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declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt in alleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει βάσει της αποκλειστικής της ευθύνης ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança
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EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
folgender/n Richtlinie/n oder Vorschrift/en entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
sont conformes à la/aux directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
συμμορφώνονται με την(ις) ακόλουθη(ες) οδηγία(ες) ή κανονισμό(ούς), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas
instruções:
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Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
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.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of June 2022

EN 60335-2-40,
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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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koos muudatustega,
с техните изменения,
ir jos tolesnes redakcijas,
ar grozījumiem,
v poslednom platnom vydaní,
değiştirildiği şekliyle,

<C> 60149720

<B> TÜV (NB0197)

<A> DAIKIN.TCF.036A1/11-2020
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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.

v platném znění,
kako je izmijenjeno amandmanima,
és módosításaik rendelkezéseit,
z późniejszymi zmianami,
cu amendamentele respective,
kakor je bilo spremenjeno,

spełniają wymogi następujących dyrektyw lub rozporządzeń, pod warunkiem że produkty używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
sunt în conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
v skladu z naslednjo direktivo(-ami) ali predpisom(-i) pod pogojem, da se izdelki uporabljajo v skladu z našimi navodili:
vastavad järgmise (järgmiste) direktiivi(de) ja määruse (määruste) nõuetele, tingimusel, et neid kasutatakse vastavuses meie juhistele:
са в съответствие със следната директива(и) или регламент(и), при условие че продуктите се използват в съответствие с нашите
инструкции:
atitinka toliau nurodytas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:
atbilst šādām direktīvām vai regulām, ja vien šie izstrādājumi tiek lietoti saskaņā ar mūsu instrukcijām:
sú v zhode s nasledujúcou(imi) smernicou(ami) alebo predpisom(mi) za predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi:
talimatlarımız doğrultusunda kullanılması koşuluyla aşağıdaki direktife/direktiflere veya yönetmeliğe/yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkty, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declarație:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so izdelki, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma vastutusel, et tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
savo išskirtine atsakomybe pareiškia, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija taikoma:
ar pilnu atbildību apliecina, ka izstrādājumi, uz kuru attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tek sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin:

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

както е изложено в <A> и оценено положително от
<B> съгласно Сертификата <C>.
kaip nurodyta <A> ir teigiamai nuspręsta pagal <B>,
vadovaujantis Sertifikatu <C>.
kā norādīts <A> un pozitīvi novērtēts <B> saskaņā ar
Sertifikātu <C>.
ako bolo stanovené v <A> a kladne posúdené <B>
podľa Osvedčenia <C>.
<A>'de belirtildiği ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu görüş bildirildiği üzere.

conforme emendado,
в действующей редакции,
som tilføjet,
med tillägg,
med foretatte endringer,
sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 21 Забележка*
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga*
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
22 Pastaba*
opinią <B> i Świadectwem <C>.
18 Notă*
așa cum se prevede în <A> și apreciat pozitiv de 23 Piezīmes*
<B> conform Certificatului <C>.
19 Opomba*
Kot je določeno v <A> in je prejelo pozitivno oceno 24 Poznámka*
<B> v skladu s Certifikatom <C>.
20 Märkus*
Mis on sätestatud dokumendis <A> ja hinnatud 25 Not*
vastuvõetuks dokumendis <B>, vastavalt
Sertifikaadile <C>.

as amended,
in der jeweils gültigen Fassung,
telles que modifiées,
zoals gewijzigd,
en su forma enmendada,
e successive modifiche,
όπως έχουν τροποποιηθεί,

som anges i <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikat <C>.
som det fremkommer i <A> og vurdert positivt av
<B> i henhold til Sertifikatet <C>.
sellaisina kuin ne on esitetty asiakirjassa <A> ja
jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C>
mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s Osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
<B> prema Certifikatu <C>.

v skladu z določbami:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
vadovaujantis šio dokumento nuostatomis:
atbilstoši šādu standartu prasībām:
nasledovnými ustanoveniami:
şu standartların hükümlerine:
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09 отвечает требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии
с нашими инструкциями:
10 overholder bestemmelserne i følgende direktiv(er) eller bestemmelse(r), forudsat at produkterne anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner:
11 uppfyller följande direktiv eller föreskrift(er), under förutsättning att produkterna används i enlighet med våra instruktioner:
12 er i overensstemmelse med følgende direktiv(er) eller forskrift(er), forutsatt at produktene brukes i henhold til våre instruksjoner:
13 ovat seuraavien direktiivien tai asetusten mukaisia, edellyttäen että tuotteita käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 jsou ve shodě s následujícími směrnicemi nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
15 u skladu sa sljedećom direktivom(ma) ili odredbom(a), uz uvjet da se proizvodi koriste sukladno našim uputama:
16 megfelelnek az alábbi irányelv(ek)nek vagy egyéb szabályozás(ok)nak, ha a termékeket előírás szerint használják:

come delineato in <A> e giudicato positivamente
11 Information*
da <B> ai sensi del Certificato <C>.
όπως ορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από τον 12 Merk*
<B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota*
conforme estabelecido em <A> e avaliado
13 Huom*
positivamente por <B> de acordo com o
Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и подтверждено <B> согласно 14 Poznámka*
Свидетельству <C>.
10 Bemærk*
Som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold 15 Napomena*
til Certifikat <C>.

under iagttagelse af:
enligt bestämmelserna för:
i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen säännöksiä:
za dodržení ustanovení:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami:
urmând prevederile:

07 Σημείωση*

06 Nota*
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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*

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

following the provisions of:
gemäß den Bestimmungen in:
conformément aux dispositions de:
volgens de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le disposizioni di:
σύμφωνα με τις προβλέψεις των:
seguindo as disposições de:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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Machinery 2006/42/EC**
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*
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EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at produkterne, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att produkterna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæringen:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

FXAA15AUV1B, FXAA20AUV1B, FXAA25AUV1B, FXAA32AUV1B, FXAA40AUV1B, FXAA50AUV1B, FXAA63AUV1B,
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Daikin Europe N.V.

EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid

4P687305-9B

BS EN 60335-2-40,

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of June 2022

** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>.

following the provisions of:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

as amended,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

FXAA15AUV1B, FXAA20AUV1B, FXAA25AUV1B, FXAA32AUV1B, FXAA40AUV1B, FXAA50AUV1B, FXAA63AUV1B,

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

Daikin Europe N.V.

UKCA – Safety declaration of conformity

4P687305-10B
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<B> —

<A> DAIKIN.TCF.036A1/11-2020

Содржина
12.3.4

Содржина

12.3.5
12.3.6

1 За документацијата
1.1

За овој документ ......................................................................

2 Специфични безбедносни упатства за
инсталатер
2.1

Упатства за опрема која користи разладно средство R32 ...
2.1.1
Побарувања за простор за инсталација..................

4
4

Да ја закачите единицата на плочата за
монтирање .................................................................. 20
Да поминат цевките низ отворот во ѕидот ............... 20
Да се обезбеди одвод................................................ 20

13 Инсталирање на цевковод
13.1

5

13.2

6
7

22

Подготвување цевковод за разладно средство .....................
13.1.1 Барања за цевковод за разладно средство.............
13.1.2 Изолација на цевките со разладно средство...........
Поврзување на цевководот со разладно средство................
13.2.1 Да го поврзете цевководот за разладно средство
со внатрешната единица ...........................................

14 Електрична инсталација
За корисникот

7

3 Безбедносни упатства за корисник

7

3.1
3.2

Општо .......................................................................................
Упатства за безбедно работење ............................................

4 За системот
4.1

7
8

10

Приказ на систем ..................................................................... 10

5 Кориснички интерфејс

11

6 Работење

11

6.1
6.2

6.3

Опсег на работење ..................................................................
За режими на работење..........................................................
6.2.1
Основни режими на работење .................................
6.2.2
Специјален режим на работење при греење..........
6.2.3
Насока на проток на воздух......................................
За да работите со системот....................................................

7 Одржување и сервис
7.1
7.2

7.3

Мерки на претпазливост за одржување и сервис .................
Чистење на единицата............................................................
7.2.1
Да го исчистите излезот за воздух и
надворешноста..........................................................
7.2.2
Да го исчистите предниот панел..............................
7.2.3
Да го исчистите филтерот за воздух .......................
За разладното средство..........................................................
7.3.1
За сензорот за истекување на разладно средство

11
11
11
12
12
12

16

11 За кутијата

16

4

18 Технички податоци
18.1

27

Дијаграм за вжичување ............................................................ 27
18.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување..... 27

За овој документ

За инсталатерот

Внатрешна единица ................................................................ 16
11.1.1 Да ги извадите додатоците од внатрешната
единица...................................................................... 16

Упатство за инсталирање и работење

25

Теренско поставување ............................................................. 25

1.1

15

12.3

17.1

13
13
13
14
14

10 Фрлање

12.2

17 Конфигурација

За документацијата

15

Подготовка на локацијата за инсталација .............................
12.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за
инсталација на внатрешна единица ........................
Отворање и затворање на единицата ...................................
12.2.1 Да го извадите предниот панел ...............................
12.2.2 Повторно да го инсталирате предниот панел.........
12.2.3 Да ја извадите предната решетка............................
12.2.4 За повторно инсталирање на предната решетка ...
12.2.5 Да го отворите капакот за сервисирање .................
12.2.6 Да го затворите капакот за сервисирање................
Монтирање на внатрешната единица....................................
12.3.1 Да се инсталира плочата за монтирање .................
12.3.2 Да издупчите отвор во ѕид .......................................
12.3.3 Да ја извадите облогата на портата на цевката .....

