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Ventilatorski konvektorji s kanalskim priključkom

Navodila za montažo
in uporabo

Izbira mesta montaže:
Pred zagonom naprave pozorno preberite ta navodila. Ne
zavrzite jih. Spravite jih na varno mesto, ker jih boste
potrebovali tudi v prihodnje.
Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko
povzroči električni šok, kratek stik, uhajanje tekočin, požar
ali kako drugače poškoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte le Daikinovo opremo, ki je zasnovana in
izdelana posebej za njihove naprave in naj vam jo montira
strokovnjak.
Če imate kakršnakoli vprašanja glede montaže ali uporabe
naprave, se vedno obrnite na prodajalca klimatskih naprav
Daikin.

■

enote ne montirajte v prostorih, kjer so prisotni vnetljivi plini

■

ne škropite vode neposredno na enoto,

■

enoto montirajte na strop ali steno, ki preneseta njeno težo.
Okoli enote pustite dovolj prostora za upravljanje in vzdrževanje,
pri tem ne pozabite upoštevati tudi nameščeno opremo.

■

nikoli ne nameščajte grelne enote neposredno pod električni vtič
oz. vtičnico.

Opis opreme

Pred montažo

Serija FWD klimatskih naprav in enot za ogrevanje z vročim zrakom
je bila zasnovana za klimatiziranje prostorov, ki zahtevajo namestitev
enot s kanali.

Montažo in vzdrževanje naj v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi
izvajajo za to vrsto naprav kvalificirani strokovnjaki.

Glavni sestavni deli

Ob dobavi enote preverite, če je med transportom prišlo do
kakršnihkoli poškodb.
Za montažo in uporabo morebitne opreme glejte ustrezno tehnično
dokumentacijo.

■

Nosilni okvir iz pocinkane pločevine ustrezne debeline, dobro
izoliran s protihrupnim in protikondenzacijskim materialom,
protipožarni razred 1. Skupaj z revizijskimi ploščami.

■

Enota z ventilatorjem z enojnim ali dvojnim ventilatorjem,
dvojni centrifugalni zajem zraka, statični in dinamično uravnoteženim rotorjem, neposredno povezanim s 3-stopenjskim
elektromotorjem, opremljena s fiksnim kondenzatorjem in
toplotno zaščito

Preverite, ali se oznake modela in različice enote ujemajo s podatki
na kartonski embalaži.

Uporaba in omejitve
Daikin ne prevzema nobene odgovornosti,
- če je enoto montirala nekvalificirana oseba,
- če se enota uporablja nepravilno,
- če se enota uporablja v pogojih, ki niso dovoljeni,
- če se v teh navodilih opisana vzdrževalna dela ne izvajajo,
- če niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli.
Da preprečite vdor prahu v enoto, jo pred montažo hranite v originalni
embalaži.

■

Povezavna letvica.

■

Prenosnik toplote: z visokim izkoristkom, izdelan iz bakrenih
cevi in aluminijastih reber, ki so varovana z mehanskim
raztezanjem. Pritrjena so z zbiralnimi cevmi iz medenine in
vsebujejo zračne ventile. Prenosnik toplote, ki je običajno
dobavljen s priključki za levo stran, lahko obrnete za 180°.

■

Sistem za zbiranje in odvodnjavanje kondenzata, sestav za
vgradnjo na strop ali steno. Vse modele serije FWD lahko
montirate vodoravno ali navpično.

■

Modul vstopa zraka z zračnim filtrom
■ Modul vstopa zraka
Izdelan je iz pocinkane pločevine. Ti moduli omogočajo filtriranje
zajetega zraka in priključitev enote na vstopni kanal.

Zrak, ki ga enota zajema, mora biti vedno filtriran. Vedno uporabljajte
priloženi zračni filter.

■ Zračni filter
Izdelan iz akrila, protipožarni razred 1, razred filtra EU 2.

