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Varnostni ukrepi

Prosimo, da pazljivo preberete "Navodila o varnostnih ukrepih",
preden začnete montažo klimatske naprave in da se prepričate, da je
pravilno nameščena.

Ko končate nameščanje, izvedite preskus delovanja, da bi preverili,
ali so kje napake. Stranki razložite, kako uporabljati klimatsko
napravo in zanjo skrbeti in si pri tem pomagajte s priročnikom za
uporabo. Stranko prosite, naj priročnik za montažo shrani skupaj
s priročnikom za uporabo, da ju bo lahko sproti uporabljala.

Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da "naprave niso
dostopne javnosti in nepooblaščenim osebam".

Ta enota je izdelek A razreda. V domačem okolju lahko ta izdelek
povzroči radijske motnje. V tem primeru mora uporabnik izvesti
ustrezne ukrepe.

Opozorilo

■ Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti
napravo.
Ne poskušajte sami nameščati klimatske naprave. Nestrokovno
nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov
ali požara.

■ Klimatsko uporabo namestite v skladu z navodili v tem
priročniku za montažo.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode,
električnih šokov ali požara.

■ Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem, kaj narediti, če
pušča hladivo. Ko je treba klimatsko napravo namestiti v majhen
prostor, je treba izvesti določene varnostne ukrepe, tako da
količina puščajočega hladiva ne preseže dovoljenih omejitev
koncentracije v primeru puščanja.
Sicer lahko to privede do nesreče zaradi porabe kisika.

■ Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene
dodatke in dele.
Če nekaterih delov ne boste uporabili, lahko to povzroči
odpoved enote, iztekanje vode, električni udar ali požar.

■ Klimatsko napravo namestite na temelje, ki morajo biti dovolj
trdni, da bodo vzdržali težo enote.
Prešibek temelj lahko povzroči padec enote in poškodbe.

■ Posebno montažo morate izvesti, ko upoštevate še faktorje, kot
so močan veter, tajfuni ali potresi.
Če tega ne boste naredili, lahko pride do padca enote ali nesreč.

■ Pazite, da boste za napravo uporabili ločen električni tokokrog in
da bo vse električne povezave izdelalo kvalificirano osebje
v skladu z lokalno zakonodajo in lokalnimi predpisi ter tem
priročnikom za montažo.
Nezadostna zmogljivost napajalnega omrežja ali nepravilno
narejeno električno omrežje lahko povzročita električni udar ali
požar.

■ Prepričajte se, da je vse ožičenje zavarovano, da so uporabljeni
ustrezni kabli in da ni posebnih obremenitev priključnih sponk ali
kablov.
Nepravilne povezave ali nepravilno zavarovanje kablov lahko
povzročijo pregrevanje ali požar.

■ Ko priključujete napjanje in povezujte daljinski upravljalnik in
ožičenje prenosa, tako da je mogoče pokrov nadzorne omarice
varno pritrditi.
Nepravilen položaj pokrova nadzorne omarice lahko privede do
električnega udara, požara ali pregrevanja priključnih sponk.

■ Če med nameščanjem izteče hladilno sredstvo v plinastem
stanju, takoj prezračite prostor.
Če pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo
strupeni plini.

■ Ko končate nameščanje, preverite, da hladivo nikjer ne pušča.
Strupeni plini lahko nastanejo tudi, če plinasto hadivo uhaja
v prostor in pride v stik z virom ognja, na primer z grelcem na
topel zrak, pečico ali štedilnkom.

■ Pazite, da boste vedno izklopili enoto, preden se dotaknete
električnih delov.

■ Stikala se ne dotikajte z mokrimi prsti.
Če se stikala dotaknete z mokrimi prsti, lahko to povzroči
električni udar.

■ Ozemljite klimatsko napravo.
Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne cevi, strelovoda,
prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona.
Nepopolna ozemljitev lahko privede do električnih šokov ali
požara.
Močan električni tok strele ali drugih virov lahko poškoduje
klimatsko napravo.

■ Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to povzroči
električni udar ali požar.

Opozorilo

■ Ko sledite navodilom v priročniku za montažo, namestite izlivne
cevi, da bi zagotovili pravilno odvajanje vode, ter izolirajte cevi,
da bi preprečili kondenzacijo.
Nepravilno odvajanje lahko povzroči puščanje vode v prostoru in
poškodovanje lastnine.

■ Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni vodnik in
povežite kable vsaj en meter stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam v sliki ali šumu.
(Odvisno od moči vhodnega signala tudi 1 meter lahko ni dovolj,
da bi se preprečil šum.)

■ Razdalja za oddajanje pri daljinskem upravljalniku (brezžični
komplet) je lahko krajša od pričakovane v prostorih, ki upo-
rabljajo fluorescenčne luči (z inverterjem ali s hitrim zagonom).
Namestite vse notranje enote kolikor mogoče daleč od
fluorescenčnih luči.
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■ Klimatske naprave ne nameščajte na naslednja mesta:
• Kjer obstaja večja koncentracija razpršenih mineralnih olj ali pare

(npr. v kuhinji). 
Plastični deli se bodo pokvarili, nekateri deli lahko odpadejo in
pojavi se lahko puščanje vode.

• Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni plin. 
Bakrene cevi ali varjeni deli, ki korodirajo, lahko povzročijo
puščanje hladiva.

• Ob naprave, ki oddajajo elektromagnetno sevanje. Elektro-
magnetno sevanje lahko moti delovanje krmilnega sistema in
povzroči okvaro enote.

• Kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, kjer so v zraku
ogljikova vlakna ali vnetljiv prah, ali kjer so v zraku vnetljivi hlapi,
na primer razredčila za barve ali bencin.

• Delovanje enote v takih okoliščinah lahko povzroči požar.

■ Ne dotikajte se loput izmenjevalnika toplote.
Nepravilno ravnanje z opremo lahko povzroči poškodbe.

■ Med transportom izdelka bodite zelo pazljivi.
Nekateri izdelki uporabljajo PP-trakove za embalažo. Ne
uporabljajte PP-trakov za transport naprave. To je nevarno.

■ Ostanke embalaže varno zavrzite.
Ostanke embalaže, kot so žeblji in drugi kovinski ali leseni deli,
lahko povzročijo vbode in druge poškodbe.
Raztržite in zavrzite plastične vreče, tako da se z njimi ne bodo
mogli igrati otroci. Če se otroci igrajo s plastičnimi vrečami, ki
niso raztrgane, se lahko zadušijo.

■ Ko izključite napravo, napajanja ne izključite takoj.
Vedno počakajte vsaj 5 minut, preden izključite napajanje.
Sicer lahko pride do puščanja vode in drugih težav.