25

Листа за проверка при пуштање во погон .............................. 25
Да извршите пробно вклучување ............................................ 25

1

9 Преместување

12.1

16 Пуштање во погон
16.1
16.2

24

Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање ...... 24

12
13

15

12 Инсталирање на единицата

23

Спецификации на компоненти за стандардно вжичување ... 23
Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната
единица ..................................................................................... 23

15 Завршување на инсталирањето на
внатрешната единица
15.1

22

12

8 Решавање проблеми

11.1

14.1
14.2

22
22
22
22

16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
19
19

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето,
одржувањето, поправката и употребените материјали
ги следат упатствата од Daikin и како дополнение, се
усогласени со применлива легислатива и се
извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и
областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC
60335-2-40 е применливиот стандард.
Целна група
Овластени инсталатери + крајни корисници
ИНФОРМАЦИИ
Овој уред е наменет да се користи од експерт или
обучени корисници во продавници, во лесна индустрија
и на фарми, или за комерцијална употреба од лаици.
Збирка документи
Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се
состои од:
▪ Општи безбедносни предупредувања:
▪ Безбедносни упатства што мора да ги прочитате пред
инсталирање
▪ Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
▪ Упатство за инсталирање и работење на внатрешна
единица:
▪ Инструкции за инсталирање и работење
▪ Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
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▪ Референтно упатство за инсталатер и корисник:
▪ Подготовка на инсталацијата, добри практики, референтни
податоци,…
▪ Детални упатства чекор по чекор и дополнителни
информации за основно и напредно користење
▪ Формат: Дигитални датотеки на https://www.daikin.eu.
Користете ја функцијата за пребарување
за да го најдете
вашиот модел.
Најнови ревизии на доставената документација може да се
достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку
вашиот продавач.
Оригиналната документација е напишана на англиски јазик.
Сите други јазици се преводи.
Технички инжењерски податоци
▪ Подзбир на најновите технички податоци е достапен на
регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
▪ Целиот сет на најновите технички податоци е достапен на
Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Инсталација на цевковод за разладно средство (видете
"13 Инсталирање на цевковод" 4
[ 22])
ВНИМАНИЕ
Цевководот со разладно средство МОРА да е
инсталиран
според
упатствата
дадени
во
"13 Инсталирање на цевковод" 4
[ 22]. Може да се
користат само механички спојки (пр. залемени +
конусни врски) кои се во сообразност со најновата
верзија на ISO14903.
ВНИМАНИЕ
Инсталирајте ги цевките или компонентите за разладно
средство во положба каде е неверојатно дека истите
може да бидат изложени на некоја супстанција која
може да ги кородира состојките кои содржат разладно
средство, освен ако компонентите се конструирани од
материјали кои по своите својства се отпорни на
корозија или се соодветно заштитени против корозија.
Електрична инсталација (видете "14 Електрична
инсталација" 4
[ 23])
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
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Специфични безбедносни
упатства за инсталатер

▪ Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен
електричар и МОРА да соодветствува со
применливата легислатива.

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и
прописи.

▪ Направете електрични поврзувања на фиксното
вжичување.

Општо

▪ Сите компоненти набавени на местото и сите
електрични конструкции МОРА да соодветствуваат
со применливата легислатива.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето,
одржувањето, поправката и употребените материјали
ги следат упатствата од Daikin и како дополнение, се
усогласени со применлива легислатива и се
извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и
областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC
60335-2-40 е применливиот стандард.
Инсталирање единица (видете "12 Инсталирање на
единицата" 4
[ 16])
За дополнителни потреби на местото на инсталирање, исто така
прочитајте "2.1 Упатства за опрема која користи разладно
средство R32" 4
[ 6].
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уредот треба да се складира во просторија без
постојано функционални извори на палење (пример:
отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична
греалка која работи).
ВНИМАНИЕ
Уредот НЕ е достапен за општата јавност,
инсталирајте го во безбедно подрачје, заштитен од
лесен пристап.
Оваа единица, и внатрешната и надворешната, е
соодветна за инсталација во комерцијално и лесно
индустриско опкружување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ Ако на снабдувањето со електрична енергија му
недостасува или има погрешна N-фаза, опремата
може да се расипе.
▪ Поставување
соодветно
заземјување.
НЕ
заземјувајте ја единицата за комунална цевка,
апсорбер на прекумерен напон или заземјување за
телефон. Непотполното заземјување може да
предизвика струен удар.
▪ Инсталирајте
потребни
прекинувачи на коло.

осигурувачи

или

▪ Осигурете
го
електричното
вжичување
со
прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да
дојдат во контакт со остри рабови или цевковод,
особено на страната со висок притисок.
▪ НЕ
користете
лепени
жици,
испреплетени
проводнички
жици,
продолжни
кабли
или
поврзувања од ѕвездест систем. Тие може да
предизвикаат прегревање, струен удар или пожар.
▪ НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена
нанапред, бидејќи оваа единица е опремена со
инвертер. Кондензаторот со фаза поместена
нанапред ќе ги намали перформансите и може да
предизвика несреќа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Одржувајте ги
вентилација.

чисти

сите

потребни

отвори

за

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за
електрично напојување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ
За ѕидови кои имаат метална рамка или метален раб,
користете цевка вградена во ѕид и ѕидна облога на
отворот за напојување, за да спречите можно
загревање, струен удар или пожар.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој
МОРА да се замени од производителот, негов
сервисер или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.

НЕ користете потенцијални извори на палење при
пребарување за или откривање на истекувања на
разладно средство.
НАПОМЕНА

ВНИМАНИЕ
▪ Секоја внатрешна единица треба да биде поврзана
со одделен кориснички интерфејс. Може да се
користи само компатибилен далечински управувач
со
безбедносниот
систем
како
кориснички
интерфејс. Видете ја листата со технички податоци
за компатибилност на далечински управувач (пр.
BRC1H52/82*).
▪ Корисничкиот интерфејс треба да биде ставен во
истата просторија со внатрешната единица. За
детали, погледнете го упатството за инсталирање и
работење на корисничкиот интерфејс.
ВНИМАНИЕ
Во случај ако се користи оклопна жица, поврзете го
оклопувањето само од страната на надворешната
единица.
Конфигурација (видете "17 Конфигурација" 4
[ 25])

Во случај на R32 разладно средство, терминалните
поврзувања T1/T2 се САМО за внесување на аларм за
пожар. Аларм за пожар има повисок приоритет од R32
безбедноста и го исклучува целиот систем.
X1M

a

a
Влезен
сигнал
за
противпожарен
(потенцијален слободен контакт)

2.1

аларм

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ
Разладното средство во единицата е слабо запаливо.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се
користат во циклусот на разладното средство.
▪ НЕ користете материјали за чистење или начини да
го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од
оние што се препорачани од производителот.
▪ Имајте во предвид дека разладното средство во
системот нема мирис.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уредот треба да се складира така за да се спречи
механичко оштетување и во добро проветрена
просторија без постојано функционални извори на
палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас
или електрична греалка која работи) и е со големина на
просторија како што е наведено подолу.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето,
одржувањето и поправката се усогласени со упатства
од Daikin и со применлива легислатива и се
извршуваат САМО од овластени лица.
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▪ Оставете простор за ширење и собирање на долги
изведби на цевковод.
▪ Дизајнирајте и инсталирајте цевководот во
системите за ладење така да ја минимизира
веројатноста хидрауличен шок да го оштети
системот.
▪ Монтирајте ја внатрешната опрема и цевките
безбедно и заштитете ги за да избегнете случајно
продупчување на опрема или цевки во случај на
преместување
мебел
или
активности
на
реконструкција.

▪ НЕ користете повторно споеви и бакарни заптивки
кои веќе биле користени.
▪ Направените споеви во инсталацијата помеѓу
делови на системот со разладно средство треба да
бидат пристапни за цели на одржување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатства за опрема која користи
разладно средство R32

Упатство за инсталирање и работење

▪ Заштитете ги сигурносните уреди, цевководот и
опремата колку што е можно повеќе од неповолни
влијанија на средината.

НАПОМЕНА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

T1
T2

▪ Преземете мерки на претпазлилвост за да се
избегне прекумерна вибрација или пулсирање врз
цевководот со разладно средство.

Ако една или повеќе простории се поврзани на
единицата со користење на канален систем, уверете се
дека:
▪ нема функционални извори на палење (пример:
отворен оган, уред кој работи на гас или
функционална електрична греалка) во случај ако
површината на подот е помала од минималната
површина на подот A (m²).
▪ не се инсталирани помошни уреди кои може да
бидат потенцијален извор на палење при каналното
поставување (пример: жешки површини со
температура која надминува 700°C и уред за
електрично префрлање);
▪ се користат само помошни уреди одобрени од
производителот при поставувањето канали;
▪ влезот И излезот за воздух директно се поврзуваат
на истата просторија со поставување канали. НЕ
користете простори како лажен таван како канал за
влезот или излезот за воздух.
ВНИМАНИЕ
▪ Непотполно изработен конус може да предизвика
истекување на разладниот гас.
▪ НЕ користете ги повторно употребените конуси.
Користете нови конуси да спречите истекување на
разладен гас.
▪ Користете конусни навртки кои се вклучени со
единицата. Користењето поинакви конусни навртки
може да предизвика истекување на разладниот гас.

FXAA15~63AUV1B
VRV систем клима уред
3P622285-1C – 2022.02

3 Безбедносни упатства за корисник
2.1.1

Побарувања за простор за инсталација
ВНИМАНИЕ
Вкупното полнење на разладно средство во системот
не може да ги надмине барањата за минимална
површина на под на најмалата просторија која се
опслужува. За барања за минимална површина на под
за внатрешни единици погледнете го упатството за
инсталирање и работење на надворешната единица.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Овој апарат содржи разладно средство R32. За
минимална површина на под на просторијата во која се
складира апаратот погледнете го упатството за
инсталирање и работење на надворешната единица.
НАПОМЕНА
▪ Заштитете ги цевките од физичко оштетување.
▪ Инсталацијата на цевки сведете ја на минимум.

За корисникот
3

Безбедносни упатства за
корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и
прописи.

3.1

Општо

ВНИМАНИЕ
▪ НЕ ставајте никави предмети или
опрема врз единицата.
▪ НЕ седете, не качувајте се и не
стојте на единицата.
▪ Единиците се означени со следниот симбол:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако НЕ сте сигурни како да работите
со единицата, контактирајте со
инсталатерот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Овој уред може да се користи од
деца на возраст од 8 години и
повеќе и лица со намалени физички,
сензорни или ментални способности,
или недостаток на искуство и
знаење, ако се под надзор или се
упатувани во врска со користењето
на уредот на безбеден начин и ги
разбираат вклучените ризици.

Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може
да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ
обидувајте се самите да го расклопите системот:
расклопувањето на системот, третирањето на разладното
средство, на маслото и на другите делови МОРА да се
изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со
применливата легислатива.
Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран
капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање
и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е
правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За
повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или
локалните власти.
▪ Батериите се означени со следниот симбол:

Деца НЕ СМЕАТ да играат со
уредот.
Чистењето и корисничкото
одржување НЕ СМЕЕ да се
извршува од деца без надзор.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да спречите струен удар или
пожар:
▪ НЕ плакнете ја единицата.

Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со
несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е
отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека
батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.
Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).
Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во
специјализиран капацитет за третирање за повторно
користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните
батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат
потенцијални негативни последици за околината и здравјето
на луѓето.

