priloženi priročnik za uporabo.

Izbira mesta za montažo (Glejte sliko 1 in 4)

1. Za montažo izberite mesto, ki izpolnjuje naslednje pogoje in se
stranka z njim strinja.
• Kjer lahko zagotovite optimalno izmenjavo zraka.
• Kjer nič ne preprečuje kroženja zraka.
• Kjer lahko kondenz ustrezno odvajate.
• Kjer spuščeni strop ni preveč nagnjen.
• Kjer je dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje.
• Kjer bodo povezovalne cevi med notranjo in zunanjo enoto

znotraj dopuščenih omejitev. (Poglejte v priročnik za
montažo zunanje enote.)

• Notranja enota, zunanja enota, napajalni vodnik in vodnik za
prenos signala morajo biti vsaj 1  meter od televizije ali radia.
Sicer lahko pride do interferenc in šuma v teh električnih
napravah.
(Električni šum se lahko ustvari glede na pogoje, v katerih
nastaja električni tok, tudi če upoštevate razdaljo enega metra.)

• Pod notranjo enoto ne postavite ničesar, kar se nikoli ne sme
zmočiti. Če je v zraku več kot 80% vlage ali če je iztok
zamašen, se lahko na enoti pojavi kondenz.

• Pod notranjo enoto nikoli ne postavljajte grelnih teles. Zaradi
vročine se lahko razobliči.

• Enoto je treba namestiti vsaj 2,5 m od tal.

2. Za montažo uporabite svornike za obešanje. Preverite, ali je
strop dovolj močan, da bo prenesel maso notranje enote. Če
obstaja tveganje, strop ojačajte, preden namestite enoto.

Priprave pred montažo

1. Označite položaj svornikov za obešanje. (Glejte sliko 6)

Za montažo, drugačno od standardne, se obrnite na prodajalca
opreme Daikin.

3. Hitrost ventilatorja za to notranjo enoto je nastavljena vnaprej,
tako da je zagotovljen visok zunanji statični tlak.
Če se zahteva nižji zunanji statični tlak, ga ponastavite tako, da
z daljinskim upravljalnikom spremenite začetno vrednost.
Glejte "Nastavitev statičnega tlaka" na strani 5.

4. Nameščanje svornikov za obešanje.
(Uporabite svornike M10.) Za obstoječe strope uporabite sidra,
v nove strope pa vgradite vgradne inserte, vgradna sidra ali
druge sestavne dele, s katerimi utrdite strop, tako da bo
prenesel težo enote.

Primer montaže (Glejte sliko 5)

Obkljukajte ✓, 
ko preverite

■ Je notranja enota čvrsto pritrjena?
Enota lahko pade, vibrira ali je zelo glasna.

■ Ste izvedli preizkus plinske tesnosti?
Sicer lahko pride do prešibkega hlajenja.

■ Je enota v celoti izolirana?
Vodni kondenz bi lahko kapljal.

■ Ali voda pravilno odteka?
Vodni kondenz bi lahko kapljal.

■ Ali električna napetost za napajanje ustreza napetosti 
na identifikacijski ploščici?

Sicer se lahko enota pokvari in sestavni deli lahko 
pregorijo.

■ So električne povezave in cevovodi pravilno izvedeni?
Sicer se lahko enota pokvari in sestavni deli lahko 
pregorijo.

■ Je enota pravilno ozemljena?
Nevarno pri puščanju elektrike.

■ So uporabljeni vodniki s pravilnim presekom?
Sicer se lahko enota pokvari in sestavni deli lahko 
pregorijo.

■ Sta izstop in dovod zraka prosta pri notranji in pri zunanji 
enoti?

Sicer lahko pride do prešibkega hlajenja.

■ Sta dolžina povezovalne cevi za hladivo in dodatno 
polnjenje hladiva zabeležena?

Količina dolitega hladiva morda ni jasno zabeležena.
To naredimo, da ne bi imeli težav bi pri nadaljnjem 
vzdrževanju in servisiranju.

1 Prostor za vzdrževanje ≥300

2 Cev za iztok kondenza

3 Priključek za napajalni vodnik

4 Priključek vodnika za prenos signala

5 Cev za hladivo v plinastem stanju

6 Cev za hladivo v tekočem stanju

Model A B C

FDEQ71+100 920 960 990

FDEQ125 1320 1360 1390

1 Notranja enota

2 Cev

3 Stikalna omarica

4 Svornik za obešanje (x4)

5 Razdalja med svorniki za obešanje

1 Sidro

2 Stropna plošča

3 Dolga matica ali zatezna matica

4 Svornik za obešanje

5 Notranja enota

OPOMBA Vse sestavne dele dobavljamo na teren.
Navodila za montažo in uporabo
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Montaža notranje enote

Ko montirate dodatke, preberite tudi namestitveni priročnik vsakega
dodatka posebej. Odvisno je od položaja na terenu, ampak včasih je
preprostejša montaža dodatkov, preden montirate notranjo enoto.