Če enote pozimi ne uporabljajte, odstranite vodo iz sistema, da
preprečite poškodbe, ki bi jih povzročil led. Če uporabljate mešanico
vode in sredstva proti zmrzovanju, preverite ledišče.

Filter lahko vstavite ali odstranite. Pritrjen je z 2 vrtljivima
gumboma z navojnim steblom M4.
Material filtra lahko perete in regenerirate, tako da ohranite
učinkovitost filtra in zmanjšate uhajanje zraka.

Ne spreminjajte notranjega ožičenja enote in drugih delov.
Spodaj so navedene omejitve uporabe, vse ostalo velja za nepravilno
uporabo:
■

■
-

medij: voda/glikol

■

temperatura vode: 5°C~95°C

■

maksimalni obratovalni tlak: 10 bar

■

temperatura zraka: –20°C~43°C

■

dopustno odstopanje napetosti: ±10%

Oprema sestoji iz
nosilnega okvirja iz pocinkane pločevine
snemljivega kasetnega filtra (se izvleče kot predal)
pločevinastih samoreznih vijakov

Primer montaže
Glejte sliko 1.
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Dimenzije
■

Modul vstopa zraka s ploščatim zračnim filtrom razreda EU 2
(Glejte sliko 2)

■

Standardna enota (Glejte sliko 5)
Dimenzije na levi strani se nanašajo na hidravlične priključke na
levi strani, dimenzije na desni strani pa se nanašajo na hidravlične
priključke na desni strani.
1

6 odprtin za hitro montažo

2

Odvod kondenzata - vodoravna montaža

3

Odvod kondenzata - navpična montaža

4

Hidravlični priključki
4 = standardni prenosnik toplote
4 DF = dodatni prenosnik toplote

5

Dovod zraka

6

Vstop zraka
6A = dobavljeno
6B = se med montažo lahko spremeni

7

Okrogli izrezani element (Ø100 mm) za zajem svežega zraka

3

sprostite 4 pritrdilne vijake na ležišču motorja, ne da bi jih
popolnoma odvili (7),

4

odstranite prenosnik toplote (5), tako da odvijete 4 pritrdilne
vijake, ga izvlecite in obrnite, snemite izrezane elemente na
nasprotni plošči, vstavite prenosnik toplote in privijte vijake,

5

namestite zgoraj navedene dele,

6

z antikondenzacijskim izolacijskim materialom
izstopne odprtine prej uporabljenih zbirnih vodov.

Montaža enote
Pritrdite standardno enoto na strop ali steno z uporabo vsaj 4 od
6 odprtin,
■

Pri vodoravni montaži (strop) je priporočljiva uporaba navojnih
palic M8 in sidrnih vijakov, ki so primerni za maso enote.
Poskrbite za ustrezno pozicioniranje enote z uporabo 2 vijakov
M8 in podložke, ki je primerna za vstavitev odprtine. Nato enoto
pritrdite.
Pred privijanjem protimatice nastavite zapiralo glavne matice,
tako da bo enota nagnjena pravilno. S tem boste omogočili lažje
odvajanje kondenzata (glejte sliko 4).
Pravilni naklon dosežete, tako da vstop nagnete nekoliko
navzdol v primerjavi z izstopom, dokler ne znaša razlika med
koncema okoli 10 mm. Povežite hidravlične priključke s cevmi in
v primeru hlajenja z odvodom kondenzata. Uporabite eno od
cevi pomožne posode, ki je vidna na zunanji strani stranske
plošče (glejte sliko 5): vodoravni (posoda) in navpični odvod
kondenzata.

■

Pri navpični montaži (stena) pritrdite enoto, tako da voda
lahko odteka v smeri odvoda kondenzata. Zadostuje naklon, ki
ustreza razliki med stranskimi ploščama okoli 5 mm.
Cevi za odvod kondenzata glavne posode sta nameščeni
znotraj stranskih plošč in sta dostopni skozi membranski
prehod, ki ga morate preluknjati, da bi skozi napeljali cev za
odvod kondenzata.
Priporočljivo je, da prej omenjenega membranskega prehoda ne
odstranjujete, saj preprečuje poškodbe cevi za odvod kondenzata zaradi ostrega roba odprtine na stranski plošči.

