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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać
się z niniejszym punktem ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Urządzenie musi być zamontowane prawidłowo.
Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch
urządzenia w celu potwierdzenia sprawności urządzenia oraz
objaśnić klientowi sposób obsługi klimatyzatora oraz jego
konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. Klient powinien
zostać poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji
montażu wraz z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były
potrzebne w przyszłości.
Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów
nie będących urządzeniami ogólnodostępnymi".
Środki ostrożności
Omawiane urządzenie jest produktem klasy A. W otoczeniu
domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe,
w przypadku których użytkownik może być zmuszony do
podjęcia stosownych środków zaradczych.
Znaczenie symboli OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE ...... Nieprzestrzeganie tych instrukcji
może spowodować obrażenia ciała
lub śmierć.
PRZESTROGA....... Nieprzestrzeganie tych instrukcji
może spowodować uszkodzenie
mienia lub obrażenia ciała, które
mogą, w zależności od okoliczności,
okazać się bardzo poważne
w skutkach.
OSTRZEŻENIE
• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej
instalacji klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób
nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
• Klimatyzator należy zamontować zgodnie z instrukcjami
podanymi w tej instrukcji instalacji.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może
powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym
lub pożar.

polski

Instrukcja montażu
• W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie
wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się
z lokalnym dealerem. Jeśli klimatyzator ma być
zainstalowany w niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego
stężenia czynnika chłodniczego w razie jego wycieku.
Niewypełnienie tego zalecenia może doprowadzić do
wypadku wskutek niedoboru tlenu w powietrzu.
• Należy dopilnować, by do prac instalacyjnych użyto
wyłącznie podanych akcesoriów i części.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować upadek
urządzenia, wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym
lub pożar.
• Klimatyzator należy zamontować na solidnej podstawie,
która wytrzyma ciężar urządzenia.
Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może
spowodować upadek urządzenia i obrażenia.
• Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze
możliwość wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów i trzęsienia
ziemi.
Niezastosowanie się do instrukcji i nieprawidłowe
przeprowadzenie prac montażowych może spowodować
wypadek na skutek upadku urządzenia.
• Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie
z przepisami lokalnymi i treścią niniejszej instrukcji,
przy wykorzystaniu osobnego obwodu elektrycznego.
Niewystarczająca obciążalność obwodu elektrycznego lub
nieprawidłowa konstrukcja mogą spowodować porażenie
elektryczne lub pożar.
• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane, użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając
przewody i ich połączenia przed naprężeniami
zewnętrznymi.
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco
zabezpieczone przewody mogą być przyczyną
przegrzewania się instalacji lub pożaru.
• Podczas wykonywania instalacji zasilającej i łączenia pilota
z przewodami transmisyjnymi należy umieścić przewody tak,
aby można było w sposób pewny przymocować pokrywę
skrzynki elektrycznej.
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy skrzynki elektrycznej
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar
lub przegrzanie złączy.
• Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie
gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć otoczenie
instalacji.
W wypadku kontaktu pary czynnika chłodniczego z ogniem
może dojść do wydzielania toksycznych gazów.
• Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić układ
przewodów rurowych pod kątem szczelności.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub
kuchenki może wydzielić się toksyczny gaz.
• Należy koniecznie wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do manipulacji podzespołami elektrycznymi.
• Klimatyzator musi być koniecznie uziemiony.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury,
przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji
telefonicznej. Nieprawidłowe uziemienie może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub
z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
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PRZESTROGA
• W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania skroplin
należy zamontować instalację odprowadzania skroplin; aby
zapobiec skraplaniu, należy zaizolować przewody, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji montażu.
Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może
spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego i
uszkodzenie mienia.
• Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, przewody zasilające
i połączenia elektryczne należy zainstalować w odległości
co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu uniknięcia interferencji i zakłóceń.
(W zależności od natężenia fal radiowych odległość 1 metra
może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).
• Zasięg transmisji pilota zdalnego sterowania (zestaw bezprzewodowy) może okazać się mniejszy niż przewidywano,
w pomieszczeniach z lampami fluorescencyjnymi
(ze starterem falownikowym lub elektronicznym).
Jednostkę wewnętrzną należy montować jak najdalej od
świetlówek.
• Klimatyzatora nie należy instalować w miejscach podanych
poniżej:
1. W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju
mineralnego w postaci mgły lub oparów (np. w kuchni).
Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu
i odłamują się, powodując np. wyciek wody.
2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych,
np. par kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych części
może spowodować wyciek czynnika chłodniczego.
3. W pobliżu urządzeń emitujących fale
elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system
sterowania i doprowadzić do niepoprawnego
funkcjonowania urządzenia.
4. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów
palnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu
włókien węglowych lub pyłów palnych albo substancji
palnych, takich jak rozpuszczalniki lub benzyna.
Eksploatacja urządzenia w takich warunkach może
spowodować pożar.
• Nie należy używać klimatyzatora w atmosferze wybuchowej.

• Urządzenia nie należy montować ani eksploatować
w miejscach wymienionych poniżej.
• W miejscach, w których występuje olej mineralny albo
oleje w postaci lotnej lub aerozolu, np. w kuchniach.
(Elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i
odłamać się lub spowodować wyciek wody).
• W miejscach, w których występują gazy powodujące
korozję, takie jak związki siarki. (Rury miedziane i
spawy mogą skorodować, co może doprowadzić do
wycieków czynnika).
• W miejscach, gdzie występują gazy palne, oraz substancje lotne takie jak rozcieńczalniki lub benzyna.
(Gaz w pobliżu urządzenia może ulec zapaleniu).
• W pobliżu urządzeń generujących fale
elektromagnetyczne. (Układ sterujący może działać
nieprawidłowo).
• Wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje duże
stężenie soli, na przykład w pobliżu oceanu, a także
w miejscach, w których występują duże wahania
napięcia, np. w zakładach przemysłowych.
W pojazdach, na statkach lub łodziach.
• Urządzenie – zarówno jednostka wewnętrzna, jak
i zewnętrzna – nadaje się do montażu w obiektach
użytkowych i przemysłowych (przemysł lekki).
W gospodarstwie domowym urządzenia mogłyby
powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
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2.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO MONTAŻU