■ V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje.
V tem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Pri montaži upoštevajte nacionalne predpise.

Pred nameščanjem

Dodatke, ki jih potrebujete za montažo, morate shraniti, dokler
ni montaža dokončana. Nikar jih ne zavrzite!

1. Odločite se, na kakšen način boste napravo prevažali.

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

Ko premikate enoto ali potem, ko jo odprete, jo držite za obesne
nosilce. Ne pritiskajte na cevi za hladivo, cevi za odvod ali na
druge prirobnične dele.

Vedno preverite tip hladiva R410A, ki ga boste uporabili, pred
montažo enote. (Uporaba nepravilnega hladiva bo preprečila
običajno delovanje enote.)

Za montažo zunanje enote glejte priročnik za montažo, priložen
zunanji enoti.

Varnostni ukrepi

■ Prepričajte se, da ste stranko ustrezno poučili o tem, kako naj
ravna z enoto (uporabljanje različnih funkcij in prilagajanje
temperatur), tako da sama izvede te postopke, medtem ko bere
navodila v priročniku.

■ Ne nameščajte na mesta, kjer je v zraku veliko soli, na primer ob
morju, in kjer se električna napetost zelo spreminja, na primer
v tovarnah, ali na vozila in plovila.

Oprema

Preverite, ali so enoti priloženi naslednji deli.

Dodatki

Ta notranja enota zahteva enega od spodaj navedenih daljinskih
upravljalnikov.

Kovinska objemka 1

Gibljiva odtočna cev 1

Izolacija za spojko

• za cev za tekočino 1

• za plinsko cev 1

Tesnilna blazinica

• velika 1

• srednje 1

Vijaki za prirobnice cevovoda 26

Podložka za konzolo 8

Sponka (velika) 8

Sponka (majhna) 4

Pritrditvena ploščica za podložko 4

Zatesnitveni material 2

Zračni filter 1

Priročnik za montažo
Priročnik za uporabo 1

Certifikat o kakovostni proizvodnji 1

Tip daljinskega upravljalnika

Ožičeni tip BRC1C61

Brezžični tip BRC4C65/BRC4C66
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Pri naslednjih delih bodite med montažo še posebej 
pozorni in jih preverite, ko boste montažo končali.

Elementi, ki jih je treba po montaži pregledati

Glejte tudi "Varnostni ukrepi" na strani 1.

Elementi, ki jih morate pregledati ob dostavi

Točke o delovanju, ki jih morate razložiti

Elementi z oznakami OPOZORILO in OPOMBA v priročniku za
uporabo so elementi, ki se nanašajo na možnost telesne poškodbe
ali materialne škode, pa tudi na splošno uporabo izdelka. V skladu
s tem morate te vsebine stranki razložiti v celoti, poleg tega pa jo
morate tudi prositi, da prebere priročnik za uporabo.

Izbira mesta za montažo

1 Za montažo izberite mesto, ki izpolnjuje naslednje pogoje in
se stranka z njim strinja.

■ Kjer lahko zagotovite optimalno izmenjavo zraka.

■ Kjer nič ne preprečuje kroženja zraka.

■ Kjer lahko kondenzat ustrezno odvajate.

■ Kjer je strop dovolj močan, da lahko zdrži težo notranje
enote.

■ Kjer spuščeni strop ni preveč nagnjen.

■ Kjer ni tveganja za puščanje vnetljivih plinov.

■ Kjer je dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje.

■ Kjer bodo povezovalne cevi med notranjo in zunanjo enoto
znotraj dopuščenih omejitev. (Poglejte v priročnik za
montažo zunanje enote.)

■ *H1 mera pomeni minimalno višino enote.

■ Izberite mero *H1, *H2, tako da bo spodnji nagib vsaj 1/100,
kot je navedeno v "Delo na cevi za odvod kondenzata" na
strani 7.

■ Prostor za vzdrževanje, označen s "*" se zahteva, ko je
uporabljena namestitvena omarica za prilagojevalnik za PC-
ploščo (KRP1BA101), ki je v prodaji posebej.

VARNOSTNI UKREPI

■ Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni vodnik in
povežite kable vsaj 1 m stran od televizijskih ali radijskih
sprejemnikov, da bi se izognili motnjam v sliki ali šumu.
(Odvisno od radijskih valov tudi 1 m lahko ni dovolj, da bi se
preprečil šum.)

■ Če nameščate brezžični komplet v prostor z elektronsko
fluorescentno razsvetljavo (tipa z inverterjem ali hitrim
zagonom), se lahko razdalja prenosa do daljinskega
upravljalnika zmanjša. Notranje enote naj bodo nameščene
čimdlje od fluorescentnih luči.

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

(Namestitvene razdalje so označene na kartonski embalaži.
Preverite jih, da ugotovite, katere točke je treba ojačati.)

Obkljukajte ✓, 
ko preverite

■ Ali sta notranja in zunanja 
enota dovolj pritrjeni?

Enote lahko padejo, vibrirajo ali 
so zelo glasne.

■ Ste izvedli preizkus plinske 
tesnosti?

Sicer lahko pride do prešibkega 
hlajenja.

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

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

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

Enota se lahko pokvari ali pa se 
sestavni deli iztrošijo.

■ So električne povezave in 
cevovodi pravilno izvedeni?

Enota se lahko pokvari ali pa se 
sestavni deli iztrošijo.

■ Je enota pravilno ozemljena? Nevarno pri puščanju elektrike.

■ So uporabljeni vodniki s 
pravilnim presekom?

Enota se lahko pokvari ali pa se 
sestavni deli iztrošijo.

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

Sicer lahko pride do prešibkega 
hlajenja.

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

Količina dolitega hladiva ni 
jasno zabeležena.

Obkljukajte ✓, 
ko preverite

■ Ste razložili delovne postopke, ko ste stranki pokazali priročnik 
za uporabo?

■ Ste stranki izročili priročnik za uporabo in garancijski list?

■ Ste stranki razložili vse o vzdrževanju in čiščenju delov iz lokalne 
dobave (zračni filter, vetrna zaščita (izstopna zračna odprtina in 
sesalna rešetka) itd.)?

■ Ste stranki izročili priročnike o delih iz lokalne dobave (če 
so z njimi opremljeni)?

OPOMIN

■ Ko premikate enoto med jemanjem iz embalaže ali
potem, pazite, da jo vedno dvigujete za dvižne
konzole. Ne pritiskajte na druge dele, še posebej ne
na cevi za hladivo, za odvod ali na prirobnične dele.