■

Za povezavo enote na odvod kondenzata, uporabite
gumijasto cev in jo s kovinsko objemko pritrdite na izbrano cev
za odvod kondenzata (Ø3/8") (uporabite odvod kondenzata, ki je
nameščen na strani hidravličnih priključkov).
Za lažje odvajanje kondenzata naj bo cev za odvod nagnjena
navzdol, njen naklon pa naj znaša vsaj 30 mm/m. Speljana naj
bo brez zavojev ali ovir.

■

Montaža zračnega filtra. Na vstopu je lahko modul filtra
nameščen bodisi v isti črti kot izstop (izvedba AA) ali po kotom
90° glede na enoto (izvedba AB). V slednjem primeru morate
premestiti spodnji pokrov, tako da nastavite 6 vijakov, s katerimi
je pokrov pritrjen na enoto. Ploščo nato namestite na spodnjo
stran enote.
Oba konca modula filtra sta prevrtana, tako da ustrezata
luknjam na vstopu enote.
Tako lahko modul pritrdite na enoto in na drugem koncu
dosežete enake pozicije lukenj kot so na vstopu enote.
Izvrtane luknje na enem koncu modula imajo premer Ø5 mm, ta
del pritrdite neposredno na enoto.
Na drugem koncu so luknje premera 3,5 mm, ki zagotavljajo
tesen prileg za pritrditev ostalih delov (niso priloženi).
Skupne mere so prikazane na sliki 2.

Montaža
Klimatske naprave in enote za ogrevanje z vročim zrakom
FWD lahko montirate vodoravno ali navpično. Preverite, ali
je izbrani način montaže v skladu z eno od shem na sliki 3,
kjer sta obe možnosti (AA ali AB) primerni tako za
ogrevanje kot tudi hlajenje.

Vodoravna ali navpična montaža
(Glejte sliko 3)
AA

Vstop in izstop zraka potekata v ravni črti

AB

Vstop in izstop zraka ne potekata v ravni črti

Konfiguracija enote
Enote so vedno dobavljene v konfiguraciji AA, vstop zraka pa lahko
spremenite med montažo.
Sestavni deli (Glejte sliko 6)
1

Zgornji pokrov

2

Spodnji pokrov

3

Izrezana odprtina za zunanji vstop zraka

4

Centrifugalni ventilatorji

5

Standardni prenosnik toplote

6

Dodatni prenosnik toplote (DF)

7

Posoda za kondenzat pri stenski montaži (cev Ø3/8")

8

Posoda za kondenzat pri stropni montaži (cev Ø3/8")

9

Hidravlični priključki prenosnika toplote

10

Priključki za odvod kondenzata

11

Povezavna letvica

12

Nosilni okvir

Priporočljivo je, da opremo standardne enote namestite v skladu
s tehnično dokumentacijo, preden jo pozicionirate.
Odprtine za vstop zraka in za dovodne cevi so pravokotne in
opremljene z luknjami za pritrditev razpoložljive opreme. Za
neposreden vstop sveļega zraka sta na obeh stranskih plođčah okrogli
odprtini (Ø100 mm).

zamašite

Če se montaža razlikuje od dobave, morate spremeniti zasnovo
naprave, tako da jo razstavite kot je prikazano na sliki 6.
Priključke prenosnika toplote lahko namestite na nasprotno stran po
naslednjem postopku:
1

odstranite zgornji in spodnji pokrov (1+2),

2

odstranite posodo za kondenzat pri vodoravni montaži (8),

Navodila za montažo in uporabo
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■

Montaža modula filtra je shematično prikazana na:
- sliki 9: montaža vstopnih modulov filtra enot FWD izvedbe
AA.
- sliki 10: montaža vstopnih modulov filtra enot FWD izvedbe
AB.
Uporabite priložene pločevinske samorezne vijake.

