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Varnostni ukrepi

Prosimo, da pazljivo preberete navodila o varnostnih ukrepih, preden
začnete montažo klimatske enote, 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".

Varnostni ukrepi

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. 

■ 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.
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Opomin

■ 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 1 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.

■ 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.
Elektromagnetno 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.

Pred nameščanjem
■ Ko premikate enoto in jo jemljete iz embalaže, pazite, da jo boste

dvigali za štiri dvižne konzole, ne da bi pritiskali na druge dele, še
posebej cevi za hladivo, odtok, prirobnice ali katere koli druge
dele iz polimerne smole.

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

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

■ Odločite se, na kakšen način boste napravo prevažali.

■ 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 (x4). Ne pritiskajte na cevi za hladivo, cevi za odvod,
prirobnice ali na druge plastične dele.

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

■ Enote ne nameščajte v spodaj naštetih prostorih.

■ V prostore z mineralnimi olji ali polne oljnih par ali megle, kot
so kuhinje. (Plastični deli lahko korodirajo, kar lahko privde
do tega, da enota pade ali da začne puščati.)

■ V prostore, kjer se pojavljajo korozivni plini, na primer
žveplovi plini. (Bakrene cevi in medeninasti deli lahko
korodirajo, kar lahko privede do puščanja hladiva.)

■ Ko so izpostavljeni vnetljivim plinom in kjer se uporabljajo
vnetljive snovi, kot sta razredčilo ali bencin. (Plin se lahko
v bližini enote vname.)

■ Kjer lahko stroji ustvari elektromagnetne valove. (Sistem za
krmiljenje se lahko pokvari.)

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

■ Te enote, notranje in zunanje, so primerne za nameščanje
v komercialnem okolju in v lažji industriji.
Če jo namestite kot gospodinjski aparat, lahko povzroči
elektromagnetne motnje.

Varnostni ukrepi

■ Zagotovo preberite priročnik, preden začnete nameščati
notranjo enoto.

■ Montažo prepustite kvalificiranemu serviserju. Nepravlina
montaža lahko privede do puščanja, v najslabšem primeru pa
tudi do električnega udara ali požara.

■ Uporabite le dele, ki so priloženi enoti, ali dele, ki ustrezajo
tehničnim zahtevam. Deli, ki niso v skladu s tehničnimi
zahtevami, lahko povzročijo padec enote s stene, lahko
privedejo do puščanja, v najslabšem primeru pa tudi do
električnega udara ali požara.

■ Pazite, da boste zagotovo namestili zračni filter (ta del je treba
nabaviti iz lokalne dobave) za prehod vsesanega zraka, da bi
preprečili puščanje vode itd.

Oprema

Preverite, ali so enoti priloženi naslednji deli. Glejte spodnjo sliko, na
kateri je prikazan razpored dodatkov. 

Varnostni ukrepi

Za namestitev klimatske naprave so potrebni nekateri dodatki.
Pazite, da jih boste shranili, dokler ne bo nameščanje končano.

1 Oprema

2 Priročnik za montažo in uporabo

Kovinska objemka 1

Gibljiva odtočna cev 1

Izolacija za spojko:

• za plinsko cev (široka)
1

• za cev za tekočino 
(ozka)

1

Tesnilna blazinica

• Velika (temno siva)
1

• Srednja (temno siva)
2

Sponka 9

Vijaki za prirobnice cevovoda 10(*)

18(**)

26(***)

Podložka 8

Pritrditvena ploščica 
za podložko

4

1

2
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Dodatki

Obstajata dve vrsti daljinskih upravljalnikov: ožičeni in brezžični.
Glede na naročnikove zahteve izberite ustrezni daljinski upravljalnik
iz Tabeli 1 in ga namestite na primerno mesto.

Tabela 1
Tabeli 1

Pri naslednjih delih bodite med montažo še posebej 
pozorni in jih preverite, ko boste montažo končali

Elementi, ki jih je treba po montaži pregledati

Elementi, ki jih morate pregledati ob dostavi

Točke o delovanju, ki jih morate razložiti

Elementi z oznakami OPOZORILO in OPOMINA v priročniku
z navodili 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.

Opozorilo za monterja

Prepričajte se, da ste stranko ustrezno poučili o tem, kako naj ravna
z enoto (še posebej, kar se tiče čiščenja filtrov, uporabljanja različnih
funkcij in prilagajanja temperatur), tako da sama izvede te postopke,
medtem ko bere navodila v priročniku.

Izbira mesta za montažo

Držite obesne nosilce v primeru premikanja notranje in zunanje enote
med odpiranjem embalaže in ko je ta že odprta. Ne pritiskajte po
nepotrebnem na druge dele, še posebej na cevi za hladivo, odvodne
cevi ali prirobnice.  

Na notranji enoti namestite dodaten material za toplotno izolacijo, če
je zelo verjetno, da bo temperatura nad stropom presegla 30°C,
relativna vlažnost pa 80%. 

Pazite, da boste izbrali izolacijski material iz steklene volne ali poli-
etilenske pene, ki bosta debela vsaj 10 mm in ju bo mogoče
prilagoditi prostoru in odprtini v stropu. 

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

■ Mesto, s katerega se bo hladen (topel) zrak razširil po
celotnem prostoru. 

■ Kjer nič ne preprečuje kroženja zraka.

■ Kjer lahko kondenzat ustrezno odvajate.

■ Če podporna struktura ni dovolj močna, da bi prenesla težo
enote, lahko enota pade in povzroči resne poškodbe.

■ Kjer spuščeni strop ni preveč nagnjen.

■ Kjer ni tveganja za puščanje vnetljivih plinov.

■ Kjer je dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje.

Zatesnitveni material vodnika 
(majhen kos) (siv)

2

Nosilec za pritrditev vodnika 2

Vijak za pritrditev vodnika 2

Priročnik za montažo
Priročnik za uporabo

1

(*) Za FXMQ40.
(**) Za FXMQ50~80.
(***) Za FXMQ100+125.

Tip daljinskega 
upravljalnika Samo hladilna vrsta

Vrsta toplotne 
črpalke

Ožičeni tip

Brezžični tip

OPOMBA Če želite uporabljati daljinski upravljalnik, ki ni na
seznamu "Tabela 1" na strani 3, izberite primernega,
ko pregledate kataloge in tehnične materiale.

Obkljukajte ✓, 
ko preverite

■ Ali sta notranja in zunanja 
enota dovolj pritrjeni?