▪ НЕ работете со единицата со
влажни раце.
▪ НЕ ставајте никави предмети кои
содржат вода на единицата.
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3.2

Упатства за безбедно работење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ НЕ модификувајте ја, не
расклопувајте ја, не отстранувајте
ја, не инсталирајте ја повторно и не
поправајте ја единицата самите
бидејќи неправилно расклопување
или инсталирање може да
предизвика струен удар или пожар.
Контактирајте го вашиот продавач.
▪ Во случај на несакани истекувања
на разладно средство, уверете се
дека нема отворен оган.
Разладното средство само по себе
е целосно безбедно, нетоксично и
слабо запаливо, но ќе создаде
токсичен гас кога случајно ќе
истече во просторија каде што е
присутен запалив воздух од
калорифери, шпорети на гас и сл.
Секогаш побарајте квалификуван
сервисен персонал да потврди
дека местото на истекување е
поправено или коригирано пред да
продолжите со користење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Оваа единица содржи електрични и
жешки делови.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред да работите со единицата,
уверете се дека инсталацијата е
правилно изведена од инсталатер.
ВНИМАНИЕ
Не е здраво да го изложувате телото
на проток на воздух долго време.
ВНИМАНИЕ
За да избегнете недостаток на
кислород, доволно проветрувајте ја
просторијата ако се користи опрема
со горилник заедно со системот.
ВНИМАНИЕ
НЕ активирајте го системот кога
користите инсектицид за простории
од тип за фумигација. Може да се
соберат хемикалии во единицата и
да го загрозат здравјето на луѓето
кои се пречувствителни на
хемикалии.

ВНИМАНИЕ
Оваа единица е опремена со
безбедносни мерки со електрично
напојување како што е детектор за
истекување на разладно средство.
За да бидат ефективни, единицата
мора да биде електрично напојувана
во секое време по инсталацијата
освен за кратки сервисни периоди.
ВНИМАНИЕ
▪ НИКОГАШ не допирајте ги
внатрешните делови на
контролерот.
▪ НЕ вадете го предниот панел.
Некои делови внатре се опасни за
допир и може да настанат
проблеми на уредот. За проверка и
прилагодување на внатрешните
делови, контактирајте го вашиот
продавач.

Упатство за инсталирање и работење
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ВНИМАНИЕ
▪ СЕКОГАШ користете кориснички
интерфејс (на пр. безжичен
далечински управувач) да го
прилагодите аголот на подвижниот
капак. Кога подвижниот капак се
ниша, а вие го движите присилно
со рака, механизмот ќе се скрши.
▪ Внимавајте кога ги прилагодувате
отворите за воздух. Во излезот за
воздух, вентилаторот се врти со
голема брзина.
ВНИМАНИЕ
НИКОГАШ не изложувајте мали
деца, растенија или животни
директно на протокот на воздух.
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3 Безбедносни упатства за корисник
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
НЕ ставајте шише со запалив спреј
во близина на клима уредот и НЕ
користете распрскувачи во близина
на единицата. Тоа може да
предизвика пожар.

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН
УДАР

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го исчистите клима уредот или
филтерот за воздух, уверете се дека
сте го запреле работењето и сте ги
ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични
напојувања. Во спротивно, може да
настане струен удар и повреда.

Одржувајте ги чисти сите потребни
отвори за вентилација.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одржување и сервис (видете "7 Одржување и
сервис" 4
[ 12])

Внимавајте со скалите кога работите
на високи места.

ВНИМАНИЕ: Обрнете внимание на
вентилаторот!

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН
УДАР

Опасно е да се проверува единицата
додека работи вентилаторот.

НЕ ставајте прсти, прачки или други
предмети во влезот или излезот за
воздух. Кога вентилаторот се врти со
висока брзина, тоа може да
предизвика повреда.

Исклучете го напојувањето со
електрична енергија повеќе од
10 минути и измерете го напонот на
терминалите на кондензаторите на
главното коло или електричните
компоненти пред сервисирање.
Напонот МОРА да биде помал од
50 V DC пред да може да ги
допирате електричните делови. За
локацијата на терминалите, видете
ја етикетата за предупредување за
лица што вршат сервис и
одржување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не менувајте осигурувач
со осигурувач со погрешни ознаки за
ампеража или други жици кога
осигурувачот ќе прегори.
Користењето жица или бакарна жица
може да предизвика единицата да
се расипе или да предизвика пожар.

Исклучете ја единицата пред
чистење на излезот за воздух,
надворешноста, предниот панел и
филтерот за воздух.

Уверете се дека сте го ИСКЛУЧИЛЕ
главниот прекинувач пред
извршување на која било задача на
одржување.
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
По долго користење, проверете го
држачот за единица и опремата за
оштетување. Ако има оштетување,
единицата може да падне и да
предизвика повреда.
ВНИМАНИЕ
Пред пристап до терминални уреди,
уверете се дека сте го прекинале
сето напојување со електрична
енергија.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
НЕ дозволувајте внатрешната
единица да се намокри. Можна
последица: Струен удар или пожар.
За разладното средство (видете "7.3 За разладното
средство" 4
[ 14])

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО
ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ
Разладното средство во единицата е
слабо запаливо.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уредот треба да се складира во
просторија без постојано
функционални извори на палење
Упатство за инсталирање и работење
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4 За системот
(пример: отворен оган, апарат кој
работи на гас или електрична
греалка која работи).

Решавање проблеми (видете "8 Решавање
проблеми" 4
[ 15])

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Запрете го работењето и
ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако
се случи нешто невообичаено
(мирис на изгорено и сл.).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ НЕ дупчете ги и не согорувајте ги
деловите што се користат во
циклусот на разладното средство.

Оставањето на единицата да работи
под такви околности може да
предизвика дефект, струен удар или
пожар. Контактирајте го вашиот
продавач.

▪ НЕ користете материјали за
чистење или начини да го забрзате
процесот на одмрзнување
поинакви од оние што се
препорачани од производителот.
▪ Имајте во предвид дека
разладното средство во системот
нема мирис.

4

За системот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не
отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не
поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно
расклопување
или
инсталирање
може
да
предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го
вашиот продавач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ Разладното средство во единицата
е слабо запаливо, но нормално НЕ
истекува. Ако разладното средство
истекува во просторијата и доаѓа
во контакт со оган од горилник,
греалка или шпорет, тоа може да
предизвика пожар или формирање
штетен гас.

▪ Во случај на несакани истекувања на разладно
средство, уверете се дека нема отворен оган.
Разладното средство само по себе е целосно
безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе
создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во
просторија каде што е присутен запалив воздух од
калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш
побарајте квалификуван сервисен персонал да
потврди дека местото на истекување е поправено
или коригирано пред да продолжите со користење.

▪ ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи
уреди за греење, проветрете ја
просторијата и контактирајте со
продавачот каде сте ја купиле
единицата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Единицата поради безбедност е опремена со систем за
откривање на истекување на разладно средство.
За да биде ефективна, единицата МОРА да биде
електрично
напојувана
во
секое
време
по
инсталацијата освен за кратки сервисни периоди.

▪ НЕ користете ја единицата додека
сервисер не потврди дека делот од
кој истекувало разладно средство е
поправен.

НАПОМЕНА
НЕ користете го системот за други цели. За да
избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ
користете ја единицата за ладење прецизни
инструменти, храна, растенија, животни или уметнички
дела.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Сензорот за истекување на
разладно средство R32 мора да
биде заменет по секое откривање
или на крајот на својот работен век.
САМО овластени лица може да го
заменат сензорот.

НАПОМЕНА
За дополнителни модификации или проширувања на
вашиот систем:
Целосен преглед на дозволиви комбинации (за
понатамошни проширувања на системот) е достапен
во техничките инженерски податоци и треба да се
консултираат. Контактирајте со инсталатерот да
добиете повеќе информации и професионален совет.

4.1

Приказ на систем
ИНФОРМАЦИИ
Следнава слика е само примери и може да НЕ
одговара целосно на изгледот на вашиот систем

Упатство за инсталирање и работење
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5 Кориснички интерфејс
a

6

Работење

6.1

Опсег на работење
ИНФОРМАЦИИ
За работните ограничувања видете ги техничките
податоци на поврзаната надворешна единица.

b

b

6.2

b

За режими на работење
ИНФОРМАЦИИ

c
a
b
c

c

c

Во зависност од инсталираниот систем, некои режими
на работење нема да бидат достапни.

Надворешна единица
Внатрешна единица
Кориснички интерфејс

d
e f

a

b
a
b
c
d
e
f
g

c

g

Филтер за воздух
Преден панел
Капак за сервисирање
Предна решетка
Цевки за разладно средство
Одводно црево
Електрично вжичување

▪ Стапката на проток на воздух може самата да се прилагоди
во зависност од собната температура или вентилаторот може
веднаш да запре. Ова не е дефект.
▪ Ако снабдувањето со електрична енергија се исклучи во текот
на работењето, работењето автоматски ќе се рестартира
откако повторно ќе се вклучи напојувањето.
▪ Зададена вредност. Целна температура за режимите на
работа Ладење, Греење и Автоматски.
▪ Опаѓање. Функција која ја чува собната температура во
одреден опсег кога системот е исклучен (од корисникот,
закажаната функција или ИСКЛУЧЕН тајмер).

6.2.1

Внатрешната единица може да работи во различни режими на
работење.
Икона

5

Кориснички интерфејс
ВНИМАНИЕ
▪ НИКОГАШ не допирајте ги внатрешните делови на
контролерот.
▪ НЕ вадете го предниот панел. Некои делови внатре
се опасни за допир и може да настанат проблеми
на уредот. За проверка и прилагодување на
внатрешните делови, контактирајте го вашиот
продавач.
НАПОМЕНА
НЕ бришете ја работната плоча на контролерот со
бензин, разредувач, крпа за прав со хемикалии и сл.
Плочата може да ја изгуби бојата или да и се излупи
надворешниот слој. Ако е многу нечиста, натопете крпа
во неутрален детергент растворен во вода, исцедете ја
добро и исчистете ја плочата. Избришете ја со друга
сува крпа.
НАПОМЕНА

Основни режими на работење

Режим на работење
Ладење. Во овој режим, ладењето ќе се активира
како што е потребно според зададената вредност,
или од операцијата Опаѓање.
Греење. Во овој режим, греењето ќе се активира
како што е потребно според зададената вредност,
или од операцијата Опаѓање.
Само вентилатор. Во овој режим воздух
циркулира без греење или ладење.
Сушење. Во овој режим, влажноста на воздухот ќе
биде намалена со минимално опаѓање на
температурата.
Температурата и брзината на вентилаторот се
контролираат автоматски и не може да се
контролираат со контролерот.
Операцијата сушење нема да функционира ако
собната температура е прениска.
Автоматски. Во Автоматски режим, внатрешната
единица автоматски префрла помеѓу режим на
греење и ладење, како што е побарано од
зададената вредност.

НИКОГАШ не притискајте копче на корисничкиот
интерфејс со цврст, остар предмет. Корисничкиот
интерфејс може да се оштети.
НАПОМЕНА
НИКОГАШ не влечете ја, ниту пак виткајте ја
електричната жица на корисничкиот интерфејс. Тоа
може да предизвика дефект на единицата.
Ова упатство за работење нуди неисцрпен преглед на главните
функции на системот.
За повеќе информации за корисничкиот интерфејс, погледнете
го упатството за работење на инсталираниот кориснички
интерфејс.
FXAA15~63AUV1B
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7 Одржување и сервис
6.2.2

a
b

Специјален режим на работење при
греење

Операција ладење
Операција греење

ИНФОРМАЦИИ
Работење

Опис

За постапка на поставување насока на вертикален
проток на воздух, погледнете го референтното
упатство или прирачникот на користениот кориснички
интерфејс.