Legenda oznak električnih delov (Glejte sliko 7)
BK .......................... Črna = maksimalno število vrtljajev
BU ali GY ............... Modra ali siva = srednje število vrtljajev
GNYE..................... Zelena-rumena = ozemljitveni vodnik
RD.......................... Rdeča = minimalno število vrtljajev

Nekaj pomembnih napotkov
■ Odzračite prenosnik toplote pri zaustavljenih črpalkah, tako
da odprete zračne ventile poleg priključkov na prenosniku.
■ Ko nameščate sistem s kanali, je priporočljivo, da med
kanale in enoto namestite protivibracijska tesnila (niso
priložena).
■ Če želite kot opremo namestiti modul električne upornosti
(EDEH), morajo biti protivibracijska tesnila na strani dovoda
odporna proti vročini.
■ Kanali, še posebej dovodni, morajo biti izolirani s protikondenzacijskim materialom.
■ Poleg opreme predvidite tudi revizijski pokrov za vzdrževanje
in čiščenje.
■ Namestite krmilno ploščo na zid. Izberite položaj, ki je lahko
dostopen in omogoča nastavitev funkcij in odčitavanje
temperature. Izogibajte se položajem, v katerih je plošča
izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali neposrednemu
vročemu ali mrzlemu zračnemu toku. Ne postavljajte nobenih
ovir, ki bi onemogočale spremljanje temperature.

Ožičenje
Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati
pooblaščeni električar. Pri tem mora upoštevati vse lokalne
in državne predpise.
Pred začetkom izvajanja električnih del izklopite električno napeljavo.
Za informacije o opremi glejte ustrezna navodila.
Prepričajte se, da napetost električne napeljave ustreza napetosti, ki
je izpisana na tipski tablici enote.
Vsaka enota mora biti opremljena s stikalom (IL) na priključku na
električno napeljavo z razdaljo najmanj 3 mm med kontaktoma
odprtine in primerno varovalko (F).
Poraba električnega toka je prikazana na ploščici s podatki,
nameščeni na enoto.
Pazljivo povežite enoto in krmilnik v skladu s shemo ožičenja, ki je
priložena opremi.
Za povezavo električnih kablov in priključkov morate odstraniti
spodnji pokrov (glejte sliko 6). Tako si omogočite dostop do
povezavne letvice.

WH ......................... Bela = skupna žica
- - - - ....................... Vodniki, ki jih potrebno napeljati
CN.......................... Konektor
F............................. Varovalka (ni priložena)
IL ............................ Glavno stikalo (ni priloženo)
M ............................ Motor

➀ ........................... Priključki na krmilniku

Preizkus delovanja
Preverite, ali je enota montirana, tako da je zagotovljen zahtevan
naklon.
Preverite, ali ni odvod kondenzata morda zamašen (usedlina iz
kamenčkov, itd.).
Preverite zatesnitev hidravličnih priključkov.
Preverite, ali so električni kabli dobro speljani in pritrjeni (to preverite
pri izklopljeni napetosti).
Prepričajte se, da ste prenosnik toplote pravilno odzračili.
Vklopite električno napajanje in preverite delovanje enote.

Uporaba
Za uporabo enote glejte navodila za montažo in uporabo krmilnika.
Posebni krmilniki so na voljo kot oprema.

Vzdrževanje in čiščenje
Zaradi varnosti pred vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite enoto in
premaknite stikalo za vklop v položaj OFF.

Vzdrževanje
Vzdrževanje klimatskih naprav in enot za ogrevanje z vročim zrakom
FWD je omejeno na redno čiščenje zračnega filtra in prenosnika
toplote ter preverjanje učinkovitosti odvoda kondenzata.
Vzdrževanje naj izvaja le strokovnjak.