■ Če menite, da bi vlažnost pod stropom lahko presegla
30°C in RH 80%, ojačajte izolacijo enote.
Za izolacijo uporabite stekleno volno ali polietilensko
peno, tako da je debelina <10 mm in da sede
v odprtino na stropu.

1 Nadzorna omarica

2 Strop

3 Površina tal (mm)

≥300*

20
0

*H
1≥

24
0

≥2
50

0*H
2

≥2
0

≥300*

1

2 3
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Priprave pred montažo

1 Potrdite razmerja razdalj med enoto in obesnimi svorniki.

Namestite odprtino za pregledovanje na stranico nadzorne
omarice, tako da bosta mogoča vzdrževanje in pregledovanje
nadzorne omarice in črpalke za izčrpavanje. Namestite odprtino
za pregledovanje tudi na spodnji del enote.

2 Prepričajte se, da domet zunanjega statičnega tlaka enote
ni presežen.

(Glejte tehnično dokumentacijo za nastavitev omejitve
zunanjega statičnega tlaka.)

3 Odprite luknjo za nameščanje. (Predpripravljeni stropi)

■ Ko je v stropu odprta namestitvena luknja, prevlecite cev za
hladivo, cev za odvod, napeljavo za oddajanje in kable za
daljinski upravljalnik (to ni potrebno, če uporabljate brezžični
daljinski upravljalnik) na luknje za cevi in napeljavo na enoti.
Glejte "Priprava in namestitev cevi za hladivo" na strani 6,
"Delo na cevi za odvod kondenzata" na strani 7, in "Primer
povezovanja" na strani 10.

■ Ko odprete namestitveno luknjo, se prepričajte, da je strop
vodoraven, če je to potrebno. Morda bo treba ojačiti ogrodje
stropa, da bi preprečili tresenje.
O podrobnostih se posvetujte z arhitektom ali gradbenim
delavcem.

4 Nameščanje svornikov za obešanje.

Uporabite W3/8 na M10 svornike za obešanje.
Uporabite sidriranje v luknji za obstoječe strope ter vdrt vložek,
vdrto sidro ali druge dele, da bi ojačali strop, na katerem bo
visela teža enote (Daikin teh delov ne dobavlja).

5 Za dotok zraka od spodaj spet namestite pokrov komore po
spodaj opisanem postopku.

1. Odstranite zaščitno mrežo.  (6 mest) (samo pri PBVE(T))
Odstranite pokrov komore. (7 mest)

1 Vstopna zračna odprtina

2 Izstopna zračna odprtina

3 Črpalka za odtok

4 Nadzorna omarica

5 Velikost odprtine za pregledovanje (450 x 450 mm)

6 Strop

Omogoča pregled.
Vratca za pregledovanje (odprtina v stropu).

620

620

A
A

B

500

3 4

5

6

12

Model A B

FXDQ20~32 700 740

FXDQ40+50 900 940

FXDQ63 1100 1140

1 Sidrirni vijak

2 Stropna plošča

3 Dolga matica ali zatezna matica

4 Svornik za obešanje

5 Notranja enota

Opomba Vse sestavne dele dobavljamo na teren.

1 Izstopna zračna odprtina

2 Vstopna zračna odprtina

3 Pokrov komore

4 Zaščitna mreža (samo za PBVE(T))

5

4

3

1

2

1
3

2

4
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2. Spet namestite pokrov komore v smeri, vidni na spodnji sliki.
(7 mest)
Spet namestite zaščitno mrežo v smeri, vidni na spodnji sliki.
(6 mest) (samo pri PBVE(T))

3. Pričvrstite filter za zrak (dodatek), kot je prikazano na risbi.
Odprtine, ki jih ni mogoče prekriti z zračnim filtrom, naj bodo
prekrite z lokalno dobavljivim trakom.

Montaža notranje enote

Kar se tiče delov, ki jih uporabljate pri namestitvi, se prepričajte,
uporabljate priložene dodatke in dele, ki ustrezajo specifikaciji
našega podjetja.

1 Začasno namestite notranjo enoto.

Konzolo za obešanje nataknite na svornike za obešanje.
Prepričajte se, da ste jo dobro pritrdili z matico in podložko
s spodnje in zgornje strani konzole.

VARNOSTNI UKREPI

Ker enota uporablja plastično posodo za zbiranje kondenzata,
preprečite škropljenju varjenja in drugim tujkom, da bi vstopili
v izstopno zračno odprtino med nameščanjem.

2 Nastavite višino enote.

3 Preverite, da je enota nameščena v nivo.

4 Zategnite zgornjo matico.

1 Izstopna zračna odprtina

2 Vstopna zračna odprtina

3 Pokrov komore

4 Zaščitna mreža (samo za PBVE(T))

1 Filter priključite na glavno enoto, medtem ko jezičke potiskate 
navzdol.

2 V primeru spodnje strani

3 V primeru zadnje strani

1

3

2

4

1

2 3

A Pritrjevanje obesne konzole

B Kako učvrstiti tesnila

1 Deli, ki jih morate nabaviti iz lokalne dobave

2 Podložka za visečo konzolo (ne dobavlja Daikin)

3 Obesni nosilec

4 Zategnite dvojni matici

5 Pritrditvena ploščica za podložko (ne dobavlja Daikin)

OPOMIN

Preverite, da je enota nameščena v nivo, tako da
uporabite vodno tehtnico ali z vodo napolnjeno
plastično cev. Ko uporabljate plastično cev namesto
vodne tehtnice, poravnajte zgornjo površino enote
s površino vode na obeh koncih plastične cevi in
enoto poravnajte v popolnoma vodoravni položaj. (Še
posebno morate na to paziti, če je enota nameščena
tako, da poševnina ni v smeri odtočne cevi, saj bi to
lahko povzročilo puščanje.)

1 Cevna vodna tehtnica

2 Nivo

A B

2

1

2
4

5
3 6

21 1
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Priprava in namestitev cevi za hladivo

Za povezovanje cevi za hladivo do zunanjih enot glejte priročnik za
montažo, priložen zunanji enoti.

Dokončajte toplotno izolacijo na obeh straneh cevi za plin in cevi za
tekočino. Sicer lahko pride do puščana vode.

Uporabite izolacijo, ki prenese temperature vsaj 120°C. Ojačajte
izolacijo cevi za hladivo v skladu z okoljem montaže. Če temperatura
nad stropom lahko doseže več kot 30°C ali vlažnost čez 80%. Na
površini izolacije lahko pride do kondenza.

1 Povezite cevi.

■ Zunanja enota je napolnjena s hladivom.

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

■ Glejte Tabelo 1 za svetle mere pri holandski matici.

■ Nanesite esterno ali eterno olje na razširjeni del (z zunanje in
z notranje strani), ko uporabljate holandsko matico in jo nato
3-4-krat zavrtite z roko.