1. Začasno namestite notranjo enoto.
• Konzolo za obešanje nataknite na svornike za obešanje.

Prepričajte se, da ste jo dobro pritrdili z matico in podložko
s spodnje in zgornje strani konzole. (Glejte sliko 2)

2. Preverite, da je enota postavljena vodoravno v nivo.
• Če je nagnjena v nasprotni smeri od pretoka kondenza,

lahko kondenz kaplja iz enote.
• Preverite, da je enota vodoravna na vseh štirih vogalih

z vodno tehtnico ali s cevno vodno tehtnico, kot je prikazano
na sliki 3.

3. Zategnite zgornjo matico.

Priprava in namestitev cevi za hladivo

Za povezovanje cevi za hladivo do zunanje enote glejte priročnik za
montažo, priložen zunanji enoti.

■ Uporabite cevni rezalnik in razširitev, primerna za uporabljeno
hladivo.

■ Nanesite eterno ali esterno olje okoli razširitev, preden priključite
cevi.

■ Da bi preprečili prahu, vlagi ali drugim tujkom vstop v cevi,
stisnite konce ali jih prelepite z izolirnim trakom.

■ Zunanja enota je napolnjena s hladivom.

■ Ko boste priključevali ali razstavljali cevi z enote, morate
sočasno uporabiti viličasti in momentni ključ.

■ Glejte Tabelo 1 za dimenzije holandske matice in ustrezni
navojni moment. (Če jo preveč zatisnete, lahko razširitev
poškodujete in povzročite puščanje.)

Tabela 1
Tabelo 1

■ Ko vstavljate holandsko matico, jo po zunanji in notranji strani
premažite z eternim ali esternim oljem in jo najprej zategnite na
roko, preden jo zategnete s ključem.
Premažite z eternim ali esternim oljem

■ Preverite, da priključek cevi ne pušča, nato pa ga izolirajte.

Cev za odvod kondenzata

1 Namestite cevi za odvod kondenzata

- Naj bodo cevi čimkrajše in naj vodijo navzdol, tako da v njih 
ne bo ostal ujet zrak.

- Premer cevi mora biti enak ali večji od premera cevi za 
povezavo.

- Za povezavo na odvodno pipo: uporabite gibko cev (Ne 
dobavlja Daikin) in jo čvrsto stisnite. Tako se boste izognili 
puščanju med delovanjem zaradi tresenja enote.

- Ko namestite objemke, izolirajte odvodno pipo. Tako se boste 
izognili puščanju med delovanjem zaradi potenja enote.

- Ne uporabljajte zanke na cevi za odvod kondenzata.
- Konca cevi za odvod kondenzata nikoli ne postavljajte 

v vodo.

2 Cev za odvod kondenzata v zgradbi izolirajte.

3 Preverite odvod

- Izvedite odvod, preden namestite povezavo.
- Prepričajte se, da je cev za odvod kondenzata čvrsto pripeta.
- Zljite nekaj vode v odvodno posodo, da preverite, ali voda 

lahko neovirano teče.

1 Matica (Ne dobavlja Daikin)

2 Podložka za konzolo (Ne dobavlja Daikin)

3 Zategnite (dve matici)

1 Vodna tehtnica

2 Cevna vodna tehtnica

OPOMBA Zahtevane servisne odprtine za zamenjavo zračnega
filtra (Glejte sliko 1 in sliko 4)

OPOMBA Napeljavo cevi na mestu montaže mora izvajati
pooblaščeni tehnik, ki mora pri tem mora upoštevati
vse lokalne in nacionalne predpise.

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Cevna spojka

4 Holandska 
matica

W Širina servisne odprtine

D Globina servistne odprtine

h Razdalja med enoto in spuščenim stropom

Model W D

FDEQ71+100 ≥920 Če h≤30 ⇒ D≥100

FDEQ125 ≥1320 Če h>30 ⇒ D≥200

2

3

1

4

Premer 
cevi Navojni moment

Premer 
razširitve A 

(mm)
Oblika 

razširitve

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

Ø15,9 32,7~39,9 N•m 
(630~770 kgf•cm) 18,6~19,0

1 Cev za hladivo v tekočem stanju

2 Cev za hladivo v plinastem stanju

3 Izolacija za priključevanje cevovoda 
za tekočino (Ne dobavlja Daikin) 
Izolacija mora prenesti 80°C.

4 Izolacija za priključevanje cevovoda 
za plin (Ne dobavlja Daikin) Izolacija 
mora prenesti 120°C.

5 Objemke (uporabite 2 objemki 
na izolacijo)

1 Kovinska objemka

2 Gibka cev

3 Izolacija

4 Plastična objemka

R=0.4~0.8

45° ±2

90°±2

A

3

4

1 25

1

4 2

3
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Električne povezave

Splošna navodila

■ Vsi deli, materiali in delo, ki jih ne dobavlja Daikin, morajo
ustrezati lokalnim predpisom.

