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Instrukcja montażu
i instrukcja obsługi

Klimakonwektory kanałowe

Wybór miejsca montażu:
Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać.
Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby można z niej
było korzystać w przyszłości.
Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcia, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia
sprzętu. Należy stosować wyłącznie akcesoria produkcji
firmy Daikin, zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu z opisywanymi urządzeniami; akcesoria powinny
być instalowane przez odpowiednio wykwalifikowaną
osobę.
Z wątpliwościami dotyczącymi procedury montażu lub
eksploatacji należy zwracać się do dealera firmy Daikin.

Przed przystąpieniem do montażu
Prace montażowe i konserwacyjne powinny być wykonywane
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych techników,
przeszkolonych w zakresie serwisowania tego typu urządzeń i
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Przy odbiorze urządzenia należy sprawdzić jego stan, dokonując
oględzin w poszukiwaniu śladów ewentualnych uszkodzeń
powstałych podczas transportu.

■

Urządzenia nie należy instalować w pomieszczeniach, w których
obecne są gazy łatwopalne.

■

Woda nie może kapać bezpośrednio na urządzenie.

■

Urządzenie należy instalować na ścianie lub suficie o nośności
stosownej do jego ciężaru. Wokół urządzenia należy zapewnić
przestrzeń wystarczającą do prawidłowej obsługi i konserwacji
urządzenia, uwzględniając wszystkie zainstalowane akcesoria
opcjonalne.

■

Nigdy nie należy umieszczać urządzenia grzewczego bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.

Opis wyposażenia
Seria urządzeń do klimatyzacji i ogrzewania gorącym powietrzem
FWD przeznaczona jest do pomieszczeń klimatyzowanych,
w których istnieje potrzeba montażu urządzeń kanałowych.

Elementy główne
■

Konstrukcja nośna wykonana z arkuszy stali ocynkowanej
o odpowiedniej grubości, zaizolowanej materiałem tłumiącym
hałas/przeciwkondensacyjnym
samogaszącym
klasy
1;
w komplecie panele rewizyjne.

■

Wentylator z jednym lub dwoma kołami, typ odśrodkowy
z podwójnym wlotem powietrza, ze statycznie i dynamicznie
wyważonymi wirnikami połączonymi bezpośrednio z silnikiem
elektrycznym o 3 prędkościach, wyposażony w skraplacz i
zabezpieczenie termiczne.

■

Listwa zaciskowa.

■

Wymiennik ciepła: o wysokiej sprawności, wykonany z rur
miedzianych mechanicznie roztłoczonych w aluminiowych
lamelach. Wyposażono je w mosiężne kolektory i zawory
powietrzne. Strony wymiennika ciepła, zwykle dostarczanego
w wersji z przyłączami po lewej stronie, można zamienić o 180°.

■

Układ gromadzenia i odprowadzania skroplin w wersji do
montażu na ścianie lub pod sufitem. Wszystkie modele z serii
FWD mogą być instalowane zarówno w pozycji pionowej, jak i
poziomej.

■

Moduł wlotu powietrza z filtrem

Odpowiednie arkusze danych technicznych zawierają informacje
dotyczące montażu i stosowania akcesoriów dodatkowych.
Należy odczytać nazwę modelu i wersję urządzenia – znajdują się na
tekturowym opakowaniu.

Ograniczenia eksploatacyjne
Firma Daikin nie odpowiada za urządzenia
- zamontowane przez niewykwalifikowany personel,
- eksploatowane w niewłaściwy sposób,
- eksploatowane w nieodpowiednich warunkach,
- w razie niewykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie
z informacjami podanymi w tej instrukcji,
- jeśli do naprawy użyto nieoryginalnych części zamiennych.

■ Moduł wlotu powietrza
Wykonany z arkusza stali ocynkowanej. Moduły umożliwiają
filtrowanie powietrza zasysanego przez urządzenie i podłączenie urządzenia do układu kanałów wlotowych.

Nie należy wyjmować urządzenia z opakowania aż do czasu jego
montażu; zapobiegnie to dostawaniu się kurzu do jego wnętrza.
Powietrze zasysane przez urządzenie bezwzględnie musi być
filtrowane. Zawsze należy stosować dołączony filtr powietrza.

■ Filtr powietrza
Wykonany z akrylu, samogaszący, klasa 1, o klasie filtracji EU 2.

Jeśli urządzenie nie jest używane w okresie zimowym, należy
spuścić wodę z układu, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia
układu powodowanego tworzeniem się lodu. W przypadku stosowania roztworów przeciwzamrożeniowych należy sprawdzić ich
punkt zamarzania.