Premažite z eternim ali esternim oljem.

■ Glejte Tabelo 1 za navojni moment.

Tabela 1
Tabelo 1

■ Glejte "Tabela 2" na strani 7, če ni momentnega ključa.
Če uporabite ključ za zategovanje holandskih matic, se bo
navojni moment povečal in bo po neki določeni točki veliko
večji.
Od tu matico dodatno zatisnito z ustreznim kotom,
navedenim v "Tabela 2" na strani 7.

2 Ko delo končate, preverite, da plin nikjer ne pušča.

3 Ko preverite, da plin ne pušča, se prepričajte, da ste izolirali
cevne povezave.

■ Izolirajte z izolacijo za spojke, vključno s cevmi za tekočino in
plin. Poleg tega se prepričajte, da šivi izolacije za spojke na
ceveh za tekočino in plin gleda navzgor. (Oba roba zatisnite
s sponko.)

■ Cevi za plin povežite s srednje veliko tesnilno blazinico prek
izolacije za spojke (del s holansko matico).

OPOMIN

Upoštevajte spodnje točke.

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

■ Nanesite esterno ali eterno olje na razširjeni del, ko
uporabljate holandsko matico.

■ Uporabljajte le holandske matice, ki so priložene
enoti. Če boste uporabili drugačne matice, lahko
začne hladivo puščati.

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

■ Ne dopuščajte, da bi se v hladilni sistem uporabljalo
drugačno od priporočenega hladiva, na primer zrak
itd. Če pride do puščanja plina med delom na enoti,
takoj dobro prezračite prostor.

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Cevna spojka

4 Holandska matica

2

3

1

4

Velikost cevi Navojni moment

Premer 
razširitve A 

(mm) Razširitev

Ø6,4 (1/4") 14,2~17,2 N•m 8,7~9,1

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø12,7 (1/2") 49,5~60,3 N•m 16,2~16,6

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

OPOMIN

Če jo privijete preveč, lahko poči in nato hladivo
izteka.

Pazite, da se olje ne prime na druge dele, ampak
samo na razširitev.  Če se olje prime na plastične
dele itd., lahko pride do propadanja materiala.

A Postopek namestitve za cevi za tekočino

B Postopek namestitve za cevi za plin

1 Pritrdite na osnovo

2 Material za izolacijo cevovoda (glavna enota)

3 Izolacija za spojko (ni priložena enoti)

R0.4-0.8

A

90°±2° 

45°±2°

21 4

7

8

7

5 63

21 4

7

8

7 10

5 963

A

B
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■ Ko varite cevi za hladivo, začnite delati šele, ko zamenjate
dušik Opozoriloo  2.) ali med dodajanjem dušika v cevi za
hladivo Opozoriloo 1.) Ko to naredite, notranjo enoto
povežite z razširjenim priključkom.

Delo na cevi za odvod kondenzata

1 Namestite cevni sistem za odvod kondenzata.

■ Prepričajte se, da odtok deluje pravilno.

■ Premer cevi za iztok kondenza mora biti večji ali enak
povezovalne cevi (vinilna cev; velikost cevi: 20 mm; zunanje
mere: 26 mm). (brez dvigalke)

■ Cevi za iztok kondenzata naj bodo kratke in naj se spuščajo
navzdol s padcem vsaj 1/100, da bi preprečili nastanek
zračnih žepov.

4 Povezava s holandsko matico

5 Šive obrnite navzgor

6 Material za izolacijo cevovoda (ne dobavlja Daikin)

7 Sponka (iz lokalne dobave)

8 Glavna enota

9 Srednje velika tesnilna blazinica (iz lokalne dobave)

10 Ovijte jo na vrhu povezave s holandsko matico.

OPOMIN

Prepričajte se, da ste izolirali vse cevi na mestu
namestitve, vse do priključka za cev v enoti.
Neizolirane cevi lahko povzročijo kondenzacijo ali
opekline, če se jih dotaknete.

OPOMIN

1. Ko varite cev z dodajanjem dušika v cev, pazite, da
je tlak dušika z ventilom za redukcijo tlaka nastavljen
na 0,02 MPa. (Ta tlak je tak, da vam v obraz piha
lahna sapica.)

2. Ne uporabljajte taljenja pri varjenju spojev cevi za
hladivo. Uporabite fosforno-bakreno polnilo za
varjenje (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677), ki ne zahteva taljenja. (Če uporabite
klorovo taljenje, bodo cevi prerjavele. Če uporabite
taljenje, ki vsebuje fluor, se bo mazivo za hladivo
razgradilo in negativno vplivalo na cevovod za
hladivo.) 

1 Povezovanje cevi za hladilno sredstvo

2 Deli, ki jih je treba zvariti

3 Dušik

4 Lepljenje s trakom

5 Ročni ventil

6 Ventil za znižanje tlaka

7 Dušik

1 2 4 5

6

73

Ni priporočljivo, razen v sili.

Uporabiti morate momentni ključ, če pa morate
namestitev izvesti brez tega ključa, lahko sledite
spodaj opisanemu postopki namestitve.

Ko delo končate, preverite, da plin nikjer ne
pušča.

Ko zatiskate holandsko matico z viličastim ključem,
obstaja točka, na kateri se navojni moment hipoma
poveča. Iz tega položaja še dodatno zatisnite
holandsko matico pod spodaj prikazanim kotom:

Tabela 2

OPOMIN

■ Priključek na cevi za odvod kondenzata se lahko
razlikuje glede na model, zato preverite ime modela in
uporabite pravi način za priključevanje. 

■ Prepričajte se, da je vsa voda iztekla, preden izvedete
povezavo.

1 Odvodna pipa

2 Servisna odprtina za odtok (z gumijastim čepom)

3 Cevi za hladilno sredstvo

A V primeru tipa PBVE in NBVE (s črpalko za odtok)

B V primeru tipa PBVET in NBVET (brez črpalke za odtok)
Povežite odtočno cev, ko odstranite gumijasti pokrovček in 
izolacijske cevi, priključene na priključitveno luknjo.

Velikost cevi Dodatni zatesnitveni kot
Priporočena 

dolžina orodja

Ø6,4 (1/4") 60~90° ±150 mm

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° ±250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2

33

A

1

33

B
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Samo za PBVE in NBVE 

Samo za PBVET in NBVET 

■ Da se ne bi cev za odvod kondenzata posedla, naj bodo
obesni nosilci na razdalji 1 - 1,5 m.