■ Uporabljajte le bakrene vodnike.

■ Upoštevajte "Shemo povezav", pripeto na pokrovu stikalne oma-
rice, za povezavo zunanje enote, notranjih enot in daljinskega
upravljalnika. Podrobnosti o priključevanju daljinskega
upravljalnika glejte v "Priročniku za montažo daljinskega
upravljalnika".

■ Vse povezave mora izvesti usposobljen in pooblaščen električar.

■ Namestiti je treba stikalo, s katerim se prekine dobava elektrike
za celoten sistem.

Specifikacije za zunanje vodnike

Uporabite H07RN-F za povezave med notranjimi enotami, če ni
zaščite.

Dopustna razdalja za prenosno povezavo med notranjo enoto in
daljinskim upravljalnikom je največ 500 m.

Legenda oznak električnih delov

A1P ........................Ploščica s tiskanim vezjem

C1R ........................Kondenzator (Ventilator)

F1T.........................Termična varovalka (136°C) (vdelana v T1R)

HAP........................Svetlobna dioda (servisni monitor - ZELENA)

M1F ........................Motor (Ventilator)

R1T ........................Termistor (zrak)

R2T ........................Termistor (tuljava)

RC ..........................Vezje za sprejem signala

RyF1~4...................Mahnetni rele (ventilator)

RyP ........................Magnetni rele (odtočna črpalka)

SS1 ........................Izbirno stikalo (v sili)

T1R ........................Transformator električnega napajanja
(220-240 V/21,8 V)

TC ..........................Vezje za oddajanje signala

X1M, X2M ..............Vrstne sponke

Povezovanje daljinskega upravljalnika

BS1 ........................Tipka ON/OFF (vklop/izklop)

BS2 ........................Tipka za vklop/izklop s časovnikom

BS3,BS8.................Programiranje gumba za čas

BS4,BS9.................Gumb za nastavitve temperature

BS6 ........................Tipka za izbiro načina delovanja

BS7 ........................Tipka za vklop/izklop

BS11.......................Nadzorni gumb za hitrost ventilatorja

BS12 ......................Tipka za pregled/preskus

BS14 ......................Tipka za ponastavitev znaka za filter

H1P ........................Svetlobna dioda (Servisni monitor-rdeči)

LCD ....................... Zaslon na tekoče kristale

SS1........................ Izbirno stikalo (MAIN/SUB)

Adapter za ožičenje

RyC, RyF ............... Magnetni rele

Priključek za dodatke

X33A...................... Priključek (Adapter za ožičenje)

X35A...................... Priključek (Adapter za skupinski nadzor)

X40A...................... Priključek (Daljinski on/off, prisilni off)

X60A,X61A............ Priključek (Vmesniški prilagojevalnik)

........... Ožičenje

.................... Priključna sponka

.......................... Priključek

.................. Žična sponka

.......................... Ozemljitvena zaščita (vijak)

BLK........................ Črna

BLU........................ Modra

BRN....................... Rjava

GRY....................... Siva

ORG ...................... Oranžna

RED....................... Rdeča

WHT ...................... Bela

Primer povezave in kako nastaviti daljinski 
upravljalnik.

Kako izvesti povezave

Odstranite pokrov stikalne omarice, kot je prikazano na sliki 15, in
izvedite povezave.

Povezava Vodnik Velikost

Med notranjimi enotami H05VV-U4G Lokalne oznake

Enota-daljinski upravljalnik Armirani vodnik (2) 0,75-1,25 mm2

OPOMBA Podrobnosti so v poglavju "Primer povezovanja" na
strani 5.

OPOMBA 1. Ko uporabljate glavni daljinski upravljalnik, glejte
priročnik za povezavo z enoto.

2. Model daljinskega upravljalnika se spreminja glede
na kombinacijo sistema. Glejte tehnične podatke in
kataloge, preden začnete priključevati.