Enote lahko padejo, vibrirajo ali 
so zelo glasne.

■ Je nameščanje zunanje enote 
končano?

Enota se lahko pokvari ali pa se 
sestavni deli iztrošijo.

■ Ste izvedli preizkus plinske 
tesnosti?

Ni hlajenja, ni ogrevanja.

■ Je enota v celoti izolirana? 
(cevi za hladivo, cevi za 
odvod in vod)

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?

Ni hlajenja, ni ogrevanja.

■ Ste nastavili zunanji statični 
tlak? 

Ni hlajenja, ni ogrevanja.

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

Količina dolitega hladiva ni 
jasno zabeležena.

■ Ste preverili, da so vsi vijaki 
na spojih vodnikov zatisnjeni?

Električni udar ali požar. 
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Obkljukajte ✓, 
ko preverite

■ Ste prepričani, da so nadzorna omarica, zračni filter, rešetka na 
vstopni odprtini in na izstopni odprtini zračnega filtra 
nameščeni?

■ Ste razložili delovne postopke, ko ste stranki pokazali priročnik 
z navodili?

■ Ste stranki izročili priročnik za uporabo in priročnik za montažo?

■ Ste stranki razložili ravnanje in načine čiščenja sestavnih delov 
iz lokalne dobave (npr. zračnega filtra, rešetk izstopne in 
vstopne zračne odprtine)?

■ Ste stranki izročili priročnik z navodili za dele iz lokalne dobave, 
če ta obstaja?

1 Površina tal.

2 Strop

≥3
00

≥700

≥4
50

≥2
50

0

*H
1≥

30
0

*H
2≥

62
0

1

2
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■ Kjer bodo povezovalne cevi med notranjo in zunanjo enoto
znotraj dopuščenih omejitev. (Poglejte v priročnik za
montažo zunanje enote.)

2. Uporabite obesne svornike za nameščanje notranje enote.
Preverite, ali bo mesto namestitve zdržalo težo notranje enote.
Zavarujte obesne svornike z ustreznimi drogovi, če je to
potrebno. 

Priprave pred montažo

1. Preverite razmerje položajev med odprtino v stropu in obesnim
vijakom enote. 

■ Za vzdrževanje, pregledovanje in druge servisne posege
nadzorne omarice in črpalke za odtok pripravite enega od
naslednjih servisnih dostopov. 

1. Loputa za pregledovanje 1 (450x450) nadzorne omarice in
vsaj 300 mm za spodnji del izdelka. 

2. Loputa za pregledovanje 1 (450x450) za nadzorno omarico
in loputa za pregledovanje 2 za spodnji del izdelka (glejte
osno smer na pogledu A). Za mere B, C, D glejte spodnjo
tabelo. 

3. Loputa za pregledovanje 3 za spodnji del izdelka in spodnji
del nadzorne omarice (glejte osno smer na pogledu A-2).
Za mere B, C, D glejte spodnjo tabelo. 

OPOMBA ■ Mera H1 označuje višino izdelka.

■ Določite mero H2 tako, da obdržite nagib
navzdol za vsaj 1/100, kot je določeno
v "Delo na cevi za odvod kondenzata" na
strani 7.

■ Mere prikazujejo najmanjši zahtevani prostor
za nameščanje. 

OPOMIN

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

■ Če nameščate brezžični daljinski upravljalnik, se
lahko razdalja prenosa od tega skrajša, če je
prostor osvetljen s fluorescentno električno raz-
svetljavo (npr. inverter ali fluorescentna svetilka
s hitrim vklopom).
Razdalja med sprejemnikom in fluorescentno
lučjo naj bo čim večja. 

1 Loputa za pregledovanje

2 Nadzorna omarica

3 Strop

4 Naklon obesnega svornika

700

631

B C
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3=
≥3

00

1

3

4

5 7
6 4
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2

9

2

5 Izstopna zračna odprtina

6 Dno enote

7 Vstopna zračna odprtina

8 Loputa za pregledovanje 1 (450x450)

9 Obesni svornik (x4)

1 Loputa za pregledovanje (odprtina v stropu)

2 Loputa za pregledovanje

3 Nadzorna omarica

4 Strop

5 Loputa za pregledovanje 1 (450x450)

6 Loputa za pregledovanje 2

1 Loputa za pregledovanje (odprtina v stropu)

2 Loputa za pregledovanje

3 Nadzorna omarica

4 Strop

5 Loputa za pregledovanje 3
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■ Določite mero H3 tako, da obdržite nagib navzdol za vsaj
1/100, kot je določeno v "Delo na cevi za odvod kondenzata"
na strani 7.

2. Namestite platnene vode do izstopne in vstopne zračne
odprtine, tako da se vibracije klimatske naprave ne bodo
prenašale na vode ali strop. Uporabite zvočno izolacijski
material na notranjo stran voda in gumo za vpijanje vibracij na
obesne svojrnike (glejte "Delo na vodovodu" na strani 9).

3. Odprite namestitvene odprtine (če strop že obstaja).

■ Odprite namestitvene odprtine na stropu. Položite cevi za
hladivo, cevi za odvod kondenzata, napajalni vodnik,
ožičenje prenosa in ožičenje daljinskega upravljalnika za
cevovod in povezovalna vrata ožičenja na enoto. 
V primeru namestitve daljinskega upralvjalnika glejte
priročnik za montažo, priložen brezžičnemu daljinskemu
upravljalniku. 
Glejte "Priprava in namestitev cevi za hladivo" na strani 6,
"Delo na cevi za odvod kondenzata" na strani 7 in "Primer
povezave in kako nastaviti daljinski upravljalnik." na
strani 10.

■ Ogrodje stropa bo morda potrebovalo ojačitve, da bi ostal
strop vodoraven in da se vibracije ne bi prenašale na strop,
ko odprete namestitvene odprtine. O podrobnostih se
pozanimajte pri svojem graditelju ali notranjem
opremljevalcu. 

4. Nameščanje svornikov za obešanje. Prepričajte se, da so
obesni svorniki velikosti M10.

Uporabite sidra v odprtinah, če so obesni svorniki že nameščeni;
sicer uporabite vdelane vstavke in vdelane temeljne svornike tako,
da bodo ti prenesli težo enote. Vnaprej prilagodite razdaljo do
površine stropa. 