Filtr można w prosty sposób wyjąć lub założyć; służą do tego
2 pokrętła z gwintowanymi trzpieniami M4.
Materiał filtrujący można płukać i regenerować w celu zachowania skuteczności filtracji przy jednoczesnym ograniczonym
prądzie upływowym.

Nie należy modyfikować okablowania wewnętrznego ani innych
podzespołów urządzenia.

■ Zestaw akcesoriów zawiera
- Konstrukcję nośną wykonaną z arkusza stali ocynkowanej
- Wyjmowalny filtr typu kasetowego (do wyciągania jak
szuflada)
- Samogwintujące wkręty mocujące

Ograniczenia dotyczące eksploatacji podano poniżej; wszelkie
odstępstwa są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie:
■

czynnik pośredniczący: woda/glikol

■

temperatura wody: 5°C~95°C

■

maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Przykład montażu

■

temperatura powietrza: –20°C~43°C

Patrz rysunek 1.

■

tolerancja napięcia: ±10%
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Jednostka FWD
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Moduł wlotu powietrza z filtrem
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Wymiary

Istnieje możliwość umiejscowienia króćców przyłączy wymiennika po
przeciwnej stronie w następujący sposób:

■

Moduł wlotu powietrza z filtrem o klasie filtracji EU 2 (Patrz
rysunek 2)

1

zdejmij górny i dolny panel zamykający (1+2),

■

Urządzenie standardowe (Patrz rysunek 5)
Wymiary podane po lewej stronie dotyczą wersji z przyłączami po
lewej stronie, a wymiary po prawej stronie – wersji z przyłączami
po prawej.

2

wyjmij zbiornik skroplin do montażu w pozycji poziomej (8),

3

poluzuj 4 wkręty mocujące do podstawy silnika, nie wykręcając
ich całkowicie (7),

4

wyjmij wymiennik ciepła (5), wykręcając 4 wkręty mocujące,
pociągając za niego i obracając; wybij wstępnie nacięte otwory
w panelu po przeciwnej stronie, włóż ponownie na miejsce
wymiennik ciepła i dokręć śruby,

5

ponownie dokręć poprzednio wymienione elementy,

6

zakryj otwory wylotowe poprzednio używanych kolektorów
materiałem izolacyjnym przeciwdziałającym skraplaniu.

1

6 otworów szybkozłączy

2

Odprowadzenie skroplin – montaż w pozycji poziomej

3

Odprowadzenie skroplin – montaż w pozycji pionowej

4

Połączenia hydrauliczne
4 = standardowy wymiennik ciepła
4 DF = dodatkowy wymiennik ciepła

5

Zasilanie powietrzem

6

Wlot powietrza
6A = warunki dostawy
6B = możliwa zmiana podczas montażu

7

Okrągły wstępnie nacięty otwór (Ø100 mm) wlotu świeżego
powietrza

Montaż urządzenia
Zamocuj standardowe urządzenie do sufitu lub ściany, wykorzystując
co najmniej 4 lub 6 otworów;
■

Montaż
Urządzenia do klimatyzacji i ogrzewania gorącym
powietrzem FWD mogą być instalowane w pozycji
poziomej lub pionowej. Należy sprawdzić, czy warunki
montażu odpowiadają podanym na jednym ze schematów
(rysunek 3); obie możliwe konfiguracje (AA lub AB) są
przeznaczone zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia.

Montaż w pozycji poziomej lub pionowej
(Patrz rysunek 3)
AA

Wlot i wylot powietrza na jednej osi

AB

Wlot i wylot powietrza nie znajdują się na jednej osi

■

Konfiguracja urządzenia
Urządzenia są zawsze dostarczane w konfiguracji AA, lecz położenie
otworu wlotowego można zmienić podczas montażu.
Opis zestawu (Patrz rysunek 6)
1

Górny panel zamykający

2

Dolny panel zamykający

3

Wstępnie nacięty otwór na zewnętrzny przewód wlotu powietrza

4

Wentylatory odśrodkowe

5

Standardowy wymiennik ciepła

6

Dodatkowy wymiennik ciepła (DF)

7

Zbiornik skroplin do montażu na ścianie (przewód Ø3/8")

8

Zbiornik skroplin do montażu na suficie (przewód Ø3/8")

9

Przyłącza hydrauliczne wymiennika ciepła

10

Przyłącza układu odprowadzania skroplin

11

Listwa zaciskowa

12

Konstrukcja nośna

Zalecane jest montowanie ewentualnych akcesoriów standardowego
wyposażenia przed jego wypoziomowaniem, zgodnie z arkuszami
danych technicznych.
Przekroje przewodów wlotowych i zasilających są prostokątne i
zaopatrzone w otwory do montażu dostępnych akcesoriów. Po obu
stronach paneli urządzenia znajdują się okrągłe wstępnie nacięte
otwory (Ø100 mm) przeznaczone na wlot świeżego powietrza.
Jeśli instalacja różni się od standardowej, układ należy zmienić,
demontując urządzenie (rysunek 6).
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■