• W czasie transportu urządzenia, przy wypakowywaniu
z kartonu, należy podnosić je za cztery zaczepy, nie
wywierając nacisku na inne elementy, w szczególności
przewody czynnika chłodniczego, przewody odprowadzania skroplin oraz pozostałe, plastikowe elementy.
• Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić rodzaj
czynnika (R410A), który ma być używany w urządzeniu.
(Zastosowanie nieprawidłowego czynnika uniemożliwi
prawidłowe działanie urządzenia).
• Akcesoria niezbędne do instalacji należy zatrzymać aż do
chwili zakończenia prac montażowych. Nie należy ich
wyrzucać!
• Należy wybrać środek transportu.
• Podczas przenoszenia i transportu urządzenie powinno
pozostawać w opakowaniu, dopóki nie dotrze do miejsca
instalacji. Jeśli nie można uniknąć rozpakowania urządzenia,
do jego podnoszenia należy, oprócz lin, używać pasów
z miękkiego materiału lub płyt ochronnych, aby uniknąć
uszkodzenia lub zarysowania urządzenia.
• Podczas wyboru miejsca instalacji należy skorzystać
z dołączonego wzorca.
• Informacje na temat okablowania urządzenia zewnętrznego
można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji instalacji.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Należy przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem
instalowania urządzenia wewnętrznego.
• Montaż należy powierzyć sprzedawcy lub
wykwalifikowanemu monterowi. Nieprawidłowa instalacja
może doprowadzić do wycieków wody, a w najgorszym
przypadku do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Należy stosować wyłącznie części dostarczone wraz
z urządzeniem lub spełniające stosowne wymagania.
Zastosowanie niezgodnych części może doprowadzić do
wycieków, a w gorszym przypadku, również do porażenia
elektrycznego lub pożaru.

AKCESORIA

Należy sprawdzić, czy do urządzenia dołączone są
następujące akcesoria.
Nazwa

Metalowa
klamra

Papierowy wzornik
instalacyjny

Wąż na
skropliny

Ilość

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Kształt
Tektura falista
Nazwa

Izolacja
łączników

Poduszka
uszczelniająca

Izolacja
wspornika
wieszaka

Ilość

Po jednej

Po jednej

4 szt.

Na przewód
gazowy

Kształt

Na przewód
cieczowy

Duży

Mały

polski

Nazwa

Podkładka
do wspornika
wieszaka

Zacisk

Element ustalający
na czas instalacji

Ilość

8 szt.

8 szt.

Po 2 szt.

PONIŻSZE PUNKTY WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEJ
UWAGI PODCZAS MONTAŻU ORAZ SPRAWDZENIA
PO ZAKOŃCZENIU INSTALACJI.
a. Elementy do sprawdzenia po zakończeniu prac
Elementy do sprawdzenia

Kształt

4 śruby
Nazwa

Podkładka blokująca
wylot powietrza

Ilość

1 szt.

(Inne)

• Instrukcja obsługi
• Instrukcja montażu

Kształt

• Śruby do mocowania paneli są doczepione do panelu
dekoracyjnego.
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AKCESORIA OPCJONALNE

• To urządzenie wewnętrzne wymaga zainstalowania
opcjonalnego panelu dekoracyjnego i pilota zdalnego
sterowania. (Patrz tabela 1, 2)
Tabela 1
Model
FXKQ25 · 32 ·
40M(A)VE
FXKQ63M(A)VE

Min. wysokość
nad sufitem

Panel ozdobny

Co najmniej
220 mm

BYK45FJW1

Biały

BYK71FJW1

• Istnieją dwa typy pilotów zdalnego sterowania: przewodowy
i bezprzewodowy. Należy wybrać pilot zdalnego sterowania
z tabeli 2 zgodnie z życzeniem klienta i zamontować go
w odpowiednim miejscu.
Tabela 2
Pilot zdalnego sterowania
Typ przewodowy
Typ
bezprzewodowy

Możliwe skutki w sytuacji,
gdy czynności nie wykonano Sprawdzenie
prawidłowo

Czy urządzenia wewnętrzne
Urządzenie może upaść,
i zewnętrzne są pewnie
wibrować albo hałasować.
zamocowane?
Czy zakończono test
szczelności instalacji
gazowej?

Może to spowodować
niedostateczną wydajność
chłodzenia.

Czy urządzenie jest
całkowicie zaizolowane?

Skroplona woda może
ściekać.

Czy skropliny wypływają bez Skroplona woda może
przeszkód?
ściekać.
Czy napięcie zasilające
odpowiada podanemu na
tabliczce znamionowej?

Urządzenie może działać
nieprawidłowo albo jego
elementy mogą ulec
zniszczeniu.

Czy prawidłowo
zainstalowano okablowanie
elektryczne i przewody?

Urządzenie może działać
nieprawidłowo albo jego
elementy mogą ulec
zniszczeniu.

Czy urządzenie jest
bezpiecznie uziemione?

Niebezpieczeństwo w razie
wystąpienia prądu
upływowego.

Czy rozmiary przewodów
są zgodne ze specyfikacją?

Urządzenie może działać
nieprawidłowo albo jego
elementy mogą ulec
zniszczeniu.

Czy nic nie blokuje wlotu
Może to spowodować
i wylotu powietrza w
niedostateczną wydajność
urządzeniu wewnętrznym lub
chłodzenia.
zewnętrznym?
Czy zanotowano długości
przewodów czynnika
chłodniczego i ilość
dodatkowego czynnika?

Ilość czynnika chłodniczego
w systemie może być trudna
do określenia.

b. Elementy do sprawdzenia w chwili dostawy
Należy także zapoznać się z punktem "ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI".

Typ z pompą ciepła

Elementy do sprawdzenia

Typ tylko chłodzący

Czy podczas przekazywania klientowi instrukcji obsługi
objaśniono mu sposób działania urządzenia?

UWAGA
• W razie potrzeby korzystania z pilota niewymienionego
w tabeli 2 należy wybrać odpowiedniego pilota po
zapoznaniu się z informacjami w katalogach i danych
technicznych.

Sprawdzenie

Czy wręczono klientowi instrukcję obsługi?

c. Elementy wymagające wyjaśnienia sposobu działania
Elementy w instrukcji obsługi, oznakowane
słowem
OSTRZEŻENIE lub
PRZESTROGA dotyczą
sytuacji zachodzących podczas korzystania z urządzenia,
potencjalnie niebezpiecznych, mogących spowodować
obrażenia ciała lub straty materialne. Odpowiednio,
niezbędne jest pełne objaśnienie zamieszczonej treści
oraz poproszenie klienta o zapoznanie się z instrukcją.
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UWAGA KIEROWANA DO MONTERA

Należy poinstruować klientów o sposobie prawidłowej
eksploatacji urządzenia (szczególnie czyszczenia filtrów,
obsługi różnych funkcji oraz regulacji temperatury); najlepszym
rozwiązaniem jest by wykonali niezbędne czynności
samodzielnie, posługując się instrukcją.

polski
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Jeśli wilgotność względna przekracza 80%, urządzenie należy
zaizolować dodatkowym materiałem termoizolacyjnym. Jako
materiał izolacyjny można zastosować wełnę mineralną, piankę
polietylenową itp. o grubości co najmniej 10 mm.
(1) Wybrane miejsce montażu powinno spełniać poniższe
warunki i być uzgodnione z klientem.
• Zaleca się montaż w sufitach podwieszanych, tam,
gdzie nie ma zagrożenia ze strony wody ściekającej
z przewodów czynnika, przewodów odprowadzania
skroplin, przewodów wodnych, itp.
• Miejsce musi zapewniać optymalną cyrkulację powietrza.
• Nic nie może blokować przepływu powietrza.
• Musi być możliwe właściwe odprowadzanie skroplin.
• Ściana musi wytrzymać obciążenie wynikające z ciężaru
urządzenia wewnętrznego.
• Sufit podwieszany nie może być zauważalnie nachylony.
• Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego
miejsca, by możliwe było wykonanie czynności
instalacyjnych i konserwacyjnych.
• W otoczeniu nie może występować ryzyko wycieku
gazów łatwopalnych.
• Między urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
musi być możliwość prowadzenia przewodów o długości
mieszczącej się w dopuszczalnym przedziale.
(Odpowiednie informacje podano w instrukcji instalacji
urządzenia zewnętrznego).