■ Uporabite cev za odvod kondenzata in kovinsko sponko.
Vstavite gibljivo odtočno cev v odvodno pipo in jo tesno
pripnite s kovinsko sponko z zgornjim delom traku na koncu
cevi. Zategnite kovinsko sponko, dokler ni glava vijaka manj
od 4 mm od cevi.

■ Spodnji dve območji je treba izolirati, sicer se lahko ustvari
kondenzat in povzroči puščanje vode.
- Notranja cev za odvod kondenzata
- Luknja povezovalne cevi za iztok kondenza
Poglejte na spodnjo sliko, izolirajte kovinsko sponko in cev
za odvod, tako da uporabite veliko tesnilno blazinico.

VARNOSTNI UKREPI ZA CEV ZA DVIG ODVODA (Samo za PBVE
in NBVE (s črpalko za odtok))

■ Pazite, da cev za dvig odvoda ni višja od 600 mm.

■ Cev za dvig odvoda postavite navpično in pazite, da od enote ni
oddaljena več kot 300 mm.

Poiščite tisti del gibljive odtočne cevi, ki je vodoraven ali nagnjen
nekoliko navzgor. Če je v tem delu zračni žep, bo slišati zvok, ki
je posledica pretoka vode v drugo smer, ko se črpalka za odtok
zaustavi.

VARNOSTNI UKREPI (za vse modele)

Priključki cevi za odvod kondenzata

■ Ne priključujte cevi za odvod kondenzata neposredno na
odvodni cevovod, ki smrdi po amonijaku Amonijak iz kanalizacije
lahko vdre v notranjo enoto skozi odtočne cevi in korodira
izmenjevalnik toplote.

■ Ne zvijajte odtočne cevi, tako da nanjo ne bo pritiskala prevelika
sila.
(Tako ravnanje lahko povzroči puščanje.)

■ Če uporabljate centralno cev za odvod kondenzata, sledite
postopku v "Namestite cevni sistem za odvod kondenzata." na
strani 7.

■ Izberite centralno cev za odvod kondenzata z ustreznim
premerom za zmogljivost priključene enote.

2 Ko je delo na ceveh končano, preverite, da kondenzat
odteka gladko.

Postopoma vlijte 1 l vode v posodo za zbiranje kondenzata, da
bi preverili odvajanje kondenzata na način, kot je opisano
spodaj.

1 Glavna cev za odvod kondenzata s padcem vsaj 1/100.

1 Glavna cev za odvod kondenzata s padcem vsaj 1/100.

OPOMIN

Voda, ki se nabira v cevi za odvod kondenzata, lahko
povzroči zamašitev odtoka.

1 Kovinska sponka (Daikin ne dobavlja)

2 Cev za odvod kondenzata (Daikin ne dobavlja)

3 Trak

4 Velika tesnilna blazinica

≤6
00 1

≥1
00

1

1

1

3

2 4

≤4 mm

1 Stropna plošča

2 Obesni nosilec

3 Prilagodljivo območje (≤600 mm)

4 Cev za dvig odvoda (Daikin ne dobavlja)

5 Cev za odvod kondenzata (dodatek)

6 Kovinska objemka (dodatek)

7 Vodoraven nagib ali nagib navzgor

1 Izstopna zračna odprtina

2 Prenosna črpalka

3 Vedro

4 Cevi za hladilno sredstvo

5 Iztok

6 5 4

1

3

2≤300 mm

≤6
00

 m
m

1~1.5 m

5
7

1

2

3
54
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Nameščanje voda

Priključite vod, dobavljen na terenu.

Stranica za vstop zraka

■ Priključite vod in prirobnco na strani dovajanja zraka (ne
dobavlja Daikin).

■ Priključite prirobnico na glavno enoto s pomožnimi vijaki. 

■ Ovijte prirobnico na strani za dovod zraka in območje priključka
na vod z aluminijastim trakom ali čim podobnim, kar bo
preprečilo uhajanje zraka.

Stranica za izstop zraka

■ Priključite vod v skladu s svetlo mero v notranjosti prirobnice na
izhodni strani.

■ Ovijte prirobnico na strani za odvod zraka in območje priključka
na vod z aluminijastim trakom ali čim podobnim, kar bo
preprečilo uhajanje zraka.

Električne povezave

Splošna navodila

■ Izključite napajanje, preden začnete poseg v enoto.

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

■ Uporabljajte le bakrene vodnike.

■ Za ožičenje električnih povezav glejte tudi "Shemo povezav",
pripeto na pokrov nadzorne omarice.

■ Podrobnosti ožičenja daljinskega upravljalnika glejte v priročniku
za montažo, priloženem daljinskem upravljalniku.

■ Vse povezave mora izvesti usposobljen in pooblaščen električar.

■ Ta sistem je sestavljen iz več notranjih enot. Vsako notranjo
enoto označite (kot enoto A, enoto B ...) in se prepričajte, da ste
ustrezno povezali priključno ploščo na zunanjo enoto in na
enoto BS. Če povezave med zunanjo in notranjo enoto niso
pravilne, pride lahko do sistemske okvare.

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

■ V priročniku za montažo, priloženem zunanji enoti, glejte tudi
navedbe presekov napajalnih vodnikov za zunanjo enoto,
zmogljivosti stikala in prekinjala za tokokrog ter navodila za
izvedbo povezav.

■ Ne pozabite ozemljiti klimatske naprave.

■ Ozemljitve ne priključujte na plinske cevi, na vodovodne cevi,
strelovode ali ozemljitvene kable za telefonsko napeljavo.
• Plinske cevi: lahko bi prišlo do eksplozije ali požara, če bi začel

plin uhajati.
• Vodovodne cevi: če je uporabljena trda plastična cev, ni

ozemljitve.
• Telefonski kabel ali strelovodi: lahko povzročijo nenormalno

visoko električno napetost v tleh med nevihtami z bliskanjem.

■ Da ne bi spravili napajalnega vodnika v kratki stik, pazite, da
boste uporabili izolirane priključne sponke.

■ Ne vključujte napajanja (prekinjalo ožičenja ali prekinjevalno
vezje za odpoved ozemljitve), dokler ni opravljeno vse delo.

Tehnične zahteve za varovalke in vodnike iz lokalne 
dobave

Deli, ki se nanašajo na napajanje

OPOMIN

■ Električne povezave mora narediti kvalficiran
električar.

■ Če naredijo električne povezave delavci, ki niso
ustrezno usposobljeni, je treba korake od 3 do 7
izvesti po preizkusu delovanja.

FXDQ Št. vijakov

20~32 16

40+50 22

63 26

OPOMIN

Ko priključujete vod na stran za dovod zraka, se
prepričajte, da ste v zračni vod za dovod zraka vstavili
zračni filter. (Uporabite zračni filter, katerega zmogljivost
zbiranja prahu je vsaj 50% v gravimetrični tehniki.)
Priloženi filter ni v uporabi, ko je priključen vod za dovod.