Montaža notranje enote

Morda bo laže namestiti dodatke (v prodaji ločeno), preden boste
nameščali notranjo enoto. Glejte tudi priročnike za montažo, ki so
priloženi dodatkom. 

Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le specificirane
dodatke in dele.

1. Začasno namestite notranjo enoto.
Pritrdite obesne nosilce na obesne svornike. Pazite, da boste
uporabili in zategnili podložko in matico za vsak obesni nosilec
na zgornji in spodnji strani obesnega nosilca. Da vam tačas
podložka obesnega nosilca ne bi padla, uporabite pritrditveno
ploščico podložke. 

2. Izvedite vse prilagoditve, tako da bo enota na pravem mestu.

3. Preverite, ali je enota vodoravna.

4. Odstranite pritrditvene ploščice podložki, ki so preprečevale
padec podložk z obesnih nosilcev, zategnite matice na zgornji
strani in varno pritrdite enoto.

Model B C D

FXMQ40 700 738 1000

FXMQ50~80 1000 1038 1300

FXMQ100+125 1400 1438 1700

1 Stropna plošča

2 Sidro

3 Dolga matica ali zatezna matica

4 Svornik za obešanje

5 Notranja enota

OPOMBA Vse sestavne dele dobavljamo na teren.

1

2
3

45

1 Deli, ki jih morate nabaviti iz lokalne dobave

2 Podložka (dodatek)

3 Zategnite od zgoraj in od spodaj (dvojna matica)

4 Pritrditvena ploščica za podložko (dodatek)

5 Matica na zgornji strani 

OPOMIN

Med nameščanjem preparirajte izstopno zračno
odprtino in zaščitite zbirno posodo za kondenzat iz
polimerne smole notranje enote pred vdorom tujkov,
na primer pred škropljenjem varjenja.

Sicer lahko zaradi poškodb, na primer lukenj, pride do
puščanja vode iz zbirne posode za kondenzat.

1 Obesni nosilec

2 Dno izdelka

3 Cevna vodna tehtnica

4 Nivo

OPOMIN

■ Uporabite vodno tehtnico in preverite, ali je enota
nameščena vodoravno. (4 smeri)

■ Če uporabljate namesto vodne tehtnice cevno
vodno tehtnico, postavite oba konca k dnu
izdelka, da bi ga lahko poravnali. 
Če je enota nameščena pod naklonom, tako da
je cev za iztok kondenzata npr. previsoko,
plavajoče stikalo ne bo pravilno delovalo in lahko
pride do puščanja vode. 

1

2

3 4

5

4 3

2

1
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Priprava in namestitev cevi za hladivo

Za nameščanje cevi za zunanjo enoto glejte Priročnik za montažo,
priložen zunanji enoti. 

Naredite toplotno izolacijo na cevi za plin in cevi za tekočine, sicer
lahko pride do puščanja vode. 

Uporabite izolacijski material, ki prenese temperaturo 120°C.

Ojačajte izolacijski material za cevi za hladivo, če je okoljska
temperatura visoka, sicer se lahko na površini izolacijskega materiala
ustvarijo kapljice zaradi zaroševanja. 

Prepričajte se, da je uporabljeno hladivo R410A, preden začnete
napeljevati cevi za hladivo. Če je uporabljeno drugačno hladivo,
klimatska naprava ne bo pravilno delovala. 

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 "Tabela 2" na strani 6 za svetle mere pri holandski
matici.

■ Uporabite holandsko matico, priloženo enoti. 

■ Nanesite eterno ali esterno olje okoli razširitev, preden
priključite cevi.
Premažite z eternim ali esternim oljem.

■ Glejte "Tabela 2" na strani 6 za navojni moment. Če jo
preveč zategnete, lahko razširitev poškodujete.

Tabela 2

■ Če navojni momenti niso na voljo, kot vodilo uporabite
Tabela 3. 
Ko holandsko matico zategnete z viličastim ključem, se
navojni moment nenadoma poveča. Holandsko matico
dodatno privijte pod ustreznim kotom, prikazanim v Tabeli 3.
Tabela 3

Tabeli 3

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

3. Glejte spodnjo sliko in pazite, da boste namestili toplotno
izolacijo na spoje cevi, ko preverite, da cevovod nikjer ne pušča.

OPOMIN

Ta izdelek lahko uporablja le novo hladivo (R410A). Pazite,
da bodo vsi deli na desni strani in izvedite nameščanje. 

■ Uporabite namenski rezalnik za cev in orodje za
razširjanje za R410A. 

■ Ko priključujete razširitev, nanesite eterno ali esterno
olje na spojko. 

■ Pazite, da boste uporabili holandsko matico, priloženo
enoti. (Ne uporabljajte drugačne holandske matice
(npr. holandske matice tip-1), sicer lahko pride do
puščanja hladiva.)

■ Preparirajte cevi s stiskanjem ali lepljenjem traku na
cevi, da bi preprečili vstop umazanije, prahu in vlage
v cevi.

OPOMIN

■ Pazite, da boste uporabili navedeni tip hladiva za
hladilni cikel in ne kontaminirajte hladiva z zrakom.

■ Prezračite prostor, če pride do puščanja hladiva med
nameščanjem. 

2

3

1

4

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Cevna spojka

4 Holandska matica

Velikost cevi Navojni moment
Premer razširitve 

A (mm) Oblika razširitve

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

■ Holandske matice ne zategnite preveč. 
Če to naredite, jo lahko polomite in lahko pride
do puščanja hladiva. 

■ Pazite, da deli okoli razširitve ne bodo mastni od
olja. 
Zbirna posoda za kondenzat in del iz polimerne
smole lahko propadata, če se nanju nanese olje. 

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

A Postopek toplotne izolacije za cevi za tekočine

B Postopek toplotne izolacije za cevi za plin

1 Cev za hladivo v tekočem stanju

2 Plinska cev

3 Izolacijski material za cevi (na strani enote)

4 Pripeto na površino

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°

A

B

4

5

1

2

6 7

10 11

12
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10 11
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■ Uporabite ustrezno priloženo izolacijo za spojke cevi za
tekočino in cevi za plin in naredite toplotno izolacijo. 
(Zatisnite oba roba izolacije za spojko za vsak spoj
s sponko.)

■ Prepričajte se, da je spoj izolacije na ceveh za plin in
tekočino obrnjen navzgor. 

■ Ovijte srednji del zatesnitvenega materiala okoli izolacije za
spojko (razširjeni del). 