Napajalni kabli (električno napajanje in krmiljenje) morajo biti speljani
do povezavne letvice skozi membranski prehod na stranski plošči
enote, nasproti hidravličnim priključkom.

Med vzdrževanjem bodite še posebej pozorni na: dotikanje določenih
kovinskih delov, na katerih se lahko poškodujete. Uporabljajte
zaščitne rokavice.

Slika 7 prikazuje shemo ožičenja enote FWD brez krmilne plošče.

Pred zagonom naprave po daljšem obdobju mirovanja se prepričajte,
da v prenosniku toplote NI zraka.

Motorji enote obratujejo s 3 stopnjami hitrosti.
Skupna žica motorja je bele barve (WH).

Motor ne zahteva vzdrževanja, saj je opremljen z ležaji, ki se mažejo
sami.

Če skupne žice ne povežete pravilno, lahko pride do
trajnih poškodb motorja.
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Čiščenje zračnega filtra
Izklopite napajanje enote, tako da premaknete stikalo za vklop
v položaj OFF.

Odstranitev enote
Demontaža enote mora biti izvedena v skladu z veljavnimi lokalnimi
in državnimi predpisi.

Zračni filter očistite takole (glejte sliko 6)
■

Odmaknite pokrov revizijske odprtine in odstranite filter, tako da
odvijete pritrdilna gumba kot je prikazano na sliki 8.

■

Če je filter v vstopni rešetki, jo odstranite in se ravnajte po
spodaj opisanem postopku.
(Glejte sliko 8)
1

Vstopni modul z zračnim filtrom

2

Zračni filter, ki je na vstopni modul pritrjen z vijaki,
lahko izvlečete kot predal.

Odpravljanje težav
Če enota ne deluje pravilno, preverite najprej točke iz spodnje tabele,
preden se obrnete na servisno službo.
Če problema ne morete rešiti, pokličite vašega prodajalca ali servisni
center.
Težava 1: Enota sploh ne deluje

■

Operite filter z mlačno vodo ali ga v primeru suhega prahu
izpihajte s stisnjenim zrakom.

■

Ko se filter posuši, ga namestite nazaj na svoje mesto.

Čiščenje prenosnika toplote
Priporočljivo je, da preverite stanje prenosnika toplote pred začetkom
poletne sezone. Preverite tudi, ali niso rebra morda zamašena
z nečistočami.
Za dostop do prenosnika toplote odstranite pokrov dovoda in posodo
za kondenzat. Ko je prenosnik toplote dostopen, ga očistite
s stisnjenim zrakom ali paro nizkega tlaka in pazite, da ne
poškodujete reber prenosnika.
Pred začetkom poletnega obratovalnega obdobja redno pregledujte
odvod kondenzata.
OPOMBA

Zadostno in redno vzdrževanje ter čiščenje prispevata
k prihranku energije in zmanjševanju stroškov.

Možni vzroki

Rešitev

Izpad električnega toka

Poskrbite za dovod električnega toka

Samodejni odklopnik je prekinil
električno napajanje

Pokličite servisni center

Stikalo je v položaju STOP ("0")

Vklopite enoto (ON) in izberite "I"

Težava 2: Slabo hlajenje ali ogrevanje
Možni vzroki

Rešitev

Umazan ali zamašen zračni filter
Ovira blizu vstopa ali izstopa zraka

Odstranite oviro

Zrak v prenosniku toplote

Pokličite monterja

Vrata in okna so odprta

Zaprite vrata in okna

Enote deluje pri majhnem številu
vrtljajev

Izberite srednje ali visoko število
vrtljajev

Težava 3: Iz enote izteka tekočina
Možni vzroki

Navodila za montažo in uporabo

4

Očistite zračni filter

Rešitev

Enota ni nameščena s pravilnim
naklonom

Pokličite monterja

Odvod kondenzata je zamašen

Pokličite monterja
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