Одмрзнува Да спречи загуба на капацитет на греење поради
ње
собирање мраз на надворешната единица,
системот автоматски ќе префрли на операција
одмрзнување.
Во текот на операцијата одмрзнување,
вентилаторот на внатрешната единица ќе
престане да работи и следнава икона ќе се појави
на почетниот екран:

2

▪ Хоризонтален проток на воздух: со рачно прилагодување на
положбата на вертикалните лопатки (отвори за воздух).

Да ги прилагодите отворите за воздух
(вертикални лопатки)
1

Прилагодете ги хоризонталните лопатки со користење на
корисничкиот интерфејс за да може лесно да пристапите до
копчињата на вертикалните лопатки.

2

Задржете ги копчињата и полека движете ги надолу.

3

Прилагодувајте лево или десно на посакуваната положба
додека ги држите копчињата.

Системот ќе продолжи со нормално работење
приближно по 6 до 8 минути.
Топол старт Во текот на топол старт, вентилаторот на
внатрешната единица ќе престане да работи и
следнава икона ќе се појави на почетниот екран:

6.2.3

Хоризонтален проток на воздух

Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што
сакате.
Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во
зависност од изборот на корисникот.

a
a

ВНИМАНИЕ

1

Кога единицата е инсталирана во аголот на
просторијата, насоката на отворите за воздух треба да
е свртена настрана од ѕидот. Ефикасноста ќе опадне
ако ѕид го блокира воздухот.

6.3

За да работите со системот
ИНФОРМАЦИИ

Вертикален проток на воздух

За поставување на режим на работење или други
поставки, погледнете го референтното упатство или
упатството за работење на корисничкиот интерфејс.

Следниве насоки на вертикален проток на воздух може да се
постават со корисничкиот интерфејс:
Насока

Копчиња

ИНФОРМАЦИИ

▪ СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс (на пр.
безжичен далечински управувач) да го прилагодите
аголот на подвижниот капак. Кога подвижниот капак
се ниша, а вие го движите присилно со рака,
механизмот ќе се скрши.
▪ Внимавајте кога ги прилагодувате отворите за
воздух. Во излезот за воздух, вентилаторот се врти
со голема брзина.

a

Екран

Фиксна положба.
Внатрешната единица дува
воздух во 1 од 5 фиксни
положби.

Лулање. Внатрешната
единица префрла помеѓу 5
позиции.

7

Одржување и сервис

7.1

Мерки на претпазливост за
одржување и сервис
ВНИМАНИЕ
Видете "3 Безбедносни упатства за корисник" 4
[ 7] да ги
дознаете сите поврзани безбедносни упатства.

Белешка: Препорачаната положба на хоризонталните лопатки
(подвижни капаци) се разликува според режимот на работење.

a

НАПОМЕНА
НИКОГАШ не прегледувајте ја ниту сервисирајте ја
единицата сами. Побарајте квалификуван сервисен
персонал да ја изврши таа работа. Сепак, како краен
корисник, може да го исчистите излезот за воздух,
надворешноста,предниот панел и филтерот за воздух.

b

Упатство за инсталирање и работење

12

FXAA15~63AUV1B
VRV систем клима уред
3P622285-1C – 2022.02

7 Одржување и сервис
Може да го извадите предниот панел за да го исчистите.

НАПОМЕНА
Одржувањето МОРА да се изврши од овластен
инсталатер или сервисер.

1

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш
годишно. Сепак, применливата легислатива може да
бара пократки интервали на одржување.

Отворете го предниот панел. Држете го предниот панел за
јазичињата на панелот на двете страни и отворајте додека
панелот не запре.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:
Симбол

Објаснување

a

Измерете го напонот на терминалите на
кондензаторите на главното коло или
електричните компоненти пред сервисирање.
a

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Извадете го предниот панел со притискање на куките од
секоја страна на предниот панел кон страната на единицата
и извадете го панелот.

3

Исчистете го предниот панел. Избришете го со мека крпа
натопена во вода со користење само неутрален детергент.

4

Избришете го панелот со сува мека крпа и оставете го да се
исуши под сенка.

5

Прикачете го предниот панел. Порамнете ги кукичките на
предниот панел со отворите и гурнете ги до крај.

6

Полека затворете го предниот панел.

Исклучете го напојувањето со електрична енергија
повеќе од 10 минути и измерете го напонот на
терминалите на кондензаторите на главното коло или
електричните компоненти пред сервисирање. Напонот
МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги
допирате електричните делови. За локацијата на
терминалите, видете ја етикетата за предупредување
за лица што вршат сервис и одржување.
a a

c

Јазиче на панел

2

b

C+

a
b
c

7.2

D106
D107
D108

C-

Точки за мерење на преостанат напон (C-, C+)
Печатена плоча
Контролна кутија

Чистење на единицата
ВНИМАНИЕ
Исклучете ја единицата пред чистење на излезот за
воздух, надворешноста, предниот панел и филтерот за
воздух.
НАПОМЕНА
▪ НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за
полирање
или
течен
инсектицид.
Можна
последица: Обезбојување и деформација.

7.2.1

Да го исчистите филтерот за воздух

Кога да се чисти филтерот за воздух:

▪ НЕ тријте грубо кога ја измивате лопатката со вода.
Можна последица: Површинскиот слој се лупи.

▪ Правило на палец: Чистете секои 6 месеци. Ако воздухот во
просторијата
е
екстремно
загаден,
зголемете
ја
фреквенцијата на чистење.

Да го исчистите излезот за воздух и
надворешноста
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри.
Можна последица: Струен удар или пожар.

Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки,
користете вода или неутрален детергент.

7.2.2

7.2.3

▪ НЕ користете вода или воздух на 50°C или повеќе.
Можна последица: Обезбојување и деформација.

Да го исчистите предниот панел

▪ Во зависност од поставките, корисничкиот интерфејс може да
го прикаже известувањето "Време за чистење на филтер".
Чистете го филтерот за воздух кога се прикажува
известувањето.
▪ Ако нечистотијата е невозможно да се исчисти, заменете го
филтерот за воздух (= опционална опрема).
Како да се чисти филтерот за воздух:
1

Отворете го предниот панел. Држете го предниот панел
за јазичињата на панелот на двете страни и отворајте
додека панелот не запре.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри.
Можна последица: Струен удар или пожар.
FXAA15~63AUV1B
VRV систем клима уред
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7 Одржување и сервис
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ Разладното средство во единицата е слабо
запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако
разладното средство истекува во просторијата и
доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или
шпорет, тоа може да предизвика пожар или
формирање штетен гас.

a

a

2

▪ ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење,
проветрете ја просторијата и контактирајте со
продавачот каде сте ја купиле единицата.

Јазиче на панел

Извадете го филтерот за воздух. Гурнете го јазичето во
средината на филтерот за воздух полека, потоа повлечете
го филтерот за воздух нанадвор во надолна насока.

▪ НЕ користете ја единицата додека сервисер не
потврди дека делот од кој истекувало разладно
средство е поправен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Уредот треба да се складира во просторија без
постојано функционални извори на палење (пример:
отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична
греалка која работи).

3

Чистење
на
филтерот
за
воздух.
Користете
правосмукалка или исперете со вода. Ако филтерот за
воздух е многу нечист, користете мека четка и неутрален
детергент.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се
користат во циклусот на разладното средство.
▪ НЕ користете материјали за чистење или начини да
го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од
оние што се препорачани од производителот.
▪ Имајте во предвид дека разладното средство во
системот нема мирис.
НАПОМЕНА

4

Осушете го филтерот за воздух под сенка.

5

Вратете го филтерот за воздух. Вратете го филтерот за
воздух како што бил.

6

Затворете го предниот панел. Држете го предниот панел
за јазичињата на панелот на двете страни и полека
затворете го.

7

ВКЛУЧЕТЕ го напојувањето.

8

За да ги отстраните екраните со предупредување,
погледнете го референтното упатство на корисничкиот
интерфејс.

Применлива
легислатива
за
флуоринирани
стакленички гасови бара полнењето со разладно
средство на единицата да се прикаже и во тежински
еквивалент и во еквивалент на CO2.
Формула
за
пресметка
на
количеството
еквивалентно на CO2во тони: GWP вредност на
разладното средство × вкупното полнење на разладно
средство [во kg] / 1000
Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.

7.3.1

За сензорот за истекување на разладно
средство
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ
испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Сензорот за истекување на разладно средство R32
мора да биде заменет по секое откривање или на
крајот на својот работен век. САМО овластени лица
може да го заменат сензорот.

Тип на разладно средство: R32

НАПОМЕНА

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675

Сензорот за истекување на разладно средство R32 е
полупроводнички детектор кој може неточно да открие
супстанции кои не се разладно средство R32.
Избегнувајте користење хемиски супстанции (пр.
органски растворувачи, спреј за коса, боја) во високи
концентрации во непосредна близина на внатрешната
единица бидејќи тоа може да предизвика погрешно
откривање на сензорот за истекување на разладно
средство R32.

7.3

За разладното средство

Може да се потребни периодични проверки за истекување на
разладно средство во зависност од применливата легислатива.
Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ
Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

НАПОМЕНА
Функционалноста на безбедносните мерки периодично
автоматски се проверува. Во случај на дефект, шифра
за грешка може да се прикаже на корисничкиот
интерфејс.

Упатство за инсталирање и работење
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8 Решавање проблеми
ИНФОРМАЦИИ

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Работниот век на сензорот е 10 години. Корисничкиот
интерфејс прикажува грешка "CH-05" 6 месеци пред
крајот на работниот век на сензорот и грешка "CH-02"
по крајот на работниот век на сензорот. За повеќе
информации, погледнете го референтното упатство на
корисничкиот интерфејс и контактирајте го вашиот
продавач.

Ако безбедносен уред како што е
осигурувач, прекинувач на коло или
уред за диференцијална струја често
се активира или прекинувачот за
ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ
функционира правилно.

ИСКЛУЧЕТЕ ги сите
прекинувачи за
електрично напојување
на единицата.

Ако тече вода од единицата.

Запрете работење.

Прекинувачот за работење НЕ
функционира правилно.

ИСКЛУЧЕТЕ го
електричното
напојување.

Ако корисничкиот интерфејс

Известете го вашиот
инсталатер и пријавете
ја шифрата за грешка.
За да се прикаже шифра
за грешка, погледнете го
референтното упатство
на корисничкиот
интерфејс.

Во случај на откривање кога единицата работи
1

Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "A0-11" и
емитува звучен аларм. Индикаторот за статус трепка.

2

Веднаш контактирајте го вашиот продавач. За повеќе
информации, погледнете го упатството за инсталирање на
надворешна единица.

Дефект

прикажува

Мерка

.