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

■ Pri razvejanju cevi za hladivo glejte priročnik za montažo,
priložen zunanji enoti.

Delo na cevi za odvod kondenzata

1 Naredite vse cevi za odvod kondenzata.

Preverite, da cevi zagotavljajo pravilno odvajanje.

■ Pazite, da bo premer cevi, razen dvigajočega se dela, enak
ali večji od premera cevi, na katero je priključena (vinil-
kloridna cev z zunanjim premerom 32 mm in nazivnim
notranjim premerom 25 mm).

■ Pazite, da bodo cevi z nagibom navzdol vsaj 1/100 dovolj
kratke in da ni nevarnosti, da bi se ustvarili zračni žepi.
Loputa za odvod ni potrebna.

■ Če je naklon zadosten, naredite odtočne cevi. 

■ Pripnite nosilce na razdalji od 1 do 1,5 m, da bi preprečili
upogibanje cevi. 

■ Pazite, da boste uporabili gibljivo odtočno cev in kovinsko
sponko.
Vstavite gibljivo odtočno cev v temelj odvodne pipe in varno
pritrdite kovinsko sponko s prilepljenim delom vstavljenega
sprednjega konca gibljive cevi. 
Pazite, da boste pritrdili vijak kovinske sponke, dokler se ne
bo rob navoja vijaka pogreznil za 4 mm ali manj. 

5 Glavna enota

6 Sponka (dodatek)

7 Izolacijski material za cevi (iz lokalne dobave)

8 Izolacija za spojko (dodatek)

9 Spoj s holandsko matico

10 Prepričajte se, da je spoj nameščen tako, da gleda navzgor

11 Srednje velika tesnilna blazinica (dodatek)

12 Ovijte izolacijski material okoli dela od površine glavne enote 
do zgornjega dela spoja s holandsko matico. 

OPOMIN

Pazite, da boste vedno naredili toplotno izolacijo
lokalnega cevnega sistema do spojke. 

Če so cevi gole, lahko pride do rosenja. Poleg tega
lahko pride do opeklin, če se na cevi nasloni človek, ki
nima zaščitene kože. 

1 Povezovanje cevi za hladivo

2 Deli, ki jih je treba zvariti

3 Dušik

4 Lepljenje s trakom

5 Ročni ventil

6 Ventil za znižanje tlaka

7 Dušik

OPOMIN

Ne uporabljajte antioksidantov med varjenjem cevi. 

Cevi se lahko zamašijo zaradi delcev strjenega anti-
oksidanta in deli se lahko okvarijo. 

OPOMBA ■ Regulator tlaka za sproščanje dušika med
varjenjem naj bo nastavljen na 0,02 MPa.

■ Ko varite cevi za hladivo, ne uporabljajte
taljenja. Zato uporabljajte fosforno-bakreno
varilno polnilo (BCuP-2: JIS Z 3264/B-
Cu93P-710/795: ISO3677), ki ne zahteva
taljenja.
(Taljenje lahko cevi za hladivo zelo
poškoduje. Če na primer uporabljate taljenje
na temelju klora, bo povzročilo korodiranje
cevi, še posebej, če je plamen na osnovi
fluora, tako da bo poškodovalo hladilno olje.)

1 2 4 5

6

73

OPOMIN

Cev za odvod kondenzata bo zamašena z vodo in
voda lahko pušča, če se nabere v cevi.

1 Kovinska objemka (dodatek)

2 Gibljiva odtočna cev

3 Trak

4 Velika tesnilna blazinica (dodatek)

1

2

3

1 Povezovanje cevi za hladivo

2 Odvodna pipa

3 Vzdrževalni rokav 
(z gumijastim pokrovčkom)

1 - 1.5 m

≥1/100

1

1

3

2 4

≤4 mm
Priročnik za montažo
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■ 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. 

2 Ko končate nameščanje cevovoda, preverite, ali kondenzat
nemoteno odteka po ceveh. 

Preden začnete urejati električno napajanje

1. Odstranite pokrov nadzorne omarice in povežite enofazne
električne vodnike na priključni sponki L in N priključnega bloka,
nato pa še na ozemljitveni vodnik, da bi ozemljili priključno
sponko. 
Izvedite ožičenje, kot je prikazano na "Povezovanje napajalnega
kabla, ozemljitve, daljinskega upravljalnika in ožičenja prenosa"
na strani 10.

2. Preverite, da je pokrov nadzorne omarice zaprt, preden vklopite
klimatsko napravo. 

3. Približno 1 liter vode počasi vlijte v zbirno posodo za kondenzat
skozi dovod vode na dnu odvodne pipe ali izhoda. Pazite, da
vode ne boste polili po črpalki za odtok. 

4. Črpalka za odtok bo delala, ko bo vključena. Preverite, da
črpalka enakomerno črpa vodo. (Črpalka za odtok se bo
samodejno zaustavila po 10 minutah.)
Odtok je mogoče preveriti skozi dovod vode z menjavanjem
nivoja vode v zbirni posodi za kondenzat. 

5. Ko pregledate odvod, izklopite napajanje in odklopite napajalni
kabel. 

6. Pokrov nadzorne omarice postavite nazaj na njegovo mesto. 

Ko končate električno napeljavo

Ko končate "Delo na vodovodu" na strani 9 počasi vlijte približno
1 liter vode v zbirno posodo za kondenzat skozi dovodn vode na dnu
odvodne pipe in preverite, da voda odteče, medtem ko klimatska
naprava deluje v skladu z "Nastavitve sistema" na strani 13 in
"Preizkus delovanja" na strani 15. Pazite, da vode ne polijete po
električnih delih črpalke za odtok in po drugih.

3 Pazite, da boste naredili toplotno izolacijo na naslednjih delih,
sicer lahko pride zaradi kondenziranja do puščanja.

■ Notranje cevi za odvod kondenzata

■ Odvodna pipa

OPOMBA Upoštevajte spodaj navedena navodila.

■ Ne priključujte cevi za odvod kondenzata
neposredno na kanalizacijski cevovod, ki
smrdi po amonijaku. 
Amonijak iz kanalizacije lahko skozi odvodne
cevi korodira izmenjevalnik toplote notranje
enote. 

■ Ne zvijajte in ne upogibajte priložene gibljive
odtočne cevi, da ne bi na gibljivo odtočno cev
preveč pritisnili. (Če to naredite, lahko pride
do puščanja vode.) 