1 Povezovalni vijak (dodatek)

2 Prirobnica (Daikin ne dobavlja)

3 Glavna enota

4 Izolacijski material (iz lokalne dobave)

5 Aluminijasti trak (Daikin ne dobavlja)

6 Stranica za izstop zraka

7 Stranica za vstop zraka

OPOMIN

■ Prepričajte se, da ste vod izolirali, da ne bo prihajalo
do kondenzacije. Material steklena volna ali
polietilenska pena, debeline 25 mm)

■ Uporabite izolacijo za električne vode med vodom in
zidom, ko uporabljate kovinske vode za premoščanje
kovinskih letev mreže ali v obliki ograje ali kovinskih
plošč v lesenih zgradbah.

■ Ne pozabite stranki zagotovo razložiti vsega o
vzdrževanju in čiščenju delov iz lokalne dobave
(zračni filter, vetrna zaščita (izstopna zračna odprtina
in sesalna rešetka) itd.

1 2 23 4

5

67

5

Povezave napajalnih vodnikov 
(vključno z ozemljitvenim vodnikom)

Model
Število 

enot

Varovalke 
iz lokalne 
dobave Vodnik Velikost

FXDQ20~32

1 15 A H05VV-U3G

Presek 
vodnikov 

mora 
ustrezati 
lokalnim 

predpisom.

FXDQ40+50

FXDQ63

Ožičenje prenosa
Povezovanje daljinskega upravljalnika

Model Vodnik Velikost

FXDQ20~32
Armirani plastični vodnik ali 

vodnik (2 žici) (glejte 
opombo 2.)

0,75-1,25 mm2FXDQ40+50

FXDQ63
Priročnik za montažo
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Dovoljena dolžina kablov za prenos signala in daljinski upravljalnik je
taka, kot sledi.

Zunanja enota - notranja enota: Maks. 1000 m (Maks. dolžina kablov:
2000 m)

Notranja enota - daljinski upravljalnik: Maks. 500 m

Električne lastnosti

• MCA: Najmanj ampermetrov (A) v tokokrogu
• kW: Izhodna moč motorja ventilatorja (kW)
• MFA: Največ ampermetrov (A) na varovalkah
• FLA: Ampermetrov (A) pri polni obremenitvi

Primer povezovanja

Kako priključiti napeljavo

Ožičite šele, ko odstranite pokrov nadzorne omarice, kot je prikazano
na spodnjih slikah.

OPOMBA 1. Prikaže se le v primeru zaščitenih cevi. Uporabite
H07RN-F, če zaščite ni.

2. Debelina izoliranih: ≥1 mm.

3. Če je ožičenje položeno, kjer se ga lahko ljudje
zlahka dotaknejo, namestite prekinjevalno vezje za
odpoved ozemljitve, da bi preprečili električni udar.

4. Ko uporabljate prekinjevalno vezje za odpoved
ozemljitve, pazite, da boste izbrali tako, ki bo
delovalo tudi kot pretokovna zaščita in varovalo pred
kratkim stikom.

Ko uporabljate prekinjevalno vezje za odpoved
ozemljitve le za ozemljitev, pazite, da boste
uporabili z njim tudi prekinjalo ožičenja.

Enote Napajanje
Motor 

ventilatorja

Model Hz Voltov
Območje 
napetosti MCA MFA kW FLA

FXDQ20~32PBVE

50 220-240
Maks. 264
Min. 198

0,8

15

0,062
0,6

FXDQ20~32PBVE(T) 0,7

FXDQ40NBVE(T)
1,0 0,8

FXDQ50NBVE(T)
0,13

FXDQ63NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ20~32PBVE

60 220
Maks. 242
Min. 198

0,9

15

0,062
0,7

FXDQ20~32PBVE(T) 0,8

FXDQ40NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ50NBVE(T) 1,3
0,13

1,0

FXDQ63NBVE(T) 1,4 1,1

1 Pokrov nadzorne omarice

2 Povezave napajalnih vodnikov, ozemljitveni vodnik

3 Shema povezav (zadaj)

4 Ožičenje prenosa, ožičenje daljinskega upravljalnika. Sem ne 
priključujte napajalnih vodnikov. To bi lahko povzročilo okvaro.

5 Spnite, da bi preprečili drsenje. Spnite oklop vodnika 
(dodatek)

6 Sponka. Oklop vodnika se mora ujemati s pritrditveno sponko 
na strani električnega materiala sponskega materiala, tako da 
preprečite drsenje (dodatek).

7 Sponka

8 Sponka. Zaponko odstranite z izvijačem.  Povlecite žico skozi 
zaponko in pazite, da jo boste pripeli na pokrov nadzorne 
omarice. 

9 Zatesnitveni material (dodatek)

10 Vodnik

11 Zunanja enota

12 Notranja enota

Prepričajte se, da gre žica skozi območje za prodor žice.
Po ožičenju učvrstite žico in območje prodora žice zatesnite, 
da bi preprečili vstop vlage in majhnih živalic od zunaj.
Ovijte žice za jaki in šibki tok z zatesnitvenim materialom, 
kot prikazuj spodnja slika. (Sicer lahko vlaga ali majhne živali, 
na primer žuželke, ki pridejo od zunaj, povzročijo kratek stik 
v nadzorni omarici.) Varno jih pritrdite, da ne bo nobenih 
razpok.

2

1

3 4

4

5

6

2

7
8

7

9

10

11 12
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VARNOSTNI UKREPI

■ Glejte "Priročnik za montažo daljinskega upravljalnika" za
navodila o tem, kako namestiti in položiti kable za daljinski
upravljalnik.

■ Glejte tudi "Ploščo s shemo povezav", pritrjeno na pokrov
nadzorne omarice, ko polagate električne kable.

■ Priključite daljinski upravljalnik in ožičenje prenosa na ustrezni
priključni plošči.

Priključite ožičenje daljinskega upravljalnika, ožičenje prenosa

■ Povezave napajalnih vodnikov in ozemljitveni vodnik
Odstranite pokrov nadzorne omarice.
Nato v enoto povlecite kable skozi napeljavo in skozi luknjo ter
priključite kable na priključno ploščo (3P).
Pazite, da boste del armiranega plastičnega vodnika položili
v nadzorno omarico.

■ Daljinski upravljalnik in ožičenje prenosa
V enoto povlecite kable skozi napeljavo in skozi luknjo ter
priključite kable na priključno ploščo (6P).
Pazite, da boste del armiranega plastičnega vodnika položili
v nadzorno omarico.