Во случај на откривање кога единицата е во подготвеност
Кога се случува откривање кога единицата е во подготвеност,
единицата извршува "провери лажно откривање".
Проверка на лажно откривање
1

Вентилаторот започнува да се врти на најниската поставка.

2

Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "A0-13" и
емитува звучен аларм. Индикаторот за статус трепка.

3

Сензорот проверува дали дошло до истекување на
разладно средство или се работи за погрешно откривање.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите
случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е
евидентен, истражете го системот во согласност со следните
постапки.
ИНФОРМАЦИИ

▪ Не е откриено истекување на разладно средство. Резултат:
Системот продолжува со нормално работење по приближно
2 минути.

Погледнете го референтното упатство кое се наоѓа на
https://www.daikin.eu за повеќе совети за решавање
проблеми. Користете ја функцијата за пребарување
за да го најдете вашиот модел.

▪ Откриено е истекување на разладно средство. Резултат:

1

Корисничкиот интерфејс прикажува грешка "A0-11" и
емитува звучен аларм. Индикаторот за статус трепка.

2

Веднаш контактирајте го вашиот продавач. За повеќе
информации, погледнете го упатството за инсталирање на
надворешна единица.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е
можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со
вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на
модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и
датумот на инсталација (можеби е наведен на гаранциската
картичка).

ИНФОРМАЦИИ
Минималниот проток на воздух во тек на нормално
работење или во тек на откривање истекување на
разладно средство секогаш е >240 m3/h.

9

Преместување

ИНФОРМАЦИИ

Контактирајте со вашиот продавач за да ја извадите и повторно
да ја инсталирате целата единица. Преместувањето на
единиците бара техничка експертиза.

Да го запрете алармот на корисничкиот интерфејс,
погледнете го референтното упатство на корисничкиот
интерфејс.

10

Фрлање
НАПОМЕНА

8

Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките
прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Запрете
го
работењето
и
ИСКЛУЧЕТЕ
го
напојувањето ако се случи нешто невообичаено
(мирис на изгорено и сл.).

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот:
расклопувањето на системот, третирањето на
разладното средство, маслото и другите делови МОРА
да соодветствува со применливата легислатива.
Единиците
МОРА
да
бидат
третирани
во
специјализиран капацитет за третирање за повторно
користење, рециклирање и поправка.

Оставањето на единицата да работи под такви
околности може да предизвика дефект, струен удар
или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
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11 За кутијата

За инсталатерот
11

ВНИМАНИЕ

За кутијата

11.1

Внатрешна единица

Уредот НЕ е достапен за општата јавност,
инсталирајте го во безбедно подрачје, заштитен од
лесен пристап.

11.1.1

Да ги извадите додатоците од
внатрешната единица

Оваа единица, и внатрешната и надворешната, е
соодветна за инсталација во комерцијално и лесно
индустриско опкружување.

a

1×

b

c

1×

8/9×, 2×

d

e

4×

1×

f

▪ Јачина на ѕид. Проверете дали ѕидот е доволно силен да ја
издржи тежината на единицата. Ако постои ризик, зацврстете
го ѕидот пред да ја инсталирате единицата.

1×

≥90

≥90

▪ Растојание. Имајте ги на ум следниве барања:

12

Инсталирање на единицата

12.1

Подготовка на локацијата за
инсталација

≥50

a
≤120

(mm)
a
b

Избегнувајте инсталирање во средина со многу органски
растворувачи како мастило и силоксан.

Уредот треба да се складира во просторија без
постојано функционални извори на палење (пример:
отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична
греалка која работи).

Барања кои треба да ги исполни
локацијата за инсталација на внатрешна
единица

НИКОГАШ не монтирајте ја внатрешната единица
директно на ѕидот. Користете ја прикачената плоча за
монтирање за инсталација.

12.2

Отворање и затворање на
единицата

12.2.1

Да го извадите предниот панел

1

Барања за минимална површина на под

Пречка
Минимум растојание од подот

НАПОМЕНА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

12.1.1

≥50

≥30

d
e
f

Упатство за инсталирање и работење
Општи безбедносни предупредувања
Пакување со шрафови: M4×25L (8× за FXAA15~32, 9×
за FXAA40~63), 2× M4×12L
Ленти за организирање (1 голема, 3 мали)
Изолациска лента
Хартиена шема за инсталација

b ≥2500

a
b
c

ВНИМАНИЕ

Отворете го предниот панел. Држете го предниот панел за
јазичињата на панелот на двете страни и отворајте додека
панелот не запре.

Вкупното полнење на разладно средство во системот
не може да ги надмине барањата за минимална
површина на под на најмалата просторија која се
опслужува. За барања за минимална површина на под
за внатрешни единици погледнете го упатството за
инсталирање и работење на надворешната единица.

a

ИНФОРМАЦИИ
Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.

a

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Одржувајте ги
вентилација.

чисти

Упатство за инсталирање и работење
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2
сите

потребни

отвори

за

Јазичиња на панел

Извадете го предниот панел со притискање на куките од
секоја страна на предниот панел кон страната на единицата
и извадете го панелот. Или извадете го со лизгање на
предниот панел налево или надесно и со влечење
нанапред.
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a

a

a

12.2.4
a

12.2.2
1

Кука на панел

Повторно да го инсталирате предниот
панел

Да го закачите предниот панел, порамнете ги куките на
предниот панел со отворите и гурнете ги до крај.

1

Инсталирајте ја предната решетка и цврсто затегнете ги 3
горни куки.

2

Вратете ги шрафовите назад (2 за FXAA15~32 и 3 за
FXAA40~63).

3

Повторно ставете го предниот панел ("12.2.2 Повторно да
го инсталирате предниот панел" 4
[ 17]).

12.2.5

2

За повторно инсталирање на предната
решетка

Да го отворите капакот за сервисирање

1

Извадете 1 шраф од капакот за сервисирање.

2

Повлечете го капакот за сервисирање хоризонтално,
подалеку од единицата.

Полека затворете го предниот панел.

12.2.3

Да ја извадите предната решетка
ВНИМАНИЕ

ab c

Носете соодветна лична заштитна опрема (заштитни
ракавици, безбедносни очила,…) кога го инсталирате,
одржувате или го сервисирате системот.
1

Извадете го предниот панел("12.2.1 Да го извадите
предниот панел" 4
[ 16]).

2

Извадете ги шрафовите.

▪ 2 за FXAA15~32

2×

▪ 3 за FXAA40~63

a
b
c

12.2.6

Да го затворите капакот за
сервисирање

1

Ставете го капакот за сервисирање на неговото оригинално
место на единицата.

2

Вратете 1 шраф назад на капакот за сервисирање.

12.3

Монтирање на внатрешната
единица

12.3.1

Да се инсталира плочата за монтирање

1

3×

Шраф на капак за сервисирање
Капак за сервисирање
Рачка

Извадете ја плочата за монтирање од единицата.

▪ Извадете еден шраф од FXAA15~32 или 2 шрафа од
FXAA40~63.
▪ Притиснете ги копчињата во насоката на стрелката.
▪ Извадете ја плочата за монтирање.
3

Притиснете ги надолу 3 горни куки означени со симбол со 3
круга во насока на стрелките. Извадете го картонот помеѓу
филтерот и разменувачот на топлина.

a

A
c

a

2

2

c

4

Кука
Картон

2

3

b
a
b

c

b

1

Уверете се дека не ги фаќате хоризонталните подвижни
капаци, извадете ја предната решетка со влечење во
насока на стрелката.
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B
c

a

2

2

c

2

b
3

A
B
a
b
c

c

a
b
c
d
e
f

b

1

1

FXAA15~32
FXAA40~63
Плоча за монтирање
Шраф
Копче

2

Користете ја хартиената шема за инсталација (додаток).

3

Изберете положба за цевки (за цевки на долниот дел или
странично видете "12.3.3 Да ја извадите облогата на
портата на цевката" 4
[ 19]):

4

Закачете ја плочата за монтирање на ѕидот и времено
инсталирајте ја.

5

Израмнете ја плочата за монтирање
јазичињата на плочата за монтирање).

6

Означете ги центрите на точките за дупчење на ѕидот со
помош на лентесто метро. Позиционирајте го крајот на
лентестото метро на симболот " ".

7

Завршете ја инсталацијата со зацврстување на плочата за
монтирање на ѕидот:

a

(користете

ги

▪ Кога користите шрафови M4×25L (додаток): користете 8
шрафа за FXAA15~32 или 9 шрафа за FXAA40~63. Ставете
рамномерно по најмалку 4 шрафа на секоја страна.
▪ Кога користите навртки (Пример: за бетонски ѕид): користете
навртки M8~M10 (се набавуваат на лице место) по една за
секоја страна.

f

d

Десен цевковод
Цевки долу десно
Цевки назад десно
Цевки долу лево
Цевки назад лево
Цевки лево

ИНФОРМАЦИИ
Отстранетата облога на портата на цевката може да се
чува во џебот на плочата за монтирање.

e

c

b

A

b

a2 a1

c

i

c

a2 a1
62

d

d

e

e
h
60

75

g

f

162.5

100

236

299.5
795

18

98

217

337.5
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B

b

a1

a2

c

c

i

a2 a1

104

d

d

e

e
60

h

83

g

f

37.9
348

100

427.1
(mm)

1050

12.3.2

98

345

464.9

A
B
a1
a2
b
c
d
e
f
g
h
i

44

44

290

52

Хартиена шема за инсталација со плоча за монтирање за FXAA15~32
Хартиена шема за инсталација со плоча за монтирање за FXAA40~63
Препорачана локација за фиксирање
Препорачани точки за прицврстување
Џеб за облога на порта на цевка
Јазичиња за поставување либела
Отвор низ ѕид Ø80 mm
Положба на одводно црево
Положба за лентестото метро на симболот " "
Крај на цевка за гас
Крај на цевка за течност
Отвор за времено прицврстување

Да издупчите отвор во ѕид

12.3.3

ВНИМАНИЕ

Да ја извадите облогата на портата на
цевката
ИНФОРМАЦИИ

За ѕидови кои имаат метална рамка или метален раб,
користете цевка вградена во ѕид и ѕидна облога на
отворот за напојување, за да спречите можно
загревање, струен удар или пожар.

Да ги поврзете цевките на десната страна, долу десно,
на левата страна или долу лево, облогата на портата
на цевката МОРА да се извади.

НАПОМЕНА
Уверете се дека сте ги затвориле сите отвори околу
цевките со материјал за заптивање (се набавува на
лице место), за да се спречи истекување вода.
1

Издупчете отвор за напојување со големина 80 mm во
ѕидот со закосеност надолу кон надвор.

2

Ставете ја цевката за вградување во ѕид во отворот.

3

Ставете ја ѕидната облога во ѕидната цевка.

a
b

a b

Исечете за страничен цевковод
Исечете за долен цевковод

1

Извадете ја предната решетка.

2

Исечете ја облогата на портата на цевката од внатрешната
страна на предната решетка со помош на рачна пила.