■ Upoštevajte postopek na naslednji risbi, da bi
naredili koncentriran cevovod za odvod
kondenzata. 

Pazite, da bo nagib navzdol ves čas vsaj 1/100,
tako da se v njem ne bodo mogli ustvariti zračni
žepi. Cev za odvod kondenzata bo zamašena z
vodo in voda lahko pušča, če se nabere v cevi.

■ Izberite premer koncentriranega cevovoda za
odvod kondenzata, ki bo ustrezal zmogljivosti
opreme, priključene na koncentriran cevovod
za odvod kondenzata (glejte načrt opreme). 

1 Kovinska objemka (dodatek)

2 Cev za odvod kondenzata (dodatek)

3 Stropna plošča

4 Cev za odvod kondenzata (iz lokalne dobave)

5 Prilagodljiva (≤467 mm)

6 Podporni nosilci

7 Vodoraven nagib ali nagib navzgor

0~
46

7 
m

m

1 - 1.5 m≤300 mm

≤7
00

 m
m

1 2 5

6

2

7

3

4

OPOMIN

■ Vse elektične napeljave mora izvesti elektrotehniški
inženir z licenco (vključno z ozemljitvami). 

■ Če elektrotehniški inženir z licenco ni na voljo,
izvedite koraka 3 in 4 po preizkušanju delovanja
klimatske naprave. 

OPOMIN

Da ne bi prišlo do vlečenja kabelskih povezav, varno
jih spnite s priloženo sponko, navedeno v korakih 3 in
"Povezovanje napajalnega kabla, ozemljitve,
daljinskega upravljalnika in ožičenja prenosa" na
strani 10. 

OPOMIN

■ Ne dotikajte se črpalke za odtok.
Sicer vas lahko strese elektrika. 

■ Na plavajoče stikalo ne smejo vplivati zunanje
sile. 
Sicer lahko odpove. 
FXMQ40~125PVE
VRV sistem - Klimatske naprave z inverterjem
Tip za montažo na strop z vodom
4PW45578-1

Priročnik za montažo

8



Delo na vodovodu

Kar največ pozornosti namenite naslednjim delom in naredite
vodovod. 

■ Preverite, da vod ne bo presegal nastavitvenega območja
zunanjega tlaka za enoto. (Glejte Tehnične podatke za
nastavitveno območje.) 

■ Pritrdite platnen vod na vsako izstopno in vstopno zračno
odprtino, tako da se vibracije opreme ne bodo prenašale na vod
ali na strop. 
Uporabite zvočno-vpojni material (izolacijski material) za
oblaganje voda in nanesite izolacijsko gumo proti vibracijam na
obesne svornike. 

■ Ko varite vode, preparirajte vod tako, da škropljenje varjenja ne
bo prišlo v stik z zbirno posodo za kondenzat filtra. 

■ Če kovinski vod prehaja skozi kovinske letve, žične mreže ali
kovinske plošče znotraj lesene konstrukcije (npr. slepi stropovi,
montažne stene), ločite električno povezavo voda od zidnih
napeljav).

■ Pazite, da boste toplotno izolirali vod, da se na njem ne bi
nabiral kondenzat. Material Steklena volna ali polistirenska
pena; Debelina: 25 mm)

■ Pazite, da boste pritrdili zračni filter iz vstopne zračne odprtine
enote ali vstop zraka iz lokalne dobave v prehod zraka na strani
za vsesavanje zraka. (Pazite, da boste izbrali zračni filter
z učinkovitostjo prevodnosti 50% teže.)

■ Stranki razložite delovanje in postopke čiščenja delov iz lokalne
dobave (npr. zračnega filtra, vstopne zračne rešetke in izstopne
zračne rešetke). 

■ Poiščite izstopno zračno rešetko na notranji strani, da bi
preprečili prepihe na mestih, ker bi zrak iz nje lahko prišel
v neposreden stik z ljudmi.

■ Klimatska naprava ima funkcijo, s katero se hitrost ventilatorja
samodejno prilagodi na želeno. Glejte "Nastavitve sistema" na
strani 13.
Zato ne uporabljajte pospeševalnih ventilatorjev sredi voda.

Povezovalni načini za vode med vstopnimi in izstopnimi
zračnimi odprtinami.

■ Povežite vod iz lokalne dobave poravnano z notranjo stranjo
prirobnice.

■ Povežite prirobnico in enoto z vijakom za povezavo prirobnic.

■ Ovijte aluminijasti trak okoli prirobnice in spoja voda, da ne bi
prišlo do puščanja zraka.

Električne povezave

Splošna navodila

■ 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.

1 Zbirna posoda za kondenzat

2 Odvodna pipa

3 Dovod vode

4 Povezovanje cevi za hladivo

5 Pokrov nadzorne omarice

6 Nadzorna omarica

7 Priključni blok za napajanje

8 Vijak

9 Pokrov dovoda vode

10 Plastična posoda za vodo

11 Vzdrževalni rokav (z gumijastim pokrovčkom)

12 Položaj črpalke za odtok 

13 Izstopna zračna odprtina

1 2 3

4

5

6

7 8

9
10

11

12

13

1 Prirobnica na strani vstopne zračne odprtine (priložena enoti)

2 Prirobnica na strani izstopne zračne odprtine (priložena enoti)

3 Izolacijski material (iz lokalne dobave)

4 Vijaki za prirobnice cevovoda (dodatek)

5 Izstopna zračna odprtina

6 Platnen vod za pretok zraka (iz lokalne dobave)

7 Enota

8 Izolacijski material (Daikin ne dobavlja)

9 Vstopna zračna odprtina

OPOMIN

Povežite prirobnico in enoto z vijakom za povezavo
prirobnic in privijte ne glede na to, ali je vod priključen na
stranico za vstop zraka.

1 2

3

7 5

4

68

4

9
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Električne lastnosti

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

Tehnične zahteve za varovalke in vodnike iz lokalne 
dobave

Primer povezave in kako nastaviti daljinski 
upravljalnik.