VARNOSTNI UKREPI

■ Povezovanje vodnikov z različnimi preseki ne more biti
povezano s priključno ploščo za napajalne vodnike. (Ohlapni
kabli električne napeljave lahko povzročijo nenormalno toploto.)

■ Uporabite okrogle stisne priključne sponke, izolirane
z izolacijskimi ovoji, za priključke na napajalno priključno ploščo.
Če jih nimate, priključite na obeh straneh vodnike z enakim
premerom.

Upoštevajte spodnja navodila, če se ožičenje zelo segreje zaradi
ožičenja napajalnih vodnikov.

■ Za napeljavo uporabljajte specificirane napajalne kable in jih
trdno pričvrstite, da bi zagotovili, da na priključno ploščo ne bo
pritiskov od zunaj.

■ Uporabite pravi izvijač za privijanje vijakov na priključnih
sponkah. Če je izvijač premajhen, lahko poškodujete glavo
vijaka in ga ne boste mogli pravilno priviti.

■ Če preveč zatisnete vijake priključne sponke, lahko vijake
poškodujete.

■ Glejte spodnjo tabelo, da bi videli navojni moment vijakov na
priključnih sponkah.

Zgledi polaganja vodnikov

Ko uporabljate 1 daljinski upravljalnik za 1 notranjo enoto

OPOMIN

■ Ko pripenjate žice, uporabljajte priložene sponke,
prikazane na zgornji sliki, tako da boste preprečili
pritisk na žice. Žice čvrsto pripnite.

■ Pazite, da boste napajalni vodnik in ozemljitveni
vodnik s sponko varno pritrdili na krmilno omarico. 

■ Ko ožičujete, se prepričajte, da je ožičenje urejeno in
da zaradi žic pokrov nadzorne omarice ne štrli v zrak.
Nato trdno zaprite pokrov. Ko pritrjate pokrov
nadzorne omarice, se prepričajte, da ne boste
preščipnili žic.

■ Zunaj klimatskih naprav ločite šibko ožičenje (daljinski
upravljalnik in ožičenje prenosa) in jako ožičenje
(ozemljitev in napajanje) za vsaj 50 mm, tako da ne
bodo tekle po istem mestu. Bližina lahko povzroči
električne motnje, nedelovanje in okvare.

OPOMIN

V nobenem primeru ne smete priključiti napajalnih
vodnikov na daljinski upravljalnik ali na priključno ploščo za
ožičenje prenosa. Tako lahko uničite celoten sistem.

1 Notranja PC-plošča (ASSY)

2 Priključna plošča (3P)

3 Povezave napajalnih vodnikov, ozemljitveni vodnik

4 Ožičenje skozi luknjo

5 Povezovanje daljinskega upravljalnika, ožičenje prenosa

6 Priključna plošča (6P)

L N

1

2

3
4

456

Priključna sponka Navojni moment

Daljinski upravljalnik, priključna plošča ožičenja 
prenosa (6P) 0,79-0,97 N•m

Napajanje in priključna plošča za ozemljitev (3P) 1,18-1,44 N•m

1 Napajanje 220-240 V~50 Hz ali 220 V~60 Hz

2 Zunanja enota

3 Notranja enota A

4 Notranja enota B

5 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

6 Daljinski upravljalnik (dodatek)

1 2 3

1 Priključek z ušesom

2 Pritrdite izolacijski ovoj

3 Električni vodnik

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN

L N

1 1
2

3

6 6 6

4 5

1
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Za skupinski nadzor ali uporabo z dvema daljinskima
upravljalnikoma

Ko je vključena enota BS

Dva oddaljena upravljalnika krmilita (Krmiljenje 
1 notranje enote z 2 daljinskima upravljalnikoma)

Ko uporabljate dva daljinska upravljalnika, je treba enega nastaviti na
"MAIN" in enega na "SUB".

PREKLOP MED MAIN/SUB

1 Vstavite izvijač kot vzvod v odprtino med zgornjim in spodnjim
delom daljinskega upravljalnika in zgornji del na 2 pozicijah
privzdignite.

(Daljinski upravljalnik na PC-plošči je priključen na zgornji del
daljinskega upravljalnika.)

2 Obrnite stikalo za preklop med main/sub na enem od daljinskih
upravljalnikov PC-plošče na "S".

(Pustite stikalo drugega daljinskega upravljalnika na "M".)

Način za ožičenje (Glejte "Električne povezave" na strani 9.)

3 Odstranite pokrov nadzorne omarice.

4 Dodajte daljinski upravljalnik 2 (pomožni) na priključno ploščo
(6P) za priključno ploščo daljinskega upravljalnika (P1, P2)
v nadzorni omarici.

(Ni polaritete.)

VARNOSTNI UKREPI

■ Križno ožičenje je potrebno pri sočasni uporabi skupinskega
nadzora in 2 daljinskih upravljalnikov.

■ Priključite notranjo enoto na koncu križnega ožičenja (P1, P2) na
daljinski upravljalnik 2 (pomožni).

1 Napajanje 220-240 V~50 Hz ali 220 V~60 Hz

2 Zunanja enota

3 Notranja enota A

4 Notranja enota B

5 Večina notranjih enot za daljinskim upravljalnikom

6 Daljinski upravljalnik (dodatek)

7 Za uporabo z dvema daljinskima upravljalnikoma

8 V primeru skupinskega nadzora

Pomni:
Ni treba določiti naslova notranje enote, ko uporabljate 
skupinski nadzor.
Naslov se določi samodejno, ko je vključeno električno 
napajanje.

1 Napajanje 220-240 V~50 Hz ali 220 V~60 Hz

2 Zunanja enota

3 Notranja enota A

4 Enota BS

5 Daljinski upravljalnik (dodatek)

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5

7         6
8

LN LN LN

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2LN

1

2 4

3

5

1 PC-plošča daljinskega upravljalnika

2 Tovarniške nastavitve

3 Zamenjati je treba le en daljinski upravljalnik

1 Priključna plošča za ožičenje daljinskega upravljalnika

2 Daljinski upravljalnik 1 (glavni)

3 Daljinski upravljalnik 2 (pomožni)

1 Notranja enota n° 1

2 Notranja enota n° 2

3 Največ notranjih enot

4 Križno ožičenje (P1•P2)

5 Daljinski upravljalnik n° 1 (glavni)

6 Daljinski upravljalnik n° 2 (pomožni)

S

M
S

S
M

1

2

3

1P 2F

2 3

}}}}

1

1 2 3

3

4 5

3
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Daljinsko upravljanje (prisilen izklop, vklop/izklop)

■ Priključite vhod z zunanjih priključnih sponk T1 in T2 na
priključni plošči (6P) za daljinske upravljalnike, da bi naredili
daljinsko upravljanje.