≥220

WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

≥1500

≥20

1

1
2

4.

2

Strona zrzutowa
Strona ssawna
Urządzenie: mm

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
MONTAŻU

(1) Położenie otworu w suficie względem urządzenia i śrub

1

800
760
710
350

3.

PRZESTROGA

2

• Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód zasilający
i połączenia elektryczne należy zainstalować w odległości
co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i
telewizyjnych w celu uniknięcia zakłóceń.
(W zależności od długości fal radiowych odległość jednego
metra może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń)

3
4
A
B
C

1

≥200

≥1000

≥2500

D

≥200

Do montażu na dużych wysokościach
Urządzenie: mm

(2) Wysokość sufitu
• Urządzenie należy montować na wysokości co najmniej
2,5 m, tak, aby nie można go było zbyt łatwo dosięgnąć.
• To urządzenie można montować pod sufitami na
wysokości do 3,8 m. Jeśli wysokość sufitu przekracza
2,7 m, należy wymienić złącze na płycie zaciskowej
(A2P) i zainstalować podkładkę blokującą wylot
powietrza. Patrz "INSTALACJA POD WYSOKIM
SUFITEM" na stronie 12.
(3) Do montażu należy używać śrub wieszakowych. Należy
sprawdzić, czy strop wytrzyma ciężar urządzenia. Jeśli
istnieje ryzyko przeciążenia, należy wzmocnić strop
przed zamontowaniem urządzenia.
(Punkty charakterystyczne przydatne przy montażu
oznaczono na papierowym wzorniku. Należy skorzystać ze
wzornika wyznaczając punkty wymagające wzmocnienia).

4

1
2
3
4

Panel ozdobny
Otwór w suficie
Urządzenie wewnętrzne
Śruba wieszakowa (x4)
Urządzenie: mm
Model

A

B

C

D

FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE

1110

1150

1200

1240

FXKQ63M(A)VE

1310

1350

1400

1440

(2) Wykonać w suficie otwór instalacyjny. (W przypadku
istniejących sufitów)
• Użyć papierowego wzornika instalacyjnego, którego
wymiary odpowiadają wymiarom otworu w suficie.
• Wykonać w suficie otwór instalacyjny i umieścić w nim
urządzenie; przełożyć przewody czynnika i skroplin,
przewód pilota zdalnego sterowania oraz okablowanie
transmisyjne przez otwór na rury i przewody elektryczne
urządzenia. (Procedurę wykonywania instalacji
elektrycznej opisano w punkcie "9. PRZYKŁAD
INSTALACJI OKABLOWANIA I KONFIGURACJA
PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA" na stronie 10.
W przypadku procedury prowadzenia przewodów
odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu
urządzenia zewnętrznego).
• Po wykonaniu otworu w suficie może być konieczne
wzmocnienie konstrukcji itp. w celu zachowania poziomu
i uniknięcia wibracji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się wykonawcą prac
budowlanych i dekoratorem wnętrz.
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Przykład instalacji
1

1
±100

2

2

3
4

1
2
3
4
5

Płyta stropowa
Kotwa
Nakrętka motylkowa lub ściągacz
Śruba wieszakowa
Powierzchnia sufitu
Urządzenie: mm

Uwaga: Żaden z powyższych elementów nie należy do
wyposażenia.
(3) Należy zainstalować śruby podwieszające.
(Należy stosować śruby wieszakowe M8.)
W przypadku istniejących sufitów należy zastosować śruby
kotwowe; w przypadku nowobudowanych sufitów należy
stosować osadzane wkładki, śruby, itp. tak, aby zapewnić
nośność odpowiednią do ciężaru urządzenia. Dopasować
długość śrub do sufitu przed zamontowaniem urządzenia.

5.

2

5

MONTAŻ URZĄDZENIA
WEWNĘTRZNEGO

Montaż akcesoriów opcjonalnych (z wyjątkiem panelu
ozdobnego) przed montażem urządzenia wewnętrznego
jest łatwiejszy.
Tak, jak w przypadku części używanych do prac montażowych
należy używać akcesoriów dostarczonych i oznaczonych przez
firmę Daikin.
(1) Tymczasowo zamontować urządzenie.
• Przymocować wspornik wieszaka do śruby wieszakowej.
Mocno dokręcić górną i dolną nakrętkę, stosując
podkładki.

1

3

5

4

1
2
3
4
5

Element ustalający na czas instalacji 1 (akcesoria)
Element ustalający na czas instalacji 2 (akcesoria)
Śruby (4 szt.)
Element ustalający otworu na śrubę montażową
Dolna powierzchnia sufitu

(4) Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane.
PRZESTROGA
Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną pompę do
skroplin i wyłącznik przepływu. Należy wypoziomować
cztery narożniki za pomocą poziomicy lub plastikowej
rurki z wodą.
(Jeśli urządzenie będzie nachylone w kierunku przeciwnym
do wypływu skroplin, wyłącznik przepływu może działać
nieprawidłowo i spowodować ściekanie skroplin.)

1

1

2

2

1
2
3

1
2
3

Element do przygotowania na miejscu
Podkładka (należy do akcesoriów)
Dokręcić od góry i dołu (podwójna nakrętka)

Poziom
Plastikowa rurka

(5) Dokręć górną nakrętkę.
(6) Założyć izolację wspornika wieszaka na śruby montażowe
wspornika wieszaka urządzenia. (4 miejsca mocowania).
(Patrz rysunek po prawej).

(2) Za pomocą dołączonego elementu ustalającego na czas
instalacji wyregulować wysokość zamocowania
urządzenia.
(3) Ustawić urządzenie we właściwej pozycji zgodnie
z informacjami podanymi w rozdziale "3. WYBÓR
MIEJSCA MONTAŻU" (1).
• Element ustalający na czas instalacji i wzornik papierowy
zostały dopasowane zgodnie z wymiarami otworu
w suficie. Należy nawiązać kontakt z osobą, która
wykona prace budowlane przy suficie.

polski

5

1

1

Izolacja wspornika wieszaka (należy do akcesoriów)

• Zakładając nakrętkę, należy posmarować rozszerzenie
(z zewnątrz i od wewnątrz) olejem eterycznym lub estrowym
i wstępnie dokręcić około 4 razy, a dopiero potem mocno
dokręcić.
• Informacje dotyczące momentów dokręcania zawiera Tabela
3.
Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie
kielicha.
• Należy sprawdzić, czy na połączeniach przewodów nie
ulatnia się gaz, a następnie zaizolować, tak jak to pokazano
na poniższym rysunku.
• Poduszką uszczelniająca należy owinąć tylko przewód po
stronie gazowej. Poduszkę należy zawinąć wokół
uszczelnienia złączki, od góry.