Povezovanje napajalnega kabla, ozemljitve, daljinskega 
upravljalnika in ožičenja prenosa 

1 Odstranite pokrov nadzorne omarice.

2 Položite kable v nadzorno omarico skozi odprtino za kable ob
strani nadzorne omarice. 

Napajanje
Motor 

ventilatorja

Model Hz Voltov
Območje 
napetosti MCA MFA kW FLA

FXMQ40

50 220-240 Maks 264
Min 198

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

FXMQ40

60 220 Maks 242
Min 198

1,4

16

0,140 1,1

FXMQ50 1,6

0,350

1,3

FXMQ63 1,8 1,4

FXMQ80 2,3 1,8

FXMQ100 2,9 2,3

FXMQ125 3,4 2,7

Napajalni vodniki

Povezovanje daljinskega 
upravljalnika

Ožičenje prenosa

Model

Varo-
valke iz 
lokalne 
dobave Vodnik Velikost Vodnik Velikost

FXMQ40

16 A H05VV-
U3G

Presek 
vodnikov 

mora 
ustrezati 
lokalnim 

predpisom.

Armirani 
vodnik 

(2-žični)
0,75-1,25 mm2

FXMQ50

FXMQ63

FXMQ80

FXMQ100

FXMQ125

OPOMBA Dovoljene dolžine za ožičeni prenos med notranjo in
zunanjo enoto ter med notranjo enoto in daljinskim
upravljalnikom.

1. Zunanja enota - notranja enota: Maks. 1000 m
(Skupna dolžina vodnikov: 2000 m)

2. Notranja enota - daljinski upravljalnik: Maks.
500 m

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

4. Vinilna vrv z ovojm ali kabel (izolirana debelina:
≥1 mm)

1 Vijaki (3x) 

1 Nizkonapetostna vhodna odprtina za kable. (Ožičenje 
prenosa in daljinskega upravljalnika sta nizkonapetostni) 

2 Visokonapetostna vhodna odprtina za kable. (Napajalni 
vodniki in ozemljitev so visokonapetostni) 

OPOMIN

■ Nikar ne polagajte ožičenja daljinskega upravljal-
nika ali ožičenja prenosa ob napajalne vode ali
druge električne vode na isti poti. Ločite ožičenje
daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa za
vsaj 50 mm od napajalnih in drugih vodnikov,
sicer lahko pride do okvar ali napačnega delo-
vanja zaradi električnega šuma, ki lahko ustvari
interferenco na ožičenju daljinskega upravljalnika
in prenosa.

■ Za nameščanje in ožičenje daljinskega upravljal-
nika glejte Priročnik za nameščanje, priložen
daljinskemu upravljalniku. 

■ Za povezave napajalnih vodnikov glejte tudi
shemo povezav. 

■ Pazite, da boste ožičenje daljinskega upravljal-
nika in ožičenje prenosa pravilno povezali
s priključnim blokom. 

1

1

2
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3 Upoštevajte spodnja navodila in položite kable v nadzorno
omarico. 

4 Pokrov nadzorne omarice zaprite in ovijte žico z zatesnitvenim
materialom (majhen kos) okoli kablov, tako da jih blokirate pri
prehodu skozi luknje.

5 Namestite priloženi nosilec za pritrditev vodnika z vijakom za
pritrditev vodnika. Pritrdite vsak vodnik s priloženo sponko.

Varnostni ukrepi

1 Za priključitev na priključno ploščo za napajanje uporabite
priključek z ušesom.

Če ga iz utemeljenih razlogov ne morete uporabiti, upoštevajte
naslednja navodila.
Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto priključno
mesto za napajanje. (Ohlapne povezave lahko povzročijo
pregrevanje.)

■ Če uporabite večžilne kable, ne cinite sprednjega dela žic.

■ Ustrezne žice varno povežite in jih pritrdite, tako da zunanja sila
ne bo pritiskala na priključne sponke. 

■ Uporabite pravi izvijač za zategovanje vijakov na priključnih
sponkah. Če je izvijač premajhen, lahko poškoduje glavo vijaka
in vijaki na priključnih sponkah ne bodo pravilno priviti. 

■ Vijakov ne privijte preveč, sicer jim lahko poškodujete glave. 

■ Glejte spodnjo tabelo, da bi videli zahtevane vrednosti navojnih
momentov vijakov na priključnih sponkah.

1 Pritrdite vodnike s sponko na nosilec za pritrditev vodnikov, 
priložen nadzorni omarici. 

2 Ožičenje prenosa in daljinskega upravljalnika 
(nizkonapetostni)

3 Vstavite vodnik v sponke za kable v nadzorni omarici. 

4 Napajalni vodniki in ozemljitev (visokonapetostni)

5 Način priključevanja priključnih sponk za napajalne kable 
(X1M)

6 Zavrtite in pritrdite zgornji del, tako da kabli ne bodo popadali 
ven. 

7 Pritrdite vodnik s sponko na nosilec za pritrditev vodnikov, 
priložen nadzorni omarici.

8 Nikoli ne priključujte napajalnih vodnikov!
Način priključevanja priključnih sponk daljinskega 
upravljalnika (X2M): če uporabite večžilne kable, ne cinite 
sprednjega dela žic. 

9 Ožičenje prenosa (ni polaritete)

10 Ožičenje daljinskega upravljalnika (ni polaritete)

OPOZORILO

Vse kable urejeno skrajšajte in položite ter pritrdite varno
pokrov nadzorne omarice. 

Če pokrov nadzorne omarice kable potisne navzgor, lahko
pride do električnega udara ali požara. 

1 Kabli potekajo skozi luknje

L N

1

2

3

4

5

6

7

910

1

OPOMIN

Ko je narejeno vse ožičenje, napolnite vse reže
v izbitih odprtinah s kitom ali izolacijo (iz lokalne
dobave), da bi preprečili malim živalim in insektom
vstop v enoto od zunaj. (Če katera od njih vstopi,
lahko povzročijo kratek stik v nadzorni omarici.)

1 Ožičenje prenosa in daljinskega upravljalnika.

2 Povezave napajalnih vodnikov in ozemljitveni vodnik

3 Pritrditev 

4 Sponka (dodatek)

5 Vijak za pritrditev vodnika (dodatek)

6 Nosilec za pritrditev vodnika (dodatek)

Navojni moment

Priključna plošča za daljinski upravljalnik in 
ožičenje prenosa 0,80-0,96 N•m

Priključni blok za napajanje 1,18-1,44 N•m

1

2

3 4

65

1 2 3

1 Priključek z ušesom

2 Pritrdite izolacijski ovoj

3 Električni vodnik
Priročnik za montažo
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Primer povezovanja

Ko uporabljate 1 daljinski upravljalnik za 1 notranjo enoto
(normalno delovanje)

Za skupinski nadzor ali uporabo z dvema daljinskima
upravljalnikoma

Ko je vključena enota BS

Varnostni ukrepi

1. Če odklopnik za uhajanje toka ni zahtevan, namestite odklopnik
ali preobremenitveno stikalo z varovalko za napeljavo. Če je
odklopnik za uhajanje toka zahtevan, se prepričajte, da je
načrtovan za zaščito klimatske naprave pred napakami
ozemljitve, preobremenitvijo in kratkimi stiki. 