1 Stikalna omarica

2 Pokrov stikalne omarice

3 Priključek za napajalni vodnik

4 Priključek vodnika za prenos signala

5 Shema povezav

6 Objemka za vodnik

7 Povezovanje daljinskega upravljalnika

8 Priključno mesto za povezovanje daljinskega upravljalnika

9 Povezave napajalnih vodnikov

10 Priključno mesto za povezavo napajalnega kabla

11 Ozemljitveni vijak
Navodila za montažo in uporabo
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Varnostni ukrepi

1. Ko priklapljate vodnike na priključno ploščo za napajanje,
upoštevajte spodaj navedene opombe.

• Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto priključno
mesto za napajanje. (Ohlapne povezave lahko povzročijo
pregrevanje.)

• Ko priključujete vodnike z enakim presekom, jih priključite
v skladu s shemo povezav.

2. Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto ozemljitveno
sponko. Ohlapne povezave lahko povzročijo poslabšanje zaščite.

3. Vodniki za daljinski upravljalnik in vodniki za povezavo enot naj bodo
vsaj 30 mm oddaljeni od napajalnega kabla. Če ne boste upoštevali
tega navodila, bi lahko prišlo do nepravilnega delovanja zaradi
električnega šuma.

4. Za povezovanje daljinskega upravljalnika glejte "Priročnik za
montažo daljinskega upravljalnika", priložen daljinskemu
upravljalniku.

5. Nikoli ne povezujte napajalnih vodnikov na priključno ploščo za
prenos signala za daljinsko upravljanje. Ta napaka lahko poškoduje
celotni sistem.

6. Uporabljajte le navedene vodnike in trdno privijte vodnike na
priključne sponke. Pazite, da vodniki ne bodo na priključne sponke
pritiskali od zunaj. Vodniki morajo biti vedno urejeni, zato da ne
motijo druge opreme, na primer izskočnega pokrovčka stikalne
omarice. Pazljivo zaprite pokrov. Nepopolne povezave lahko
povzročijo pregrevanje, v najslabšem primeru pa tudi električni udar
in požar.

Primer povezovanja

■ Napajalno omrežje vsakega sistema mora biti opremljeno
s stikalom in varovalko, kot je prikazano v sliki 7, 9 in 10.

Primer celotnega sistema (3 sistemi)

Ko uporabljate en daljinski upravljalnik za eno notranjo enoto.
(Normalno delovanje) (Glejte sliko 10)

Za skupinski nadzor (Glejte sliko 7)

Za skupinski nadzor prekinite mostiček z oznako "master/slave" na
tiskanem vezju enote "slave" (=tiskano vezje slave). Ne prekinite
mostička na tiskanem vezju notranje enote, na katero je priključen
daljinski upravljalnik (=tiskano vezje master).

Uporaba z dvema daljinskima upravljalnikoma (Glejte sliko 9)

Varnostni ukrepi

1. Uporabljati je mogoče eno samo stikalo za električno napajanje enot
v istem sistemu. Vendar je treba skrbno izbrati stikala in prekinitvena
vezja posamičnih vej.

2. Opreme ne ozemljite na plinovod, vodovod, strelovod in ozemljitve
ne križajte s telefonsko napeljavo. Nepravilna ozemljitev lahko
povzroči električni udar.

Nastavitve sistema

Sistem nastavite z daljinskim upravljalnikom v skladu s pogoji
montaže. Glejte priročnik za daljinski upravljalnik.

Nastavitev statičnega tlaka

■ Spremenite številko druge kode (SECOND CODE No.) v skladu
s Tabelo 2, ki je odvisna od uporaa povezovalnega kanala.

Tabela 2
Tabelo 2

Enota je pri dobavi tovarniško nastavljena na visoki statični tlak
(SECOND CODE No. 02).

Postavitev znaka zračnega filtra

■ Daljinski upravljalniki so opremljeni z zaslonom na tekoče
kristale za oznake za zračni filter, na katerem se prikazuje čas,
v katerem je treba očistiti zračne filtre.

■ Spremenite SECOND CODE No. v skladu s Tabelo 3, tako da
boste upoštevali količino umazanije ali prahu v prostoru.
(Vrednost SECOND CODE No. je tovarniško nastavljena na
"01" za manjšo onesnaženost zraka.)

Tabela 3
Tabelo 3

Upravljanje z dvema daljinskima upravljalnikoma (nadzor 
ene notranje enote z dvema daljinskima upravljalnikoma)

Glejte priročnik za daljinski upravljalnik.

Računalniško upravljanje (prisilen izklop, vklop/izklop)

1 Specifikacije za vodnike in povezave

- Priključite vhodni vodnik (dodatno) na priključek X40A na 
notranjem tiskanem vezju.

Specifikacija za vodnike (za podaljševanje dodatnih kablov):

(Glejte sliko 8)

OPOMBA Stranka lahko izbere termistor daljinskega
upravljalnika.