3

Порамнете ги евентуалните нерамнини по должината на
пресекот со помош на иглична турпија со полукружен
попречен пресек.

Ø80

c

a
b
c

4

b

a

Цевка вградена во ѕид (се набавува на лице место)
Кит (се набавува на лице место)
Капак за отвор во ѕид (се набавува на лице место)

По завршувањето на вжичувањето, поставувањето на
цевките за разладно средство и цевки за одвод, НЕ
заборавајте да го затворите процепот со кит.

FXAA15~63AUV1B
VRV систем клима уред
3P622285-1C – 2022.02

Упатство за инсталирање и работење

19

12 Инсталирање на единицата
d
e
f
g

Електрично вжичување
Винилна лента (се набавува на лице место)
Жица за снабдување со електрична енергија
Вжичување за пренос и вжичување за кориснички
интерфејс

НАПОМЕНА
▪ НЕ виткајте ги цевките за разладно средство.
▪ НЕ гурајте ги цевките за разладно средство кон
долната рамка или предната решетка.

НАПОМЕНА
НЕ користете клешти за отстранување на облогата на
портата на цевката, бидејќи тоа ќе ја оштети предната
решетка.

12.3.4

Да ја закачите единицата на плочата за
монтирање

1

Извадете го предниот панел.

2

Поставете ја внатрешната единица на куките на плочата за
монтирање. Користете ги ознаките " " како упатство.

3

Поставете парче од материјалот за пакување за поддршка.

a

b c
a
b
c
d
e

12.3.5
1

d

e

4

Протнете го цревото за одвод и цевките за разладно
средство низ отворот во ѕидот и затворете го процепот со
кит.

5

Кога е завршена целосната инсталација (цевка за одвод
"12.3.6 Да се обезбеди одвод" 4
[ 20], цевка за разладно
средство "13 Инсталирање на цевковод" 4
[ 22] и
електричното
вжичување
"14
Електрична
инсталација" 4
[ 23]), прицврстете ја внатрешната единица
на плочата за монтирање "15.1 Да ја прицврстите
единицата на плочата за монтирање" 4
[ 24].

12.3.6

Предна решетка
Цевковод за разладно средство
Јазиче 2×
Плоча за монтирање (додаток)
Парче материјал за пакување

Да се обезбеди одвод

Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да
истекува. Ова вклучува:
▪ Општи упатства

Да поминат цевките низ отворот во
ѕидот

Поврзете ги цевката за одвод "12.3.6 Да се обезбеди
одвод"
4
[
20],
цевката
за
разладно
средство
"13 Инсталирање на цевковод" 4
[ 22] и електричното
вжичување "14 Електрична инсталација" 4
[ 23].
Обликувајте ги цевките за разладно средство по должината
на патеката на цевките означена на плочата за монтирање.

3

Прицврстете ги електричното вжичување и цевките за
разладно средство заедно со користење винилна лента (се
набавува на лице место).

▪ Проверување за истекувања на вода

Општи упатства
▪ Должина на цевка. Цевката за одвод нека биде што е можно
пократка.
▪ Големина на цевка. Големината на цевка нека биде еднаква
или поголема од онаа на цевката за поврзување (винил цевка
со номинален Ø13 mm).

Ø18

2

▪ Поврзување на цевководот за одвод на внатрешната единица

365

(mm)
НАПОМЕНА

A

▪ Инсталирајте го цревото за одвод со надолен
наклон.

A

▪ НЕ се дозволени свиткувања.

a

b

d
a
b
c

c

e

c

g

▪ НЕ ставајте го крајот на цревото во вода.

Одводно црево
Отвор во ѕид
Цевковод за разладно средство

Упатство за инсталирање и работење
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A

a

Ø18

▪ Продолжеток на црево за одвод. Кога го продолжувате
цревото за одвод, користете црево за продолжување
набавено на лице место со номинален Ø13 mm. НЕ
заборавајте да користите црево за топлинска изолација на
внатрешниот дел на продолжетокот на црево.

a
b
c

b

A
B
C
a

c

b

Црево за одвод доставено со внатрешната единица
Црево за топлинска изолација (се набавува на лице
место)
Продолжеток на црево за одвод (се набавува на лице
место)

▪ Ригидна цевка од поливинил хлорид. Кога поврзувате
ригидна цевка од поливинил хлорид (номинален Ø13 mm)
директно на цревото за одвод како со работа со вградена
цевка, користете одводен канал набавен на лице место
(номинален Ø13 mm).

a

b

c

C

a b B

Цевки на десна страна
Цевки долу десно
Цевки назад десно
Извадете ја облогата на портата на цевката тука за
цевки на десна страна
Извадете ја облогата на портата на цевката тука за
цевки десно долу

Да ги поврзете цевките на левата страна, лево
назад или долу лево
ИНФОРМАЦИИ
Фабричкиот стандард е цевките да бидат од десната
страна. За цевки од лева страна, извадете ги цевките
од десната страна и инсталирајте ги на левата страна.
1

Извадете го шрафот за прицврстување на изолацијата од
десната страна и извадете го цревото за одвод.

2

Извадете го приклучокот за одвод од левата страна и
закачете го на десната страна.
НАПОМЕНА

a
b
c

Црево за одвод доставено со внатрешната единица
Одводен канал со номинален Ø13 mm (се набавува
на лице место)
Ригидна цевка од поливинил хлорид (се набавува на
лице место)

3

Ставете го цревото за одвод од левата страна и не
заборавајте да го прицврстите со шрафот за затегање; во
спротивно може да се појави истекување вода.

4

Прикачете го цревото за одвод на долната страна на
цевките за разладно средство со користење леплива
винилна лента.

≥50

▪ Ставете го цревото за одвод во цевката за одвод како што
е прикажано на следната слика, па така НЕМА да се
извлекува од цевката за одвод.

НЕ применувајте масло за подмачкување (разладно
масло) на приклучокот за одвод кога го ставате.
Приклучокот за одвод може да се расипе и да дојде до
истекување од приклучокот.

a
A

mm
▪ Кондензација. Преземете мерки против кондензација.
Изолирајте ги сите цевки за одвод во зградата.

b

Да ги поврзете цевките на десната страна,
десно назад или долу десно

A
B
C
a

ИНФОРМАЦИИ
Фабричкиот стандард е цевките да бидат од десната
страна. За цевки од лева страна, извадете ги цевките
од десната страна и инсталирајте ги на левата страна.
1
2

Закачете го цревото за одвод со леплива винилна лента за
долниот дел од цевките со разладно средство.
Завиткајте ги цревото за одвод и цевките за разладно
средство заедно со користење лента за изолирање.
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b

C

B

Цевки на лева страна
Цевки назад лево
Цевки долу лево
Извадете ја облогата на портата на цевката тука за
цевки на лева страна
Извадете ја облогата на портата на цевката тука за
цевки лево долу

Да проверите за истекувања на вода
1

Извадете ги филтрите за воздух (видете "7.2.3 Да го
исчистите филтерот за воздух" 4
[ 13]).

2

Постепено истурајте околу 1 l вода во сливникот и
проверете дали некаде има истекување вода.
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13 Инсталирање на цевковод
13.1.2

Изолација на цевките со разладно
средство

▪ Користете полиетиленска пена како изолациски материјал:
▪ со стапка на пренос на топлина помеѓу 0,041 и 0,052 W/mK
(0,035 и 0,045 kcal/mh°C)

a
b

▪ со отпорност на топлина од најмалку 120°C
▪ Дебелина на изолација
a
b

3

Надворешен
дијаметар на цевка
(Øp)

Сливник
Пластичен сад

Вратете ги филтрите за воздух (видете "7.2.3 Да го
исчистите филтерот за воздух" 4
[ 13]).

13

Инсталирање на цевковод

13.1

Подготвување цевковод за
разладно средство

13.1.1

Внатрешен
дијаметар на
изолација (Øi)

Дебелина на
изолација (t)

6,4 mm (1/4")

8~10 mm

≥10 mm

9,5 mm (3/8")

12~15 mm

≥13 mm

12,7 mm (1/2")

14~16 mm

≥13 mm

Øi

Øp

t

Ако температурата е повисока од 30°C и влажноста е повисока
од RH 80%, дебелината на изолациските материјали треба да е
најмалку 20 mm за да се спречи кондензација на површината на
изолацијата.

Барања за цевковод за разладно
средство

13.2

ВНИМАНИЕ
Цевководот со разладно средство МОРА да е
инсталиран
според
упатствата
дадени
во
"13 Инсталирање на цевковод" 4
[ 22]. Може да се
користат само механички спојки (пр. залемени +
конусни врски) кои се во сообразност со најновата
верзија на ISO14903.

Поврзување на цевководот со
разладно средство
ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ

13.2.1

Да го поврзете цевководот за разладно
средство со внатрешната единица

НАПОМЕНА
ВНИМАНИЕ

Цевководот и другите делови под притисок треба да
бидат соодветни за разладното средство. Користете
бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина
за цевковод за разладно средство.

Инсталирајте ги цевките или компонентите за разладно
средство во положба каде е неверојатно дека истите
може да бидат изложени на некоја супстанција која
може да ги кородира состојките кои содржат разладно
средство, освен ако компонентите се конструирани од
материјали кои по своите својства се отпорни на
корозија или се соодветно заштитени против корозија.

▪ Туѓите материјали внатре во цевките (вклучувајќи масла за
производство) мора да се ≤30 mg/10 m.

Дијаметар на цевковод за разладно средство

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

За поврзувања со цевки на внатрешната единица користете ги
следните дијаметри на цевки:
Класа
15~32

Надворешен дијаметар на цевка (mm)
Цевка за течност

Цевка за гас

Ø6,4

Ø9,5

40~63

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.
▪ Должина на цевка. Цевките за разладно средство нека бидат
што е можно пократки.
1

Конусни поврзувања. Поврзете ги цевките за разладно
средство со единицата со користење конусни поврзувања.

2

Изолација. Изолирајте ги цевките за разладно средство,
изолационата лента треба да биде намотана од
свиткувањето во L форма се до крајот внатре во единицата
како што следи:

Ø12,7

Материјал на цевковод за разладно средство
▪ Материјал на цевките: бакар без споеви деоксидиран со
фосфорна киселина

b

▪ Конусни поврзувања: Користете само кален материјал.

d
e f

▪ Степен на темперирање и дебелина на цевки:
Надворешен
дијаметар (Ø)
6,4 mm (1/4")

Степен на
темперирање

Дебелина (t)(a)

Калено (O)

≥0,8 mm

9,5 mm (3/8")

Ø

a

Во зависност од применливата легислатива и максималниот
работен притисок на единицата (видете "PS High" на
плочката со име на единицата), може да е потребна поголема
дебелина на цевки.