(7) Po skonfigurowaniu urządzenia należy koniecznie wyjąć
element ustalający.

1

1

UWAGA
• W przypadku nowo budowanych sufitów należy postępować
według tej samej procedury, uzgadniając parametry
konstrukcji z wykonawcą prac budowlanych. Element
ustalający na czas instalacji i wzornik papierowy zostały
dopasowane zgodnie z wymiarami otworu w suficie.

6.

1

Olej estrowy lub eteryczny

1

MONTAŻ PRZEWODÓW CZYNNIKA
CHŁODNICZEGO

Informacje na temat montażu przewodów czynnika

chłodniczego do urządzeń zewnętrznych zamieszczono
w instrukcji instalacji dołączonej do tych urządzeń.
Obie strony przewodów gazowych i cieczowych należy
dokładnie zaizolować cieplnie. W przeciwnym razie mogą
czasami występować wycieki wody.
W przypadku pompy ciepła, najwyższa temperatura strony
gazowej może wynosić około 120°C, należy więc zastosować
materiał dobrze izolujący).
W przypadku, gdy temperatura i wilgotność sekcji
przewodów czynnika mogą przekroczyć 30°C lub 80%
wilgotności względnej, należy również wzmocnić izolację.
(Do 20 mm lub grubszej). Na powierzchni materiału
izolującego może tworzyć się warstwa skroplin.
Przed przystąpieniem do montażu rur należy sprawdzić
typ używanego czynnika chłodniczego. Prawidłowa
eksploatacja nie będzie możliwa, jeśli rodzaj czynnika nie
będzie się zgadzał.
PRZESTROGA
• Należy używać obcinaka do rur i elementów połączeniowych odpowiednich dla stosowanego rodzaju czynnika
chłodniczego.
• Przed podłączeniem okolice połączeń kielichowych
należy posmarować olejem eterycznym lub estrowym.
• Aby zapobiec przedostaniu się do rury pyłów, wilgoci
lub innych substancji obcych, należy zacisnąć ją na
końcu albo zakleić taśmą.
• Należy zwrócić uwagę, by do obiegu chłodniczego został
wprowadzony wyłącznie czysty czynnik chłodniczy (bez
powietrza itp.). Jeśli podczas pracy zacznie ulatniać się
gaz, pomieszczenie należy niezwłocznie wywietrzyć.

2
3
4

1
2
3
4

Klucz dynamometryczny
Klucz maszynowy
Złączka rur
Nakrętka
PRZESTROGA

Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie
kielicha i wyciek czynnika.
Jeśli klucz dynamometryczny nie jest dostępny, należy
posłużyć się informacjami zamieszczonymi w Tabeli 4.
Po zakończeniu pracy należy upewnić się, czy nie ulatnia się
czynnik chłodniczy w stanie gazowym. Podczas dokręcania
nakrętki za pomocą klucza wartość momentu dokręcania
w pewnym miejscu gwałtownie rośnie. Od tego miejsca należy
dodatkowo dokręcić nakrętkę (kąt podano w Tabeli 4).
• Przed rozpoczęciem izolowania cieplnego przewodów
konieczne jest sprawdzenie szczelności połączeń zgodnie
z poniższym rysunkiem; izolację należy wykonać stosując
dołączone materiały izolacyjne dla połączeń. (Przymocować
oba końce zaciskami; zaciski należą do akcesoriów).
• Poduszką uszczelniającą (należy do akcesoriów) należy
owinąć tylko izolację połączeń po stronie gazowej.

• Urządzenie zewnętrzne jest napełniane czynnikiem
chłodniczym.
• Podłączając i odłączając przewody od urządzenia, należy
korzystać zarówno z klucza maszynowego, jak i klucza
dynamometrycznego, jak pokazano na rysunku.
• W Tabeli 3 poniżej podano wymiary połączeń kielichowych.

6
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UWAGA
1

Należy stosować nakrętki dołączone do głównego
urządzenia.

3

• Informacje dotyczące momentów dokręcania zawiera
Tabela 3.

2

Tabela 3

PRZESTROGA

PODCZAS LUTOWANIA PRZEWODÓW CZYNNIKA
NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować topników.
Dlatego do lutowania należy używać wypełniacza miedziowofosforowego (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677), niewymagającego topnika.
(Topnik ma niezwykle szkodliwy wpływ na przewody czynnika
chłodniczego. Na przykład, jeśli stosowany jest topnik na
bazie chloru, może to spowodować korozję przewodów lub,
jeśli zawiera on fluor, degradację oleju mineralnego).
• Przed rozpoczęciem miejscowego lutowania przewodów
czynnika należy je przedmuchać azotem w celu usunięcia
powietrza.
W przypadku lutowania z pominięciem przedmuchu azotem
wewnątrz przewodów formuje się rozległa warstwa tlenu,
powodując uszkodzenie instalacji.
• Do lutowania przewodów czynnika należy przystępować
wyłącznie po uprzednim przedmuchaniu azotem lub
w osłonie azotu. Po wykonaniu powyższych czynności
podłączyć urządzenie wewnętrzne, stosując połączenie
kielichowe lub kołnierzowe.
• Ciśnienie azotu powinno być ustawione na wartość
0,02 MPa; na czas lutowania w osłonie azotu należy
zainstalować zawór redukcji ciśnienia.

1
2
3
4
5
6
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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

0

8,7 – 9,1
0

0

R0.4-0.8

A

Podczas dokręcania połączenia kielichowego kluczem
maszynowym można napotkać punkt, w którym moment
dokręcania nagle rośnie. Od tego miejsca należy dodatkowo
dokręcić połączenie (kąt podano poniżej):
Tabela 4
Średnica
przewodu

Kąt dalszego
dokręcania

Zalecana długość ramienia
narzędzia

Ø6,4 (1/4")

od 60 do 90 stopni

Około 150 mm

Ø9,5 (3/8")

od 60 do 90 stopni

Około 200 mm

Ø12,7 (1/2")

od 30 do 60 stopni

Około 250 mm

Ø15,9 (5/8")

od 30 do 60 stopni

Około 300 mm

5

3

6

14,2 – 17,2 N·m

Po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy nie występują
wycieki gazowego czynnika chłodniczego.

PRZESTROGA

2

Ø6,4
(1/4")

Kielich

Niezalecane, tylko w razie konieczności
Należy używać klucza dynamometrycznego, ale jeśli konieczne
jest wykonanie instalacji bez użycia klucza, można wykorzystać
metodę opisaną poniżej.