1 Napajanje

2 Glavno stikalo

3 Varovalka

4 Zunanja enota

5 Notranja enota (M=master (glavna), S=slave (pomožna))

6 Daljinski upravljalnik (dodatna oprema)

Glavna Pomožna

OPOMBA Ni treba določiti naslova notranje enote, ko uprabljate
skupinski nadzor. Naslov se določi samodejno, ko je
vključeno električno napajanje.

Zunanji 
statični tlak

Št. načina 
delovanja

Številka prve 
kode (FIRST 
CODE No.)

Številka druge 
kode (SECOND 

CODE No.)

Nizki: 50 Pa 
13 (23) 6

01

Visoki: 100 Pa 02

Nastavitev

Časovni prikaz 
znaka zračnega 

filtra (dolgoročno)
Št. načina 
delovanja

Številka 
prve kode 

(FIRST 
CODE No.)

Številka 
druge kode 
(SECOND 
CODE No.)

Manj onesnažen 
zrak ±2500 ur

10 (20) 0

01

Bolj onesnažen 
zrak ±1250 ur 02

Specifikacija za vodnike
Armirani plastični vodnik ali vodnik 

(2 žici)

Presek 0,75-1,25 mm2

Dolžina Maks. 100 m

Zunanje priključno mesto Priključek, ki lahko zagotovi vsaj 
minimalno obremenitev 15 V enosmerni 
tok, 10 mA

1 Vhod A (Vhod "ON"=zaprt stik)
FDEQ71~125B8V3B
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2 Spodbuda

- V naslednji tabeli sta razložena odziva "prisilnega izklopa" in 
"delovanja vklop/izklop" na vhodu A.

3 Kako izbrati prisilen izklop in delovanje vklop/izklop

Spremenite second code No. v skladu s Tabelo 4. (Vrednost
Second code No. je tovarniško nastavljena na "01" za manjšo
onesnaženost zraka.)

Tabela 4
Tabelo 4

Preizkus delovanja

Glejte poglavje "Pri naslednjih delih bodite med montažo še posebej
pozorni in jih preverite, ko boste montažo končali" na strani 2.

■ Ko končate priključevanje cevovoda za hladivo, za odvod kon-
denzata in električnih vodnikov, izvedite preizkusne postopke,
da bi zaščitili enoto.

1 Odprite zaustavitveni ventil za plin.

2 Odprite zaustavitveni ventil za tekočino.

3 Za vsaj 6 ur napajajte grelec okrova. (Ni potrebno pri navadno
hlajenje.)

4 Nastavite na hlajenje z daljinskim upravljalnikom in sprožite
delovanje s tipko ON/OFF.

5 4-krat pritisnite tipko Pregledovanje/Preizkus delovanja in
pustite, da naprava 3 minute deluje v preizkusnem načinu.

6 Pritisnite tipko Pregledovanje/Preizkus delovanja in pustite, da
naprava deluje normalno.

7 Potrdite funkcijo enote med delovanjem. Glejte priročnik za
daljinski upravljalnik, da bi videli, kako upravljati napravo.

Varnostni ukrepi

Če je z enoto kaj narobe in ne deluje, preglejte tabelo za iskanje
okvar, priloženo enoti.

Delovanje enote

Imena in funkcije sestavnih delov (Glejte sliko 14)

Pomembne informacije o uporabljenem 
hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, zajete v Kjotskem
protokolu.

Tip hladiva: R410A

GWP(1) vrednost: 1975

(1) GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za
preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje.
Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več
informacij.

Razpon delovanja (Glejte sliko 11)

Če deluje zunaj naslednjih pogojev, se lahko sprožijo varnostne
naprave, tako da klimatska naprava neha delovat ali pa se začne
notranja enota potiti.

Razpon temperature na daljinskem upravljalniku je nastavljen na
16°C–32°C.

(DB=temp. suhega termometra, WB=temp. vlažnega termometra,

=hlajenje, =gretje, =notranja, =zunanja, =temperatura,

=vlažnost)

Prisiljen OFF (izklop) Delovanje ON/OFF (vklop/izklop)

Vhod "on" ustavi delovanje + 
onemogoči upravljanje

vhod off ➜ on: oddaljeno zažene 
delovanje, upravljanje je še omogočeno

Vhod "off" omogoči 
upravljanje 

vhod on ➜ off: oddaljeno zaustavi 
delovanje, upravljanje je še omogočeno

Nastavitev
Št. načina 
delovanja

Številka prve 
kode (FIRST 
CODE No.)

Številka druge kode 
(SECOND CODE No.)

Prisiljen OFF 
(izklop)

12 (22) 1

01

Delovanje ON/
OFF (vklop/

izklop)
02

OPOMBA Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem, se
bo delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi glavno
napajanje.