Упатство за инсталирање и работење
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c d

i

t

12,7 mm (1/2")
(a)

b

g h

a
b
c
d
e
f
g

Теренски цевковод
Изолациско црево на цевковод на внатрешна
единица
Цевки на внатрешна единица
Лента на изолациско црево
Изолациска лента (додаток)
Голема лента за организирање (додаток)
Почеток на замотување
FXAA15~63AUV1B
VRV систем клима уред
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14 Електрична инсталација
h
i

(a)

Свиткување во L форма
Шев на изолациско црево (уверете се дека нема
процепи во шевот на изолациското црево)

MCA=Минимално струјно оптоварување на коло. Наведените
вредности се максимални вредности (видете електрични
податоци на внатрешната единица за точни вредности).

НАПОМЕНА
Уверете се дека сте ги изолирале сите цевки за
разладно средство. Која било изложена цевка може да
предизвика кондензација.

14.2

Да го поврзете електричното
вжичување со внатрешната
единица
НАПОМЕНА

14

Електрична инсталација

▪ Следете го дијаграмот за вжичување (испорачан со
единицата, сместен внатре во капакот за
сервисирање).

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

▪ За упатства како да поврзете опционална опрема,
погледнете
го
упатството
за
инсталирање
доставено со опционалната опрема.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
▪ Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен
електричар и МОРА да соодветствува со
применливата легислатива.
▪ Направете електрични поврзувања на фиксното
вжичување.
▪ Сите компоненти набавени на местото и сите
електрични конструкции МОРА да соодветствуваат
со применливата легислатива.

▪ Уверете се дека електричното вжичување НЕ го
спречува правилното повторно враќање на капакот
за сервисирање.
Важно е снабдувањето со напојување и вжичувањето за пренос
да се чуваат одделени едно од друго. Со цел да се избегне
каква било електрична интерференција растојанието помеѓу
двете вжичувања треба СЕКОГАШ да биде најмалку 50 mm.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НАПОМЕНА

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за
електрично напојување.

Осигурете се дека електричниот вод и преносните
кабли се одделени едни од други. Преносното
вжичување и вжичувањето за електрично напојување
може да се вкрстат, но НЕ може да одат паралелно.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку
3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува
целосно исклучување под преднапон од категорија III.

1

Извадете го капакот за сервисирање (видете "12.2.5 Да го
отворите капакот за сервисирање" 4
[ 17]).

2

Кабел на кориснички интерфејс: Поврзете го кабелот со
терминалниот блок (симболи P1, P2).

3

Кабел за поврзување: Поврзете го кабелот на
терминалниот блок (осигурете се дека симболите F1, F2 се
совпаѓаат со симболите на надворешната единица).

4

Прицврстете кабелот за кориснички интерфејс заедно со
кабелот за поврзување со лента за организирање
(додаток).

5

Кабел за снабдување со електрична енергија: Поврзете
го кабелот со терминалниот блок (L, N, заземјување).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој
МОРА да се замени од производителот, негов
сервисер или слично квалификувани лица за да се
избегне опасност.

14.1

Спецификации на компоненти за
стандардно вжичување
Компонента

Кабел за
снабдува
ње со
електричн
а енергија

MCA(a)

0,3 A

0,4 A

50

63

0,5 A

0,6 A

Напон

220~240 V

Фаза

1~

Фреквенција
Големини на жица

a

Класа
15+20 25~40

Кабел на кориснички интерфејс

Прекинувач на коло
Уред за диференцијална струја

6

Затворете ги сите процепи со материјал за заптивање (се
набавува на лице место) за да спречите мали животни да
влезат во системот.

7

Повторно вратете го капакот за сервисирање (видете
"12.2.6 Да го затворите капакот за сервисирање" 4
[ 17]).

50 Hz
1,5 mm2 (3‑жичен кабел)
H07RN-F (60245 IEC 66)

Вжичување за пренос

a
b

b

За спецификација, погледнете
го упатството за инсталирање
на надворешна единица
0,75 до 1,25 mm2 (2‑жичен
кабел)
H05RN-F (60245 IEC 57)
Должина ≤500 m

Препорачан теренски
осигурувач
Уред за диференцијална струја

FXAA15~63AUV1B
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6A
Мора да соодветствува со
применливата легислатива
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15 Завршување на инсталирањето на внатрешната единица
ВНИМАНИЕ
▪ Секоја внатрешна единица треба да биде поврзана
со одделен кориснички интерфејс. Може да се
користи само компатибилен далечински управувач
со
безбедносниот
систем
како
кориснички
интерфејс. Видете ја листата со технички податоци
за компатибилност на далечински управувач (пр.
BRC1H52/82*).

a
L N
N

≥40
10~20

L

70~90

c

▪ Корисничкиот интерфејс треба да биде ставен во
истата просторија со внатрешната единица. За
детали, погледнете го упатството за инсталирање и
работење на корисничкиот интерфејс.

e
e

7

d

b

P1 P2 F1 F2 T1 T2

ВНИМАНИЕ

R-Ctrl D III-Net

P1 P2 F1 F2 T1 T2
R-Ctrl D III-Net

a
b
c
d
e

Жичен терминал за снабдување со електрична
енергија
Жичен терминал за поврзување и кориснички
интерфејс
Жица за снабдување со електрична енергија
Вжичување на терминал за поврзување и кориснички
интерфејс
Мали ленти за организирање 2× (додаток)

Во случај ако се користи оклопна жица, поврзете го
оклопувањето само од страната на надворешната
единица.

15

Завршување на
инсталирањето на
внатрешната единица

15.1

Да ја прицврстите единицата на
плочата за монтирање

Рута за електрично вжичување:

a

a

Електрично вжичување

1

Извадете го парчето материјал за пакување.

2

Притиснете ја долната рамка на единицата со двете раце
да ја поставите на долните куки од плочата за монтирање.
Уверете се дека жиците НЕ се притиснати или потфатени
некаде.

3

Притискајте го долниот раб на внатрешната единица со
двете раце додека не се прикачи цврсто за куките на
плочата за монтирање.

4

Прицврстете ја внатрешната единица на плочата за
монтирање со користење 2 шрафа за прицврстување на
внатрешна единица M4×12L (додаток).

Пример на целосен систем
1 кориснички интерфејс контролира 1 внатрешна единица.

a

TO IN/D TO OUT/D

N L

a
N L

N L

N L

b
c

d
b

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

d

e

c

P1 P2

a
b
c
d

P1 P2

P1 P2

a
b
c
d
e

P1 P2

Надворешна единица
Внатрешна единица
Кориснички интерфејс
Главно надолна внатрешна единица

НАПОМЕНА

Плоча за монтирање (додаток)
Цевковод за разладно средство
Изолациска лента
Долна рамка
Шраф M4×12L (2 парчиња од додатоци)

5

Повторно ставете ја предната решетка ("12.2.4 За повторно
инсталирање на предната решетка" 4
[ 17]).

6

Повторно ставете го предниот панел ("12.2.2 Повторно да
го инсталирате предниот панел" 4
[ 17]).

За користење на контрола на група и поврзани
ограничувања
погледнете
го
прирачникот
за
надворешна единица.
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16 Пуштање во погон

16

Големина на цевка и изолација на цевка

Пуштање во погон

Уверете се дека се инсталирани цевки со точна
големина и дека изолацијрањето е правилно
извршено.

НАПОМЕНА
Општа листа за проверка при пуштање во погон.
Веднаш до упатствата за пуштање во погон во ова
поглавје, исто така е достапна општа листа за
проверка при пуштање во погон на Daikin Business
Portal (потребна е автентикација).

Оштетена опрема
Проверете ја внатрешноста на единицата за оштетени
компоненти или згмечени цевки.
Теренски поставувања

Општата листа за проверка при пуштање во погон е
комплементарна со упатствата во ова поглавје и може
да се користи како водич и образец за известување при
пуштање во погон и предавањето на корисникот.
НАПОМЕНА

Уверете се дека се поставени сите теренски
поставувања што ги сакате. Видете "17.1 Теренско
поставување" 4
[ 25].

16.2

СЕКОГАШ работете со единицата со термистори и/или
сензори/прекинувачи за притисок. Доколку НЕ работите
така, може да дојде до палење на компресорот.

16.1

ИНФОРМАЦИИ
▪ Извршете пробно вклучување според упатствата во
прирачникот за надворешната единица.

Листа за проверка при пуштање
во погон

1

По инсталирањето на единицата, проверете ги ставките
наведени подолу.

2

Затворете ја единицата.

3

Вклучете ја единицата.
Ги прочитавте целосните упатства за инсталација и
работење опишани во референтното упатство за
инсталатер и корисник.

Да извршите пробно вклучување

▪ Пробното вклучување е завршено само ако нема
шифра за дефект прикажана на корисничкиот
интерфејс или на екранот со 7-сегменти на
надворешната единица.
▪ Видете го упатството за сервисирање за целосната
листа на шифри за грешка и деталното упатство за
решавање грешки за секоја грешка.
НАПОМЕНА
НЕ прекинувајте го пробното вклучување.

Инсталација
Проверете дали единицата е правилно инсталирана,
за да избегнете абнормална бучава и вибрации кога ја
вклучувате единицата.

17

Конфигурација

Одвод

17.1

Теренско поставување

Уверете се дека одводот истекува непречено.
Можна последица: Кондензираната вода може да
капе.
Теренско вжичување
Уверете се дека теренското вжичување е извршено
според
упатствата
опишани
во
поглавјето
"14 Електрична инсталација" 4
[ 23], според дијаграмите
за вжичување и според применливата легислатива.

Направете ги следниве теренски поставувања за да
соодветствуваат со поставувањето на конкретната инсталација
и со потребите на корисникот:
▪ Режим на зголемување стапка на проток на воздух
▪ Количество на воздух кога контролата на термостатот е
ИСКЛУЧЕНА
▪ Време да го исчистите филтерот за воздух

Напон на снабдување со електрична енергија

▪ Избор на сензор на термостат

Проверете го напонот на снабдувањето со електрична
енергија на локалниот панел за снабдување. Напонот
МОРА да одговара на напонот на плочката со името
на единицата.

▪ Промена на диференцијал на термостат (ако се користи
далечински сензор)

Заземјување
Уверете се дека жиците за заземјување се правилно
поврзани и дека краевите за заземјување се
зацврстени.
Осигурувачи, прекинувачи на коло или заштитини
уреди
Проверете дали осигурувачите, прекинувачите на
коло, или локално инсталираните уреди за заштита се
од големина и тип наведен во поглавјето
"14 Електрична инсталација" 4
[ 23]. Уверете се дека
ниту осигурувач, ниту заштитен уред не е премостен.
Внатрешно вжичување
Визуелно проверете ја кутијата со електрични
компоненети и внатрешноста на единицата за
олабавени поврзувања или оштетени електрични
компоненти.