Należy zaizolować wszystkie przewody zewnętrzne
aż do podłączeń wewnątrz urządzenia. Pozostawienie
nieosłoniętych przewodów grozi kondensacją lub
poparzeniami w wypadku dotknięcia.

1

Wymiary
kielicha
A (mm)

45 ±
2

Zacisk (6 szt., należy do akcesoriów)
Izolacja łączników (należy do akcesoriów)
Mała poduszka uszczelniająca (należy do akcesoriów)
Przewód gazowy
Przewód cieczowy

Moment obrotowy

0

1
2
3
4
5

5

Średnica
przewodu

90 ±2

4

4
6

Przewody czynnika chłodniczego
Części lutowane
Taśma
Zawór odcinający
Zawór redukcji ciśnienia
Azot

7

7.

MONTAŻ PRZEWODÓW DO
ODPROWADZANIA SKROPLIN

• Zaizolować, owijając dołączoną poduszkę
uszczelniającą wokół zacisku i węża skroplin.
• Wąż na skropliny powinien być zaizolowany na odcinku
wewnątrz budynku.
Metalowy zacisk i wąż skroplin należy zaizolować
dołączoną dużą podkładką uszczelniającą zgodnie
z rysunkiem po prawej.
• Jeśli przewód nie może być wystarczająco nachylony,
poprowadzić przewód pionowy.
• Zapewnić nachylenie przewodu skroplin wynoszące co
najmniej 1/100. W tym celu należy zamontować
wsporniki w odległości 1–1,5 m od siebie.
Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów
skroplin.
• Przewody skroplin powinny być zamontowane na
wysokości nie większej niż 330 mm.
• Ułożyć przewód poziomo i sprawdzić, czy nie jest on
dłuższy niż 300 mm, mierząc od podstawy wylotu
skroplin.

Przewody do odprowadzania skroplin należy zamontować w sposób przedstawiony na rysunku, podejmując
środki zapobiegające kondensacji. Nieprawidłowy
montaż przewodów może prowadzić do wycieków,
a w konsekwencji do zamoczenia mebli i wyposażenia.

(1) Zamontować przewody do odprowadzania skroplin
• Przewody powinny być jak najkrótsze i przebiegać w dół,
tak by w ich wnętrzu nie było zatrzymywane powietrze.
• Średnica przewodów skroplin powinna być większa lub
równa średnicy przewodów łączących (przewód
plastikowy; średnica przewodu: 25 mm; średnica
zewnętrzna: 32 mm).
• Należy użyć węża na skropliny i metalowego zacisku.
Wsunąć dostarczony wąż na skropliny do kielicha
wylotowego, aż do białej taśmy.
Dokręcić metalowy zacisk tak, aby łeb śruby znajdował
się w odległości mniejszej niż 4 mm od węża.

1

1-1.5 m

300

2

5
6

3

2
4

5

1
2
3
4
5
6
7

1

PRZESTROGA
Ustawianie urządzenia pod kątem przeciwnym do kąta
przewodów odprowadzania skroplin może spowodować
wycieki.

8

Płyta stropowa
Wspornik
Z możliwością regulacji (≤330)
Przewód odprowadzania skroplin
Odcinek wznoszący
Zacisk metalowy (należy do akcesoriów)
Wąż na skropliny (należy do akcesoriów)
Urządzenie: mm

≥100 mm

Metalowa klamra
Taśma
Wąż na skropliny
Zacisk metalowy (należy do akcesoriów)
Duża poduszka uszczelniająca (należy do
akcesoriów)

7

• W przypadku prowadzenia wielu przewodów naraz
należy stosować się do poniższych wskazówek.
• W przypadku łączenia kilku przewodów na skropliny
należy je zainstalować zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.

<4 mm

1
2
3
4
5

3

170

1

500

4

1

Zwężane rury odprowadzenia skroplin ze złączką T

Średnice zbiegających się rur na skropliny powinny być
dobrane stosownie do wydajności urządzenia.

polski

(2) Po zakończeniu montażu przewodów należy sprawdzić,
czy woda wypływa bez przeszkód.
• W tym celu należy otworzyć otwór rewizyjny, powoli wlać
na tacę skroplin około 1 litr wody i sprawdzić przepływ
skroplin.

L N
1-220-240V

1

1
2

3

1
2
3
4

2

4

Otwór rewizyjny
Przenośna pompa
Pojemnik
Serwisowy wylot skroplin (z gumowym korkiem)

UWAGA
• Należy użyć wylotu skroplin (służącego do celów
konserwacyjnych) do odprowadzenia skroplin z tacy.
JEŚLI INSTALACJA OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
• Należy sprawdzić wypływ skroplin podczas pracy w trybie
CHŁODZENIE — patrz "12. TESTOWANIE".
JEŚLI INSTALACJA OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
NIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
• Zdjąć pokrywę skrzynki elektrycznej, podłączyć przewody
zasilania oraz pilot zdalnego sterowania do zacisków.
(Patrz "JAK PODŁĄCZAĆ PRZEWODY" na stronie 10)
Przed włączeniem zasilania koniecznie założyć pokrywę na
skrzynkę elektryczną.
Następnie nacisnąć przycisk pracy w trybie kontroli/testowania
" TEST " na pilocie. Urządzenie przejdzie w tryb testowy.
Naciskać przycisk wyboru trybu pracy "
", aż do wybrania
trybu NAWIEWU "
". Nacisnąć przycisk wyłącznika ON/
OFF "
". Spowoduje to uruchomienie wentylatora i pompy
skroplin urządzenia wewnętrznego. Sprawdzić, czy woda
została odprowadzona z urządzenia. Nacisnąć " TEST ",
aby wrócić do pierwszego trybu.

polski

3

4

1
2
3
4
5

5

Zasilanie
Płytka drukowana
Płyta zaciskowa zasilania
Przewód miedziany
Pokrywa skrzynki elektrycznej
PRZESTROGA

• Połączenia przewodów odprowadzania skroplin
Nie należy podłączać przewodów odprowadzania skroplin
bezpośrednio do rur kanalizacyjnych o wyczuwalnym
zapachu amoniaku. Amoniak z instalacji kanalizacyjnej
może dostać się do urządzenia wewnętrznego wężem do
odprowadzania skroplin i spowodować korozję wymiennika.
• Należy pamiętać, że zablokowanie przewodu
odprowadzającego skropliny może być przyczyną
gromadzenia się wody w przewodach odpływowych.