1 Notranja enota

2 Zunanja enota

3 Daljinski upravljalnik

4 Vstopna zračna odprtina

5 Izstopna zračna odprtina

6 Povezovanje cevi za hladivo

7 Cev za iztok kondenza

8 Ozemljitveni vodnik
Zunanjo enoto povežite z zunanjo ozemljitvijo, da bi 
preprečili električni udar.

9 Zračni filter

10 Priključitev električnega vodnika

■ Ne sme se zgoditi, da bi se notranja enota ali daljinski
upravljalnik zmočila.
To bi lahko privedlo do električnega udara ali požara.

■ Ne uporabljajte vnetljivih razpršil, na primer laka za
lase, laka ali barve ob enoti.
Lahko pride do požara.

■ Ko varovalka pregori, je nikoli ne zamenjajte s tako
z drugačno ampersko oznako ali drugimi vodniki.
Uporaba vodnika ali bakrenega vodnika lahko
povzroči okvaro na napravi ali požar.

■ V vstopno zračno odprtino nikoli ne vtikajte paličic ali
drugih podobnih predmetov. Ko se ventilator hitro vrti,
je nevarno, če se ga dotikamo s kakšnim predmetom.

■ Z zunanje enote nikoli ne snemajte rešetke
ventilatorja.
Hitro vrtenje ventilatorja brez zaščite je zelo nevarno.

■ Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami.
Pokličite strokovnjaka - serviserja, ki naj opravi to
delo.

°C
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Postopek delovanja

Varnostni ukrepi za sistem s skupinskim nadzorom ali 
dvema daljinskima upravljalnikoma

Ta sistem omogoča dva druga sistema za upravljanje poleg
individualnega (eno daljinsko upravljanje ene notranje enote).
Podtrdite naslednje, če vaša enota ustreza naslednjemu tipu
sistemskega upravljanja.

■ Skupinski nadzor za sistem
En daljinski upravljalnik nadzoruje do 16 notranjih enot.
Vse notranje enote so nastavljene enako.

■ Dva daljinska upravljalnika za nadzor sistema
Dva daljinska upravljalnika za nadzor ene notranje enote
(v primeru skupinskega nadzora sistema ene skupine notranjih
enot). Enota se upravlja individualno.

Optimalno delovanje
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem
pravilno deluje.

■ Pravilno uravnajte izstop zraka in se izogibajte neposrednemu
pretoku zraka čez osebe, ki se zadržujejo v prostoru.

■ Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno.
Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora.

■ Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med
hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali žaluzije.

■ Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata ali okna odprta,
bo zrak uhajal iz prostora in učinek hlajenja ali gretja bo slabši.

■ Ob vstopno ali izstopno zračno odprtino enote nikoli ne
postavljajte predmetov. Učinek naprave se bo zmanjšal ali pa se
bo naprava ustavila.

■ Izključite stikalo glavnega napajanja, ko naprave dlje časa ne
uporabljate. Elektrika se troši, dokler je stikalo vključeno.
Izključite stikalo glavnega napajanja, da bi prihranili energijo.
Vključite stikalo glavnega napajanja 6 ur pred začetkom
delovanja, da bi zagotovili njen nemoten potek. (Glejte
"Vzdrževanje" na strani 8.)

■ Ko je na zaslonu prikazan napis " " (ČAS ZA ČIŠČENJE
ZRAČNEGA FILTRA), pokličite serviserja, naj očisti filter. (Glejte
"Vzdrževanje" na strani 8.)

Ne gre za okvaro klimatske naprave
Naslednji simptomi kažejo, da ni klimatska naprava tista, ki je
pokvarjena.

Sistem ne deluje

■ Sistem se ne zažene, takoj ko pritisnete tipko ON/OFF.
Če je prižgan indikator delovanja OPERATION, sistem deluje
pravilno.
Naprava se ne zažene takoj, ker ena od varnostnih naprav
sistemu preprečuje preobremenitev.
Sistem se bo samodejno zagnal po treh minutah.

■ Sistem se ne zažene takoj, ko je tipka za nastavitev temperature
vrnjena v prejšnji položaj, ko jo pritisnete.
Naprava se ne zažene takoj, ker ena od varnostnih naprav
sistemu preprečuje preobremenitev.
Sistem se bo samodejno zagnal po treh minutah.

■ Sistem se ne zažene, ko je na zaslonu prikazan znak " "
(IKONA ZUNANJE UPRAVLJANJE) in nekaj sekund utripa, ko
pritisnete tipko za vključitev.
Sistem upravlja ali izključuje krmilnik z večjo prioriteto.
Ko zaslon utripa, prikazuje, da sistema ni mogoče krmiliti s te
notranje enote.