2. Ožičenje daljinskega upravljalnika (P1 in P2) in ožičenje
prenosa (F1 in F2) nimata polaritete. 

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.)

OPOZORILO

Namestite odklopnik za uhajanje toka.

Nameščanje odklopnika za uhajanje toka je obvezno
zaradi preprečevanja električnih udarov in požarov.

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

2 Zunanja enota

3 Notranja enota A

4 Notranja enota B

5 Notranja enota C

6 Daljinski upravljalnik (dodatek)

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 Primer skupinskega nadzora

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

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

1 1
2

3 4 5

1

L N L N

6

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

LN P1 P2

P1 P2

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

P1 P2P1 P2

1
2

3 4 5

6 6
7

L N

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

2 Zunanja enota

3 Enota BS

4 Notranja enota A

5 Daljinski upravljalnik

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1

2

5

3

4
L N

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

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

Računalniško upravljanje (prisilen izklop, vklop/izklop)

1. Specifikacije za vodnike in povezave
Priključite vhod od zunaj na priključni sponki T1 in T2 na
priključni plošči daljinskega upravljalnika.

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

3. Kako izbrati prisilen izklop in delovanje vklop/izklop
Vključite napajanje in uporabite daljinski upravljalnik, da bi
izbrali način delovanja.

Centralizirano krmiljenje

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

Nastavitve sistema

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

2 Nastavitve na licu mesta je treba izvesti z daljinskega
upravljalnika in v skladu s pogoji nameščanja.

■ Nastavitve je mogoče izvesti s spreminjanjem "Št. načina
delovanja", "ŠT. PRVE KODE" in "ŠT. DRUGE KODE".

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

■ Nastavite daljinski upravljalnik na način lokalne nastavitve.
Podrobnosti glejte v poglavju "Kako nastavljati lokalno"
v poglavju o daljinskem upravljalniku.

■ Ko ste v načinu lokalnega nastavljanja, izberite način št. 12,
nato nastavite št. prve kode (stikalo) na "1". Nato nastavite št.
druge kode (položaj) na "01" za prisilen izklop in na "02" za
delovanje on/off. (Prisilen izklop na tovarniški nastavitvi.)

Z brezžičnim daljinskim upravljalnikom

Nastavite naslov brezžičnega daljinskega upravljalnika, preden ga
začnete uporabljati. 

Za način nastavljanja naslova glejte priročnik za uporabo, priložen
daljinskemu upravljalniku. 

1. Nastavitve dodatne opreme 
Če je priključena dodatna oprema, glejte priročnike za uporabo,
priložene dodatni opremi, in izvedite potrebne nastavitve. 

2. Nastavitve zunanjega statičnega tlaka 
Izvedite nastavitve v Način 1 na strani 13 ali na način 2, kot je
razloženo spodaj. 
Način 1
Uporabite funkcijo za samodejno prilagajanje zračnega pretoka
za izvedbo nastavitev. 
Samodejno prilagajanje zračnega pretoka: Prostornina
izpihanega zraka se samodejno prilagodi nastavljeni vrednosti. 

1. Preverite da je ožičenje napajanja do klimatske naprave
dokončano z namestitvijo vodov. Če je nameščen zaporni
blažilec v sistemu klimatske naprave, pazite, da je odprt.
Poleg tega preverite, ali je zračni filter iz lokalne dobave
priključen na prehod zraka na strani z vsesavanjem.

1 PC-plošča daljinskega upravljalnika

2 Tovarniške nastavitve

3 Zamenjati je treba le en daljinski upravljalnik

1 Prisilen OFF (izklop)

2 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.

Prisilen OFF (izklop)
Delovanje ON/OFF 

(vklop/izklop)

Vhod "on" zaustavi delovanje 
(nemogoče z daljinskimi upravljanje).

Vhod OFF → ON enoto 
vključi.

Vhod "OFF" omogoča krmiljenje 
z daljinskim upravljalnikom.

Vhod ON → OFF enoto 
izključi.

S

M
S

S
M

1

2

3

F2 T1 T2

1

2

OPOMBA Pred preizkušanjem zunanje enote, kot je razloženo
v "Preizkus delovanja" na strani 15, se prepričajte, da
ste izvedli nastavitve sistema, kot so razložene
v "Nastavitve sistema" na strani 13. 

1 Št. načina

2 Prvi vodnik št.

3 Drugi vodnik št.

4 Način lokalne nastavitve

OPOMBA Številka načina (mode no.) se nastavi na podlagi
skupine. Da bi izvedli nastavitev načina na podlagi
enote v prostoru ali če hočete preveriti, kakšen način
je nastavljen, nastavite ustrezno št. načina v oklepaju. 

SETTING

2 3 4

1
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2. Če je več vstopnih in izstopnih zračnih odprtin, prilagodite
pripirnike, tako da se pretok zaka skozi vsako od izstopnih
in vstopnih odprtin ujema z načrtovanim zračnim pretokom.
Sočasno nastavite klimatsko napravo na način delovanja
"samo ventilator". Da bi spremenili jakost zračnega pretoka,
pritisnite in nastavite gumb zračnega pretoka na daljinskem
upravljalniku na HH, H ali L. 

3. Izvedite nastavitve samodejnega prilagajanja zračnega
toka. Ko nastavite klimatsko napravo na "način delovanja
samo ventilator", jo zaustavite, preklopite na "način lokalne
nastavitve", izberite "NAČIN ŠT. 21" (11 v primeru
skupinskih nastavitev), nastavite številko prve kode na 7 in
nato nastavite številko druge kode na 03. 
Ko izvedte te nastavitve, se vrnite v običajni način in
pritisnite gumb Delovanje ON/OFF (vklop/izklop). Zasvetil
bo indikator delovanja in klimatska naprava bo začela
delovati v načinu samo ventilator s samodejnim
prilagajanjem zračnega pretoka. Ne prilagajajte pripirnikov
na vstopnih in izstopnih zračnih odprtinah med samodejnim
prilagajanjem klimatske naprave. Ko klimatska naprava
deluje približno eno do osem minut, bo samodejno
prilagodila zračni pretok. Indikator delovanja bo ugasnil in
klimatska naprava se bo zaustavila. 