8.
8-1

INSTALACJA OKABLOWANIA
ELEKTRYCZNEGO
INSTRUKCJE OGÓLNE

• Wszystkie elementy spoza wyposażenia, materiały i
procedury postępowania przy montażu instalacji elektrycznej
muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
• Stosować wyłącznie przewody miedziane.
• Informacje na temat okablowania elektrycznego można
znaleźć na znajdującej się na pokrywie skrzynki elektrycznej
"Etykiecie schematu okablowania".
• Informacje na temat okablowania pilota zdalnego sterowania
można znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do pilota.
• Prace instalacyjne przy okablowaniu muszą być
wykonywane przez elektryka z odpowiednimi
uprawnieniami.
• Ten system obejmuje kilka urządzeń wewnętrznych. Każde
z urządzeń wewnętrznych należy oznaczyć odpowiednio
jako urządzenie A, urządzenie B... itd. i należy upewnić się,
że połączenia przewodów biegnących od płyty zaciskowej
do urządzenia zewnętrznego oraz urządzenia BS zostały
prawidłowo dopasowane. Niewłaściwe połączenie kabli i
przewodów między urządzeniem zewnętrznym a
wewnętrznym może spowodować nieprawidłowe działanie
systemu.
• Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika umożliwiającego
odcięcie zasilania całego systemu.

9

• Informacje na temat rozmiaru przewodu zasilania
elektrycznego podłączonego do urządzenia zewnętrznego,
parametrów wyłącznika bezpieczeństwa oraz instrukcje
okablowania znajdują się w instrukcji instalacji urządzenia
zewnętrznego.
• Klimatyzator musi być koniecznie uziemiony.
• Nie wolno podłączać uziemienia do przewodów rurowych
gazowych, wodnych, przewodu piorunochronu ani
uziemienia linii telefonicznej.
• Przewody gazowe: w przypadku wycieku czynnika może
nastąpić samozapłon lub eksplozja.
• Przewody wodne: brak efektu uziemienia w przypadku
używania twardych przewodów z plastiku.
• Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika
umożliwiającego odcięcie zasilania całego systemu.

8-2

9-1

PRZYKŁAD INSTALACJI
OKABLOWANIA I KONFIGURACJA
PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
JAK PODŁĄCZAĆ PRZEWODY

• Na rysunku poniżej przedstawiono sposób podłączania
przewodów elektrycznych pilota zdalnego sterowania
i przewodów zasilających.
1

2

4

3

5

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Jedn.
Model

FXKQ40M(A)VE

Zasilanie
Wolty

Zakres
napięcia

MCA

220240

Maks.
264
Min. 198

0,3

15

0,015

0,2

50

0,3

15

0,020

0,2

0,5

15

0,045

0,4

0,4

15

0,015

0,3

0,5

15

0,020

0,4

0,6

15

0,045

0,5

FXKQ63M(A)VE
FXKQ25 · 32M(A)VE
FXKQ40M(A)VE

60

220

FXKQ63M(A)VE

Maks.
242
Min. 198

MFA

kW

PARAMETRY BEZPIECZNIKÓW
I PRZEWODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Model

Bezpieczniki
zewnętrzne Przewód

Przekrój

Przewody pilota
zdalnego sterowania
Przewody transmisyjne
Przewód

6
7

FLA

MCA: Min. prąd w obwodzie (A)
MFA: Maks. prąd bezpiecznika (A)
kW: Moc znamionowa silnika wentylatora (kW)
FLA: Prąd pod pełnym obciążeniem (A)

Przewody zasilające
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Silnik
wentylatora

Hz

FXKQ25 · 32M(A)VE

8-3

9.

10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

Zacisk (dołączony)
Klips przewodu
Skrzynka elektryczna
Złącze uziemienia
Listwa zaciskowa zasilania (2P) (UWAGA 1)
Przewody zasilające i przewód uziemiający (*)
Plastikowy zacisk
Pokrywa skrzynki elektrycznej
Listwa zaciskowa pilota (6P) (UWAGA 2)
Gumowa tuleja
Przewody pilota zdalnego sterowania i przewody
transmisyjne między urządzeniami (*)

UWAGA 1: Informacje szczegółowe dotyczące listwy
zaciskowej zasilania

Przekrój

FXKQ40M(A)VE
15A
FXKQ63M(A)VE

Przekroje
przewodów
Przewód
H05VV- muszą być
izolowany
U3G zgodne
(2 przewody)
z lokalnymi
przepisami.

0,75 1,25
2

mm

UWAGA
1. Dozwolone długości przewodów transmisyjnych między
urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz między
urządzeniem wewnętrznym a pilotem zdalnego sterowania
są następujące.
(1) Urządzenie zewnętrzne – urządzenie wewnętrzne:
Maks. 1000 m (łączna długość przewodów: 2000 m)
(2) Urządzenie wewnętrzne – pilot:
Maks. 500 m

10

LN

1
FXKQ25 · 32M(A)VE

2

1
2
3

3

Skrzynka elektryczna
Plastikowy zacisk
Przewody zasilające i przewód uziemiający (*)
(nie należą do wyposażenia)

polski

UWAGA 2: Informacje szczegółowe dotyczące listwy
zaciskowej przewodów transmisyjnych urządzenia
1

2

T2 T1 F2 F1 P2 P1

4

3

1
2
3
4

[ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ]
1. Należy zastosować okrągłe karbowane końcówki w celu
podłączenia zasilania do listwy zaciskowej.
Jeśli to niemożliwe, podczas przeprowadzania prac należy
zwrócić uwagę na następujące punkty.
• Do tego samego przyłącza zasilania nie należy
podłączać przewodów o różnym przekroju.
(Poluzowanie połączenia może być przyczyną
przegrzewania).
• Używać tylko żył przewodu elektrycznego podanego
typu. Prawidłowo podłączyć żyłę do złącza.
Unieruchomić żyłę, nie wywierając na złącze nadmiernej
siły. (Moment dokręcania: 131 N·cm ±10%)

Przewody pilota zdalnego sterowania (*)
(nie należą do wyposażenia)
Przewody transmisyjne między urządzeniami (*)
(nie należą do wyposażenia)
Zacisk (akcesoria)
Skrzynka elektryczna

• Można tymczasowo zawiesić skrzynkę elektryczną
urządzenia w położeniu pokazanym na rysunku. Użyć
odpowiednio do rodzaju prac.