■ Sistem se ne zažene takoj, ko je glavno napajanje vključeno.
Eno minuto počakajte, da se mikroračunalnik pripravi na
delovanje.

Iz enote uhaja bela meglica

■ Ko je med hlajenjem zelo visoka vlaga (v zamaščenih ali prašnih
prostorih).
Če je notranja enota zelo zapackana, bo temperatura v prostoru
neenakomerna. Treba je očistiti notranjost notranje enote.
Podrobnosti o čiščenju enote vam bo povedal prodajalec
opreme Daikin. Ta postopek mora izvesti kvalificiran serviser.

■ Ko je sestem v načinu HEATING OPERATION (gretje) po
DEFROST OPERATION (odmrzovanje).
Vlaga, ki jo ustvari DEFROST, se spreminja v paro in uhaja.

Hrup klimatskih naprav

■ Stalno tiho "sikanje" se sliši, ko je sistem v načinu HEATING
OPERATION ali DEFROST OPERATION.
To je zvok hladilnega plina, ki teče skozi zunanjo in notranjo
enoto.

■ "Sikanje", ki ga slišite tudi ob zagonu ali takoj po zaustavitvi, ali
ki se sliši ob zagonu in zaustavitvi načina DEFROST.
To je zvok hladiva, ki ga povzročita zaustavitev ali spremba
pretoka.

■ "Cvileč" zvok se sliši, ko sistem deluje ali ko je zaustavljen.
Ta zvok povzroča širjenje in krčenje plastičnih delov, ki ga
povzroči temperaturna sprememba.

Prah iz enote

■ Ko po daljšem času zaženete enoto, se lahko iz nje usipa prah.
Izpiha se prah, ki se je nabral v enoti.

Enota oddaja neprijeten vonj

■ Enota vpija vonje prostora, pohištva, cigaretni dim itd. in jih
oddaja.

Zaslon na tekoče kristale na daljinskem upravljalniku prikazuje

" "

■ To se zgodi takoj, ko se vključi stikalo glavnega napajanja.
Prikazano je, da daljinski upravljalnik deluje pravilno. Nekaj časa
vztraja.

Odpravljanje težav
Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca
opreme Daikin.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

■ Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke,
stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/
OFF ne deluje pravilno.
Poseg: Izključite glavno stikalo.

■ Če voda pušča iz enote.
Poseg: Zaustavite delovanje.

■ Če se na zaslonu prikaže " " (INSPECTION), "UNIT No." in

utripa indikator delovanja OPERATION in se prikaže
"MALFUNCTION CODE".
Poseg: Obvestite prodajalca Daikin in mu povejte, kaj je
prikazano na zaslonu.

Če sistem ne deluje pravilno, razen v zgoraj opisanem primeru, in ni
videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem
v skladu z naslednjim postopkom.

■ Če je izbrana funkcija, ki ni na voljo, se pojavi
sporočilo NOT AVAILABE (ni na voljo).

■ Postopek delovanja se spreminja s tipom toplotne
črpalke in tipom črpalke samo za hlajenje. Da bi
potrdili tip, ki je v vašem sistemu, se obrnite na
prodajalca opreme Daikin.

■ Da bi zaščitili enoto, vključite stikalo glavnega
napajanja 6 ur pred delovanjem.

■ Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem,
se bo delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi
glavno napajanje.

OPOMBA Obrnite se na prodajalca opreme Daikin, če želite
zamenjati kombinacijo ali rediti skupinski nadzor in
sistem z dvema daljinskima upravljalnikoma.
FDEQ71~125B8V3B
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Sistem sploh ne deluje.

■ Preverite, ali gre za izpad električnega toka.
Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med
delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno
zagnal, takoj ko bo električni tok spet na voljo.

■ Preverite, ali je pregorela varovalka ali če se je sprožilo stikalo.
Zamenjajte varovalko ali nastavite stikalo.

Če sistem neha delati, ko je postopek delovanja zaključen.

■ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni.
Odstranite oviro in prezračite.

■ Preverite, ali se je zamašil zračni filter.
Pokličite kvalificiranega serviserja, da filter očisti.

Sistem deluje, a ne hladi ali greje dovolj.

■ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni.
Odstranite oviro in prezračite.

■ Preverite, ali se je zamašil zračni filter.
Pokličite kvalificiranega serviserja, da filter očisti.

■ Preverite, ali je temperatura pravilno nastavljena. (Glejte
priročnik za daljinski upravljalnik.

■ Preverite, ali je tipka FAN SPEED CONTROL (hitrost
ventilatorja) nastavljena na LOW SPEED (počasi). (Glejte
priročnik za daljinski upravljalnik.

■ Če so okna ali vrata odprta. Zaprite okna ali vrata, da ne bi
v prostor pihal veter.