Tabela 4
Tabeli 4

4. Ko klimatska naprava neha delovati, preverite z "NAČINOM
ŠT. 21" na notranji enoti, da je kot ŠT. DRUGE KODE
nastavljena št. 02 v Tabeli 4. Če klimatska naprava ne neha
delovati samodejno ali ŠT. DRUGE KODE ni 02, ponovite
korake od 3 dalje. Če zunanja enota ni vključena, bosta
prikazana znaka U4 ali UH, kot je razloženo v "Tabela 8" na
strani 15. Prikaz ni problematičen, saj je ta funkcija
nastavljena za notranjo enoto. Nadaljujte z nastavljanjem
funkcije. Ko nastavite to funkcijo, pazite, da boste vključili
(ON) notranjo enoto, preden boste preizkusili zunanjo
enoto. Če je prikazana druga napaka, glejte "Tabela 8" na
strani 15 v priročniku za uporabo, priloženem zunanji enoti,
in preverite okvarjeno mesto. 

Način 2
Z daljinskim upravljalnikom izberite zunanji statični tlak. 
Preverite, da je 01 (OFF) nastavljen na ŠT. DRUGE KODE
v "ŠT. NAČINA 21" za prilagoditev zračnega pretoka na podlagi
notranje enote v Tabeli 4. ŠT. DRUGE KODE je tovarniško
nastavljena na 01 (OFF). Spremenite ŠT. DRUGE KODE, kot je
prikazana v Tabeli 5 v skladu z zunanjim statičnim tlakom voda,
ki ga je treba priključiti. 
ŠT. DRUGE KODE je tovarniško nastavljena na 07 (zunanji
statični tlak 100 Pa).

Tabela 5
Tabeli 5

3 Nastavitve filtrskih oznak 

■ Daljinski upravljalnik je opremljen z zaslonom LCD, na
katerem je prikazan čas do čiščenja zračnega filtra. 

■ Če klimatsko napravo uporabljate na zelo prašnih mestih,
spremenite ŠT. DRUGE KODE, kot je prikazano v Tabeli 6.
ŠT. DRUGE KODE je tovarniško nastavljena na 01
(standardno). 

Tabela 6
Tabeli 6

Št. načina delovanja Št. prve kode Vsebina nastavitev

11(21) 7 Prilagajanje zračnega 
toka

Št. druge kode

01 02 03

OFF (IZKLOP Dokončanje prilagajanja 
zračnega toka

Začetek prilagajanja 
zračnega toka

OPOMIN

■ Če pride do sprememb po prilagajanju zračnega
pretoka na prezračevalnih poteh (npr. pri vodu in
na izstopni odprtini za zrak), pazite, da boste še
enkrat izvedli samodejno prilagajanje. 

■ Posvetujte se svojim predstavnikom Daikin, če
pride do sprememb na prezračevalnih poteh (npr.
pri vodu in na izstopni odprtini za zrak) po
preizkusnem delovanju zunanje enote ali potem,
ko premaknete klimatsko napravo na drugo
mesto. 

Zunanji statični 
tlak

Št. načina 
delovanja Št. prve kode Št. druge kode

30 Pa(*)

(*) FXMQ50~125 ni mogoče nastaviti na 30 Pa.

13(23) 06

01

50 Pa 02

60 Pa 03

70 Pa 04

80 Pa 05

90 Pa 06

100 Pa 07

110 Pa 08

120 Pa 09

130 Pa 10

140 Pa 11

150 Pa 12

160 Pa 13

180 Pa(**)

(**) FXMQ40 ni mogoče nastaviti na 180 ali 200 Pa.

14

200 Pa(**) 15

OPOMIN

Upoštevajte, da bo prišlo do zmanjšanega pretoka
zraka ali do puščanja vode, če bo klimatska naprava
delovala zunaj nazivne količine pretoka zraka, če je
zunanji statični tlak nastavljen narobe. 

Umazanija Čas na zaslonu
Št. načina 
delovanja

Št. prve 
kode

Št. druge 
kode

Standard ±2500 delovnih ur

10(20)
0

01

Izjemno prašno 
okolje ±1250 delovnih ur

02

Ni zaslona(*)

(*) Izberite "brez prikaza" v pogojih, ko čas čiščenja ni zahtevan, na primer 
med rednim vzdrževanjem. 
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Preizkus delovanja

(Poglejte v priročnik 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. Razlaga kod za napake in ustrezne težave so na
nalepki "Opozorilo pri popravljanju" na zunanji enoti.

Če so prikazani elementi v Tabeli 8 spodaj, je morda težava
v ožičenju ali napajanju, zato še enkrat preverite ožičenje.

Tabela 7

Tabela 8
Tabeli 8

Opombe

Zaslon daljinskega 
upravljalnika Vsebina

"A8" sveti
Napaka pri napajalni napetosti notranje
enote. 

"C1" sveti
Pogon ventilatorja PCB notranje enote:
napaka pri prenosu krmiljenja PCB na
notranji enoti. 

"C6" sveti
Nepravilna kombinacija pogona ventila-
torja PCB notranje enote ali nepravilna
nastavitev tipa krmilnika PCB. 

"U3" sveti
Preizkus zunanje enote še ni bil
dokončan. 

Zaslon daljinskega 
upravljalnika Vsebina

" " sveti
Nastal je kratek stik pri priključnih
sponkah FORCED OFF - prisilni izklop
(T1, T2)

"U4" sveti

"UH" sveti

■ Napajanje zunanje enote je
izključeno

■ Zunanja enota ni ožičena za
napajanje

■ Nepravilno ožičenje prenosa in/ali
ožičenje FORCED OFF - prisilni
izklop

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
izklopa (OFF) 

OPOMIN

Če po končanem preizkusu delovanja klimatske naprave
še potekajo dela notranje ureditve prostorov, stranki
pojasnite, naj ne uporablja klimatske naprave, dokler ni
dokončano vse delo v prostoru, da bi tako zaščitila
klimatsko napravo. 

Sicer bodo snovi, ki se uporabljajo pri urejanju notranjosti,
na primer barve in lepila, lahko kontaminirale klimatsko
napravo. 
Priročnik za montažo
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