1

2
3

1
2
3

Tuleja izolacyjna
Okrągła, karbowana końcówka
Żyła przewodu elektrycznego

2. Momenty dokręcania dla śrub zacisków.
• Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręć śruby
zacisków. Jeśli ostrze śrubokręta jest za wąskie, głowa
śruby może zostać uszkodzona, i śruba nie zostanie
prawidłowo dokręcona.
• Jeśli śruby zaciskowe zostaną dokręcone za mocno,
mogą zostać uszkodzone.
• W poniższej tabeli podano momenty dokręcania śrub
listwy zaciskowej.
Zacisk

PRZESTROGA
• Należy nałożyć uszczelkę lub kit (nie należą do
wyposażenia) na otwór na przewody, aby zapobiec wnikaniu
wody i owadów oraz innych drobnych cząstek z otoczenia.
W przeciwnym razie może wystąpić zwarcie wewnątrz
skrzynki elektrycznej.
• Podczas zaciskania przewodów należy uważać, by nie
wywierać nacisku na połączenia przewodów; do zaciskania
służą dołączone zaciski. Należy dopilnować, by pokrywa
skrzynki elektrycznej była ściśle dopasowana, prowadząc
przewody prawidłowo i montując pokrywę w sposób pewny.
Podczas montowania skrzynki elektrycznej należy
sprawdzić, czy przewody nie zostały przytrzaśnięte na
narożach. Aby zapobiec uszkodzeniu, przewody należy
prowadzić przez otwory.
• Skontrolować, czy okablowanie pilota zdalnego sterowania,
przewody między urządzeniami i inne przewody elektryczne
nie przebiegają w tych samych miejscach na zewnątrz
urządzenia. Należy zachować odległość co najmniej 50 mm,
w przeciwnym przypadku zakłócenia elektryczne mogą
spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

polski

Listwa zaciskowa pilota (6P)

Przekrój

Moment
obrotowy

M3,5

0,79 – 0,97 N·m

Listwa zaciskowa zasilania (2P)

M4

1,18 – 1,44 N·m

Złącze uziemienia

M4

1,44 – 1,94 N·m

3. Do tego samego przyłącza uziemienia nie należy podłączać
przewodów o różnym przekroju. Poluzowanie połączenia
może spowodować obniżenie skuteczności
zabezpieczenia.
4. Na zewnątrz urządzenia przewody transmisyjne należy
prowadzić w odległości co najmniej 50 mm od przewodów
zasilania. Urządzenie może działać nieprawidłowo
w przypadku narażenia na zewnętrzne zakłócenia
elektryczne.
5. Informacje na temat instalacji przewodów pilota można
znaleźć w "INSTRUKCJI MONTAŻU PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA", dołączonej do pilota.
6. Przewodów zasilających nie wolno podłączać do listwy
zaciskowej pilota zdalnego sterowania. Mogłoby to
spowodować zniszczenie całego systemu.
7. Należy stosować tylko przewody o podanych parametrach i
pewnie mocować je w przyłączach. Przewody nie powinny
fizycznie obciążać przyłączy. Przewody należy prowadzić
w sposób uporządkowany, tak aby nie przeszkadzały
w montażu innych urządzeń, np. nie wypychały pokrywy
skrzynki elektrycznej. Pokrywa musi dać się dokładnie
zamknąć. Niepełne połączenia mogą powodować
przegrzewanie się urządzeń, a w skrajnym przypadku –
porażenie elektryczne lub pożar.
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9-2

INSTALACJA POD WYSOKIM SUFITEM

Model FXKQ63M(A)VE
• Umieścić w otworze po prawej stronie tacy skroplin
(3 miejsca) w sposób pokazany na rysunku.

(1) To urządzenie można montować pod sufitami na wysokości
do 3,8 m. Jeśli wysokość sufitu przekracza 2,7 m, należy
podłączyć złącze na płycie zaciskowej (A2P) urządzenia
wewnętrznego w sposób pokazany na rysunku.

1

1
2

9-3
MIF

Wkładka

PRZYKŁAD INSTALACJI OKABLOWANIA

• W obwód zasilania każdego urządzenia należy włączyć
wyłącznik i bezpiecznik, tak jak to pokazano na rysunku.
PRZYKŁAD KOMPLETNEGO SYSTEMU (3 systemy)

X1A

X2A
NORMAL HIGH

X3A

1

3

3

1

4

2

5

1
2
3

MIF

7

X1A

X2A
NORMAL HIGH

X3A

6

Płyta zaciskowa (2P)
Płytka drukowana
Ustawienie fabryczne

8

9

(2) Dopasować do ustawienia (1) i zastosować podkładkę
blokującą wylot powietrza.
Model FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE
• Umieścić w otworze po lewej stronie tacy skroplin
(3 miejsca) w sposób pokazany na rysunku.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zasilanie
Wyłącznik główny
Przewody zasilające
Przewody transmisyjne
Przełącznik
Bezpiecznik
Jednostka BS (tylko układ odzysku ciepła)
Urządzenie wewnętrzne
Pilot zdalnego sterowania

1

1

12

Wkładka

polski

1. Gdy na 1 urządzenie wewnętrzne przypada 1 pilot
(normalna praca)
1

2

Control box

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

1

L N

3. Gdy uwzględniana jest jednostka BS

1

L N

Control box

1
L N

L N

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P 1 P2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P 1 P2

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

1
2
3
4
5
6

4 5
P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

6
P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

7
P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2

1
2
3
4
5
6
7
8

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

6

P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

8

P1 P2

P1 P2

Zasilanie
220-240 V ~ 50 Hz lub 220 V ~ 60 Hz
Urządzenie zewnętrzne
Układ nr 3
Jednostka BS
Urządzenie wewnętrzne A
Najdalsze urządzenie wewnętrzne

[ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ]
1. Dopuszczalne jest zastosowanie jednego wyłącznika
zasilania do wszystkich urządzeń należących do tego
samego systemu. Należy jednak starannie dobrać
parametry wyłączników i bezpieczników w obwodach
odgałęzionych.
2. Urządzeń nie wolno uziemiać do rur gazowych, wodnych
i odgromników ani razem z telefonami. Nieprawidłowe
uziemienie może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.

2

3

LN

Control box

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

2. Do sterowania grupowego lub pracy z 2 pilotami
1

L N

4

Control box

P1 P2

Zasilanie
220–240 V ~ 50 Hz lub 220 V ~ 60 Hz
Urządzenie zewnętrzne
Układ nr 1
Urządzenie wewnętrzne A
Urządzenie wewnętrzne B
Urządzenie wewnętrzne C
Najdalsze urządzenie wewnętrzne

2
3
4
5
6
7

5

7

6

5

4

1

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1
L N

4

3

3

LN

2

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P 2

Zasilanie
220-240 V ~ 50 Hz lub 220 V ~ 60 Hz
Urządzenie zewnętrzne
Układ nr 2
Urządzenie wewnętrzne A
Urządzenie wewnętrzne B
Urządzenie wewnętrzne C
Najdalsze urządzenie wewnętrzne
Do pracy z 2 pilotami

9-4

STEROWANIE 2 PILOTAMI (sterowanie jednym
urządzeniem za pomocą 2 pilotów)

• Gdy używane są 2 piloty zdalnego sterowania, jeden z nich
musi być wybrany jako główny ("MAIN"), a drugi jako
podrzędny ("SUB").
ZAMIANA PILOTA GŁÓWNEGO Z PODRZĘDNYM
(1) Włożyć śrubokręt
z płaską końcówką we wgłębienie
między górną a dolną częścią pilota i w 2 miejscach
podważyć górną część.
Płytka drukowana pilota jest przymocowana do jego górnej
części.

Uwaga: Gdy stosowane jest sterowanie grupowe, nie ma
potrzeby wyznaczania adresu urządzenia wewnętrznego.
Adres jest ustawiany automatycznie po włączeniu zasilania.