■ Če prihaja v prostor neposredna sončna svetloba (pri hlajenju).
Uporabite zavese ali žaluzije.

■ Ko je v prostoru preveč ljudi. Če je v prostoru prevroče, hlajenje
ne more biti enako učinkovito.

■ Če je v prostoru prevroče (pri hlajenju).
Če je v prostoru prevroče, hlajenje ne more biti enako
učinkovito.

Vzdrževanje

Kako očistiti zračni filter

Zračni filter očistite, ko je na zaslonu prikazano " " (ČAS ZA
ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA).

Filter očistite bolj pogosto, če je enota v prostoru, kjer je zrak zelo
onesnažen.

(V večini primerov zadošča čiščenje filtra enkrat letno.)

Če je umazanije preveč in je ni mogoče očistiti, zračni filter
zamenjajte. (Rezervni zračni filter lahko kupite kot dodatek.)

(Glejte sliko 12)

1 Odstranite ploščo, ki drži filter (1) s spodnje plošče.

2 Odstranite zračni filter (2), tako da ga zadrsate navzdol.

3 Očistite zračni filter (Glejte sliko 13  smer zraka prek filtra.)

Uporabite sesalec ali zračni filter operite z vodo.
Če je zračni filter zelo umazan, uporabite mehko krtačo in
nevtralni detergent.
Obrišite vodo in ga posušite v senci.

4 Namestite filter nazaj, tako da ga zadrsate med vodilni ploščici.

5 Namestite ga tako, da ploščo prislonite ob spodnjo ploščo.

6 Ko napravo vključite, pritisnite tipko FILTER SIGN RESET
(ponastavi znak za filter). Zaslon za prikaz "ČASA DO
ČIŠČENJA FILTRA" ugasne.

Kako očistiti izstop zraka

■ Očistite z mehko krpo.

■ Ko je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni
detergent.

Zagon po dolgotrajnem mirovanju

■ Preglejte naslednje.
- Preverite, da vstopna ali izstopna zračna odprtina nista 

zamašeni. Odstranite vse ovire.
- Preverite, ali je naprava ozemljena.

■ Očistite zračni filter
- Ko očistite zračni filter, ga spet namestite.

■ Vključite stikalo glavnega napajanja.
- Na nadzorni plošči se prikažejo indikatorske lučke, ko je 

naprava vključena.
- Da bi zaščitili enoto, vključite stikalo glavnega napajanja 6 ur 

pred delovanjem.

Kaj narediti, ko sistem za dlje časa zaustavite

■ Za pol dneva vključite FAN OPERATION (ventilator) in napravo
posušite.
- Glejte priročnik za daljinski upravljalnik.

■ Izključite glavno napajanje.
- Ko je vključeno glavno napajanje, se v nekaterih sistemih 

troši energija, tudi če sistem ne deluje.
- Ko je glavno napajanje izključeno, je zaslon na daljinskem 

krmilniku ugasnjen.

Zahteve za ekološko odstranitev

Odstranjevanje enote, rokovanje s hladivom, oljem in drugimi
snovmi, mora potekati v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi
predpisi.

Vaša klimatska naprava je označena s tem simbolom. To
pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete
mešati v skupnih gospodinjskih odpadkih.

Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje
klimatskega sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli mora
izvesti kvalificiran instalater v skladu z veljavno lokalno in državno
zakonodajo.

Klimatske naprave je treba obravnavati kot specializirano
obdelovalno napravo za ponovno uporabo in reciklažo. Če
zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k
preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje
človeka. Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi,
če želite več informacij.

Iz daljinskega upravljalnika je treba odstraniti baterije in jih zavreči
ločeno, v skladu z veljavno lokalno in državno zakonodajo.

■ Le kvalificiran serviser sme izvajati vzdrževalne
postopke.

■ Preden dostopate do priključnih sponk, prekinite vse
električno napajanje.

■ Ne uporabljajte vode ali zraka, toplejšega od 50°C, ko
čistite zračne filtre in zunanje plošče.

■ Ko čistite izmenjevalnik toplote, se prepričajte, da ste
odstranili stikalno omarico in motor ventilatorja. Voda
ali detergent lahko poslabšata izolacijo elektronskih
komponent in zato lahko te komponente pregorijo.

OPOMBA Ne uporabljajte bencina, benzola, razdredčila, paste
za poliranje ali tekočega insekticida. Ta sredstva lahko
povzročijo razbarvanje ali zvijanje.

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. To bi lahko
privedlo do električnega udara ali požara.
Navodila za montažo in uporabo

8
FDEQ71~125B8V3B

Klimatska naprava s sistemom split
4PW23693-2A



NOTES NOTES 



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
 4PW23693-2A