FXAA15~63AUV1B
VRV систем клима уред
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▪ Разлика за автоматска промена
▪ Автоматско рестартирање по немање електрична енергија
▪ T1/T2 влезно поставување
ИНФОРМАЦИИ
▪ Поврзувањето на опционални додатоци на
внатрешната единица може да предизвика промени
кај
некои
теренски
поставки.
За
повеќе
информации,
погледнете
го
упатството
за
инсталирање на опционалниот додаток.
▪ Следните поставки се применливи само кога го
користите корисничкиот интерфејс BRC1H52*. Кога
користите некој друг кориснички интерфејс,
погледнете го упатството за инсталирање или
сервисното упатство за корисничкиот интерфејс.

Упатство за инсталирање и работење
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17 Конфигурација
Поставување: Режим на зголемување стапка на проток на
воздух
Оваа поставка мора да соодветствува со потребите на
корисникот. Можно е да се зголеми поставениот проток на
воздух (ВИСОК и НИЗОК) од терен. Сменете го бројот на
вредноста (—) како што е прикажано во табелата подолу.
Тогаш(1)

Ако сакате проток на воздух…
Стандардно

M

SW

—

13 (23)

0

01

Малку зголемено

02

Зголемено

03

Поставување: Количество на воздух кога контролата на
термостатот е ИСКЛУЧЕНА
Оваа поставка мора да соодветствува со потребите на
корисникот. Ја одредува брзината на вентилаторот на
внатрешната единица во текот на состојбата ИСКЛУЧЕН
термостат.
1

Ако сте го поставиле вентилаторот да работи, поставете ја
брзината на количество на воздух:
Тогаш(1)

Ако сакате…
За време на
ИСКЛУЧЕН
термостат при
операција
ладење

За време на
ИСКЛУЧЕН
термостат при
операција
греење

(a)

LL(2)

M

SW

—

12 (22)

6

01

Поставено
количество(2)

02

ИСКЛУЧЕНО(a)

03

Мониторинг 1(2)

04

Мониторинг 2(2)

05

LL

(2)

12 (22)

3

Поставено
количество(2)

01
02

Кога сензорот за термостат на
далечинскиот управувач е…
Користено во комбинација со
термистор на внатрешна единица

Тогаш(1)
M

SW

—

10 (20)

2

01

Не е користено (само со термистор за
внатрешна единица)

02

Користено ексклузивно

03

Поставување: Промена на диференцијал на термостат (ако
се користи далечински сензор)
Ако системот содржи далечински сензор, поставете ги стапките
за зголемување/намалување.
Ако сакате да ги смените стапките
на…
1°C

Тогаш(1)
M

SW

—

12 (22)

2

01

0,5°C

02

Поставување: Разлика за автоматска промена
Поставете температурна разлика помеѓу зададена точка за
ладење и зададена точка за греење во автоматски режим
(достапноста зависи од типот на систем). Диференцијал е
зададена точка на ладење минус зададена точка на греење.
Ако сакате да ја поставите
вредноста на температурната
разлика на…
0°C

Тогаш(1)
M

SW

—

12 (22)

4

01

1°C

02

2°C

03

3°C

04

4°C

05

5°C

06

ИСКЛУЧЕНО

03

6°C

07

Мониторинг 1(2)

04

7°C

08

Мониторинг 2(2)

05

Поставување: Автоматско рестартирање по немање
електрична енергија

(a)

Користете само во комбинација со опционален далечински
сензор или кога поставката M 10 (20), SW 2, — 03 се користи.

Поставување: Време да го исчистите филтерот за воздух
Оваа поставка мора да соодветствува со загаденоста на
воздухот во просторијата. Таа го одредува интервалот при кој се
прикажува известувањето "Време да се исчисти филтер" на
корисничкиот интерфејс.

(загаденост на воздух)
±200 h (слаба)

M

SW

—

10 (20)

0

01

±100 h (тешка)

Ако сакате автоматско
рестартирање по немање
електрична енергија…
Оневозможено

Тогаш(1)

Ако сакате интервал од…

Во зависност од потребите на корисникот, може да го
оневозможите/овозможите автоматското рестартирање по
немање електрична енергија.

Овозможено

Тогаш(1)
M

SW

—

12 (22)

5

01
02

02

Известување ВКЛУЧЕНО
Известување ИСКЛУЧЕНО

3

01
02

Поставување: Избор на сензор на термостат
Оваа поставка мора да соодветствува со како/ако се користи
сензорот за термостат на далечинскиот управувач.
(1)

(2)

Теренските поставувања се дефинирани како што следи:
• M: Број на режим – Прв број: за група единици – Број помеѓу загради: за индивидуална единица
• SW: Поставување број
• —: Број на вредност
•
: Стандардно
Брзина на вентилатор:
• LL: Ниска брзина на вентилатор (поставена за време на ИСКЛУЧЕН термостат)
• L: Ниска брзина на вентилатор (поставена од корисничкиот интерфејс)
• Поставено количество: Брзината на вентилаторот соодветствува на брзината што ја поставил корисникот (ниска, средна, висока)
користејќи го копчето за брзина на вентилатор на корисничкиот интерфејс.
• Мониторинг 1, 2: Вентилаторот е ИСКЛУЧЕН, но работи кратко време секои 6 минути за да ја одреди собната температура со LL
(Мониторинг 1) или со L (Мониторинг 2).
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18 Технички податоци
Поставување: T1/T2 влезно поставување

18.1

Дијаграм за вжичување

18.1.1

Легенда за унифициран дијаграм за
вжичување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Во случај на R32 разладно средство, терминалните
поврзувања T1/T2 се САМО за внесување на аларм за
пожар. Аларм за пожар има повисок приоритет од R32
безбедноста и го исклучува целиот систем.
X1M
T1
T2

a

a
Влезен
сигнал
за
противпожарен
(потенцијален слободен контакт)

аларм

За применетите делови и броеви, погледнете го дијаграмот за
вжичување на единицата. Бројот на дел е со арапски броеви по
растечки редослед за секој дел и е претставен во прегледот
подолу со "*" во шифрата на делот.
Симбол Значење

Симбол Значење

Прекинувач на
коло

Заштитно заземјување

Поврзување

Заштитно заземјување
(шраф)

Далечинскиот управувач е достапен со пренос на надворешниот
внес до терминалите Т1 и Т2 на терминалниот блок за
кориснички интерфејс и вжичувањето за пренос.
F2

T1

T2

FORCED
OFF

Input A

a
b

,

a
b

Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ
Влез А

Барања за вжичување
Спецификација за вжичување

Обложена винилна жица или 2жичен кабел

Големини на вжичување

0,75~1,25 mm2

Должина на вжичување

Максимум 100 m

INDOOR

OUTDOOR

Спецификација на надворешен Контакт што може да го
контакт
постигне и надмине
минималното оптоварување од
DC15 V· 1 mA

A,

Конектор

Исправувач

Заземјување

Конектор на релеј

Теренско
вжичување

Конектор за краток спој

Осигурувач

Терминал

Внатрешна
единица

Терминална лента

Надворешна
единица

Стега за жица

Уред за
диференцијална
струја
Симбол Боја

Симбол

Боја

BLK

Црна

ORG

Портокалова

BLU

Сина

PNK

Розова

BRN

Кафеава

PRP, PPL

Пурпурна

—

GRN

Зелена

RED

Црвена

01

GRY

Сива

WHT

Бела

Операција ВКЛУЧУВАЊЕ/
ИСКЛУЧУВАЊЕ

02

SKY BLU Небесно сино

YLW

Жолта

Итно (препорачано за операцијата
аларм)

03

Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ повеќестанарски

04

Комбинирано поставување А

05

Комбинирано поставување В

06

Оваа поставка мора да соодветствува со потребите на
корисникот.
Ако сакате да ги смените стапките
на…
Присилно ИСКЛУЧУВАЊЕ

18

Тогаш(1)
M
12 (22)

SW
1

Технички податоци

Симбол

Значење

A*P

Печатена плоча

BS*

Копче за притискање
ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО,
прекинувач за работење

BZ, H*O

Зујалка

C*

Кондензатор

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
Поврзување, конектор
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

▪ Подзбир на најновите технички податоци е достапен на
регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).

D*, V*D

Диода

DB*

Диоден мост

▪ Целиот сет на најновите технички податоци е достапен на
Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

DS*

DIP прекинувач

E*H

Грејач

FU*, F*U, (за карактеристики,
погледнете ја печатената
плоча во внатрешноста на
вашата единица)

Осигурувач

(1)

Теренските поставувања се дефинирани како што следи:
• M: Број на режим – Прв број: за група единици – Број помеѓу загради: за индивидуална единица
• SW: Поставување број
• —: Број на вредност
•
: Стандардно
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18 Технички податоци
Симбол

Значење

Симбол

Значење

FG*

Конектор (заземјување на
рамка)

SHEET METAL

Плочка за фиксирање
терминална лента

H*

Ремен

T*R

Трансформатор

H*P, LED*, V*L

Пилот ламбичка, светлечка
диода

TC, TRC

Предавател

V*, R*V

Варистор

HAP

Светлечка диода (сервисен
монитор зелен)

V*R

HIGH VOLTAGE

Висок напон

Диоден мост, биполарен
транзистор со изолирана порта
(IGBT) модул за напојување

IES

Сензор Интелигентно око

WRC

IPM*

Модул Интелигентно
напојување

Безжичен далечински
управувач

X*

Терминал

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

Магнетен релеj

X*M

Терминална лента (блок)

L

Под напон

Y*E

L*

Калем

Калем на електронски
експанзионен вентил

L*R

Реактор

Y*R, Y*S

M*

Чекорен мотор

Калем на повратен соленоиден
вентил

M*C

Мотор на компресор

Z*C

Феритно јадро

M*F

Мотор на вентилатор

ZF, Z*F

Филтер против бучава

M*P

Мотор на одводна пумпа

M*S

Осцилирачки мотор

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Магнетен релеj

N

Неутрално

n=*, N=*

Број на поминувања низ
феритно јадро

PAM

Пулсно-амплитудна
модулација

PCB*

Печатена плоча

PM*

Модул за напојување

PS

Прекинувачки извор за
напојување

PTC*

PTC термистор

Q*

Биполарен транзистор со
изолирана порта (IGBT)

Q*C

Прекинувач на коло

Q*DI, KLM

Автоматски прекинувач за
заземјување

Q*L

Заштита од преоптоварување

Q*M

Термо прекинувач

Q*R

Уред за диференцијална струја

R*

Отпорник

R*T

Термистор

RC

Приемник

S*C

Прекинувач за ограничување

S*L

Пловечки прекинувач

S*NG

Детектор за истекување на
разладно средство

S*NPH

Сензор за притисок (висок)

S*NPL

Сензор за притисок (низок)

S*PH, HPS*

Прекинувач за притисок (висок)

S*PL

Прекинувач за притисок (низок)

S*T

Термостат

S*RH

Сензор за влажност

S*W, SW*

Прекинувач за работење

SA*, F1S

Пренапонска заштита

SR*, WLU

Приемник на сигнал

SS*

Прекинувач за избор
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