■ Glejte "Nastavitve sistema in preizkus delovanja" na strani 13 za
podrobnosti o delovanju.

Centralizirano krmiljenje

Za centralizirano krmiljenje je treba določiti št. skupine. Podrobnosti
so v priročniku za vsakega od dodatnih krmilnikov za centralizirano
krmiljenje.

Nastavitve sistema in preizkus delovanja

Nastavitve sistema je morda treba izvesti z daljinskim
upravljalnikom, odvisno od tipa montaže.

1 Prepričajte se, da so pokrovi nadzorne omarice zaprti na notranji
in na zunanji enoti.

2 Odvisno od tipa montaže naredite nastavitve sistema
z daljinskega upravljalnika, ko vključite napajanje, in pri tem
upoštevajte priročnik "Nastavitve sistema", ki je bil priložen
daljinskemu upravljalniku.

■ V nastavitvah lahko izberete "Št. načina delovanja", "Številka
prve kode (FIRST CODE No.)" in "Številka druge kode
(SECOND CODE No.)".

■ V "Nastavitvah sistema", priloženih daljinskemu
upravljalniku, je naštet vrstni red nastavitev in načinov
delovanja.

Na koncu se prepričajte še, da je stranka varno shranila priročnik
"Nastavitve sistema" skupaj s priročnikom o delovanju.

Nastavljanje izbire statičnega tlaka

■ Izberite ŠT. DRUGE KODE za upornost priključenega voda.
(ŠT. DRUGE KODE je tovarniško nastavljena na "01".)

■ Glejte tehnično dokumentacijo za podrobnosti.

Nastavitev daljinskega upravljanja

■ Prisilen OFF (izklop) je treba izbrati s ŠT. DRUGE KODE, kot je
prikazano v spodnji tabeli. (ŠT. DRUGE KODE je tovarniško
nastavljena na "01".)

■ Vnos A za prisilen ON/OFF (vklop/izklop), kot je prikazano na
spodnji tabeli.

Nastavitev intervala za znak na zaslonu filtra

■ Razložite stranki, če so bile spremenjene nastavitve za
umazanost filtra.

■ Znak na zaslonu filtra je tovarniško nastavljen na 2500 ur (kar je
enako enoletni uporabi)

■ Nastavitev je mogoče spremeniti, da se ne prikaže.

■ Ko nameščate enoto v zelo prašen prostor, nastavite prikaz
znaka na zaslonu filtra v krajših intervalih (1250 ur).

■ Razložite stranki, da je treba filter redno čistiti, da se ne bi
zapacal, pojasnite pa tudi nastavljeni interval.

1 Vhod A

Specifikacija za vodnike Armirani plastični vodnik ali vodnik (2 žici)

Presek 0,75-1,25 mm2

Dolžina Maks. 100 m

Zunanje priključno mesto Priključek, ki lahko zagotovi vsaj minimalno 
obremenitev 15 V enosmerni tok, 1 mA.

1 Št. prve kode

2 Št. druge kode

3 Št. načina delovanja

4 Način lokalne nastavitve

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

SETTING

1 2 3 4

Zunanji statični tlak
Št. načina 
delovanja

Št. prve 
kode

Št. druge 
kode

Standarden (10 Pa)

13(23) 5

01

Nastavitev visokega statičnega 
tlaka (30 Pa) 02

Zunanji vnos ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP)

Št. načina 
delovanja

Št. prve 
kode

Št. druge 
kode

Prisilen off (izklop)

12(22) 1

01

Delovanje ON/OFF (vklop/
izklop) 02

Prisilen off (izklop) Delovanje ON/OFF (vklop/izklop)

Vnos A "on" za prisilen izklop 
(sprejem z daljinskega 
upravljalnika onemogočen)

Enota deluje s spreminjanjem vnosa A 
z "off" na "on"

Vnos A "off" za omogočanje 
daljinskega upravljalnika

Enota se zaustavi s spremembo vnosa 
A z "on" na "off"

Št. druge kode

Št. načina 
delovanja Št. prve kode 01 02

10(20)

0 umazanost 
filtra nizko visoko

1 (nizko/
visoko) prikazani čas 2500/1250 ur 10000/5000 

ur

3 znak na 
zaslonu filtra ON OFF
Priročnik za montažo
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Nastavitve za dodatke, ki so v prodaji posebej

Glejte priročnik za delovanje, priložen posamičnim dodatkom
v prodaji, za potrebne nastavitve.

Ko uporabljate brezžični daljinski upravljalnik

Naslov brezžičnega daljinskega upravljalnika je treba nastaviti, ko
uporabljate brezžični daljinski upravljalnik. Glejte priročnik za mon-
tažo, priložen brezžičnemu daljinskemu upravljalniku za podrobnosti
o nastavitvah.

3 Izvedite preizkus delovanja v skladu s priročnikom za montažo
zunanje enote.

Krmilna lučka daljinskega upravljalnika bo ob nastali napaki
utripala. Preverite kodo napake na zaslonu na tekoče kristale,
da bi našli mesto napake. Razlage kod za napake in ustrezne
težave so na nalepki "Opozorilo pri popravljanju" na zunanji
enoti. Če je na zaslonu prikazano kaj od naslednjega, je možno,
da je bilo ožičenje izvedeno napak ali da napajanje ni vključeno,
zato preverite še enkrat.

4 Ko končate preizkus delovanja, vedno preverite še odtok in
črpalko za odtok v skladu z "Delo na cevi za odvod kondenzata"
na strani 7.

Opombe

Zaslon daljinskega upravljalnika Vsebina

Nastal je kratek stik pri priključnih 
sponkah FORCED OFF (T1, T2)

U3 Preizkusno delovanje ni bilo 
izvedeno

U4
UH

• Napajanje zunanje enote je 
izključeno.

• Zunanja enota ni ožičena za 
napajanje.

• Nepravilno ožičenje prenosa in/
ali ožičenje FORCED OFF.

• Prerezan je vodnik za prenos.

UF Obrnjeno ožičenje prenosa.

Ni zaslona

• Napajanje notranje enote je 
izključeno.

• Notranja enota ni ožičena za 
napajanje.

• Nepravilna povezava za 
ožičenje daljinskega 
upravljalnika, ožičenje prenosa 
in/ali ožičenje prisilnega OFF 
(izklopa).

• Kabli daljinskega upravljalnika 
so prerezani.

OPOMIN

Vedno zaustavite preizkus delovanja z daljinskim
upravljalnikom za prekinitev delovanja.
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