1

2
3

1
2
3

polski

Górna część pilota zdalnego sterowania
Dolna część pilota zdalnego sterowania
W tym miejscu włożyć końcówkę wkrętaka, a
następnie delikatnie podważyć górną część pilota.
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(2) Na płytce drukowanej jednego z pilotów obrócić przełącznik
wyboru trybu pracy (MAIN/SUB) w położenie "S".
(W drugim pilocie przełącznik pozostawić w pozycji "M").

1

1
2
3

Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu
paneli.

S
M

[ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ]

Ustawienie fabryczne
Jeśli ustawienia fabryczne pozostają bez zmian,
konieczna jest zmiana tylko w jednym pilocie.
Płytka drukowana pilota zdalnego sterowania

Sposób okablowania (patrz punkt "8. INSTALACJA
OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO").
(3) Zdjąć pokrywę skrzynki elektrycznej.
(4) Dodać pilota nr 2 (podrzędny) do listwy zaciskowej
pilota (P1, P2) w skrzynce elektrycznej.
(Brak biegunowości). (Patrz rys. 1 i 8-3)

9-5

CENTRALNE STEROWANIE

• Aby możliwe było centralne sterowanie, należy określić
numer grupy. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcjach pilotów centralnego sterowania.

10. INSTALACJA PANELU
DEKORACYJNEGO

S
M

3
2

9-6

STEROWANIE KOMPUTEROWE
(WYMUSZONE WYŁĄCZANIE i WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE)

(1) Parametry przewodów i sposób ich prowadzenia
• Wejście z zewnątrz należy podłączyć do złączy T1 i T2
na listwie zaciskowej pilota zdalnego sterowania.

F2

T1

• PROCEDURA WYKONYWANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ SILNIKA KIEROWNIC POWIETRZA
(1) PODŁĄCZYĆ DWIE ŻYŁY PRZEWODU SILNIKA
KIEROWNICY ZAMONTOWANEJ NA PANELU
DEKORACYJNYM DO ZŁĄCZY W URZĄDZENIU
GŁÓWNYM.
(2) PRZESUNĄĆ RURĘ IZOLACYJNĄ W KIERUNKU
OZNACZONYM STRZAŁKĄ W SPOSÓB POKAZANY NA
RYSUNKU, TAK ABY CAŁKOWICIE ZASŁONIĆ ZŁĄCZE.
(3) OWINĄĆ OTWÓR RURY IZOLACYJNEJ ZA POMOCĄ
DOŁĄCZONEJ OPASKI ZACISKOWEJ.
1

1

Opaska zaciskowa (należy do akcesoriów)

T2

FORCED
OFF
1

1

Wejście A

Parametry
przewodu

Przewód lub kabel winylowy w osłonie
(2-żyłowy)

Przekrój

0,75 - 1,25 mm

Długość

Maks. 100 m

Przyłącze
zewnętrzne

Styk gwarantujący minimalne obciążenie
15 VDC, 1 mA.

2

(2) Pobudzenie
• W poniższej tabeli objaśniono działanie w trybie
WYMUSZONE WYŁĄCZANIE i WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE w odpowiedzi na wejście A.
WYMUSZONE WYŁ.

WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE

Sygnał "WŁ." powoduje wyłączenie
urządzenia (niedostępne z pilota)

Sygnał "WYŁ." → "WŁ."
powoduje WŁĄCZENIE
urządzenia.

Sygnał "WYŁ." powoduje włączenie
sterowania pilotem.

Sygnał "WŁ." → "WYŁ."
powoduje WYŁĄCZENIE
urządzenia.

(3) Uaktywnienie mechanizmów WYMUSZONEGO
WYŁĄCZANIA oraz WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
• Włączyć zasilanie i za pomocą pilota wybrać tryb pracy.
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11. KONFIGURACJA W MIEJSCU
INSTALACJI

12. TESTOWANIE

Sprawdzić, czy pokrywy skrzynek zaciskowych urządzeń
wewnętrznego i zewnętrznego są zamknięte.
Ustawienia w miejscu instalacji należy wprowadzić za
pomocą pilota zdalnego sterowania, zgodnie z warunkami
instalacji.
• Ustawień można dokonywać, zmieniając trzy parametry:
"Nr trybu", "PIERWSZY KOD" i "DRUGI KOD".
• W przypadku wprowadzania ustawień i obsługi należy
zapoznać się z rozdziałem "Ustawienia w miejscu instalacji"
w instrukcji montażu pilota zdalnego sterowania.

Odpowiednie informacje podano w instrukcji montażu jednostki
zewnętrznej.
• Gdy wystąpi błąd, lampka wskaźnika pracy na pilocie będzie
pulsować. Aby zidentyfikować problem, należy odczytać kod
błędu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Listę kodów
błędów wraz z opisami problemów umieszczono na etykiecie
"Caution for servicing" (Uwagi dotyczące serwisowania)
urządzenia wewnętrznego.
W przypadku niewyświetlania żadnego z elementów z tabeli
5 może występować problem dotyczący przewodów lub
zasilania, dlatego należy ponownie sprawdzić okablowanie.
Tabela 5

3
2

Wyświetlacz pilota
zdalnego sterowania
Świeci się lampka
"Scentralizowane
zarządzanie"

• Wystąpiło zwarcie na zaciskach
WYMUSZONEGO WYŁĄCZANIA
(T1, T2).

Świeci się lampka "U4"
Świeci się lampka "UH"

• Zasilanie urządzenia zewnętrznego
jest wyłączone.
• Urządzenie zewnętrzne nie zostało
wyposażone w przewód zasilania.
• Nieprawidłowe podłączenie
przewodów transmisyjnych i/lub
przewodów WYMUSZONEGO
WYŁĄCZANIA.

Brak obrazu

• Zasilanie urządzenia wewnętrznego
jest wyłączone.
• Urządzenie wewnętrzne nie zostało
wyposażone w przewód zasilania.
• Nieprawidłowe okablowanie
przewodów pilota, transmisyjnych i/
lub przewodów WYMUSZONEGO
WŁ./WYŁ.

SETTING

1

1
2
3
4

4

Pierwszy kod
Drugi kod
Nr trybu
Tryb ustawień w miejscu instalacji
• Przełączyć pilota w tryb konfiguracji w miejscu instalacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale
"KONFIGURACJA W MIEJSCU INSTALACJI"
w instrukcji obsługi pilota.
• W trybie konfiguracji wybierz tryb nr 12, a następnie
ustawić pierwszy kod na "1". Następnie ustaw drugi kod
na "01", aby uaktywnić wymuszone wyłączania albo na
"02", aby uaktywnić włączanie/wyłączanie
(WYMUSZONE WYŁĄCZANIE jest wybrane fabrycznie)

polski

Spis treści

15

NOTES

NOTES

3P086156-8X EM02A082D (0905)

HT