■

W przypadku montażu w poziomie (montaż do sufitu)
zalecane jest stosowanie prętów gwintowanych M8, śrub
kotwowych odpowiednich do ciężaru urządzenia oraz
przygotowanie 2 śrub M8 i podkładki o średnicy pasującej do
otworu, które posłużą do ustalenia położenia urządzenia.
Przed dokręceniem przeciwnakrętki należy tak wyregulować
docisk nakrętki głównej, aby nachylenie urządzenia ułatwiało
odprowadzanie skroplin (patrz rysunek 4).
Prawidłowe nachylenie można uzyskać, nachylając wlot w dół o
około 10 mm względem jednego końca do drugiego. Należy
wykonać połączenia hydrauliczne z wymiennikiem ciepła oraz
(w przypadku korzystania z trybu chłodzenia) z przewodem
odprowadzenia skroplin. Należy użyć jednego z 2 odpływów
zbiornika pomocniczego, widocznych po zewnętrznej stronie
paneli bocznych urządzenia (patrz rysunek 5): poziomego
(zbiornik) i pionowego odprowadzenia skroplin.
W przypadku montażu w pozycji pionowej (na ścianie),
należy zamocować urządzenie tak, aby zapewnione było
spływanie wody przez układ odprowadzania skroplin.
Wystarczające nachylenie odpowiada różnicy poziomów między
panelami bocznymi wynoszącej około 5 mm.
Dwa przewody wylotowe głównego zbiornika są umieszczone
wewnątrz paneli bocznych; można uzyskać do nich dostęp za
pośrednictwem otworu w przeponie (przepustu), przez który
należy przełożyć przewód skroplin.
Zalecane jest nieusuwanie opisywanego przepustu, ponieważ
zabezpiecza on przewód skroplin w panelu bocznym przed
uszkodzeniem przez ostre krawędzie otworu.
Aby podłączyć urządzenie do przewodu odprowadzania
skroplin, należy podłączyć elastyczny przewód gumowy do
przewodu odprowadzania skroplin (Ø3/8") metalowym
zaciskiem (należy wybrać przewód skroplin znajdujący się po
stronie przyłączy hydraulicznych).
Aby ułatwić odprowadzanie skroplin, należy zapewnić
nachylenie przewodu w dół o co najmniej 30 mm/m,
sprawdzając czy cały przewód jest drożny i bez załamań.
Montaż filtru powietrza. Moduł filtru na wlocie powietrza
można zainstalować w ten sam sposób, co dla wylotu
(konfiguracja AA) lub pod kątem 90° względem urządzenia
(konfiguracja AB). W tym drugim przypadku przedni dolny panel
zamykający należy przesunąć, regulując położenie za pomocą
6 wkrętów mocujących go do urządzenia. Panel zostanie
zainstalowany u dołu urządzenia.
Oba końce modułu filtrującego zaopatrzono w otwory pasujące
do otworów na wlocie powietrza do urządzenia.
W ten sposób można połączyć moduł z urządzeniem i uzyskać
na drugim końcu położenie otworów identyczne z ułożeniem
otworu wlotowego w centrali klimatyzacyjnej.
Wywiercone otwory na jednym końcu mają Ø5 mm; tę część
należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia.
Na drugim końcu średnica otworów wynosi 3,5 mm, co zapewnia zamocowanie śrub, które będą używane do mocowania
innych części (nie należących do wyposażenia).
Wymiary całkowite zawiera rysunek 2.
FWD
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■

Montaż modułu filtra przedstawiono na schematach:
- rysunek 9: montaż modułów wlotowych filtrów w urządzeniu
FWD z konfiguracją AA.
- rysunek 10: montaż modułów wlotowych filtrów w urządzeniu
FWD z konfiguracją AB.
Należy użyć wkrętów samogwintujących dołączonych do
zestawu.

Reguły, których należy przestrzegać
■ Odpowietrz wymiennik ciepła (przy wyłączonych pompach)
za pomocą zaworów do odpowietrzania umieszczonych
w sąsiedztwie przyłączy wymiennika.
■ Podczas realizacji układu kanałowego zalecane jest
umieszczenie złączy tłumiących kanału (nie należą do
wyposażenia) między kanałem a urządzeniem.
■ W przypadku montażu modułu rezystancji elektrycznej
(EDEH, należy do akcesoriów dodatkowych) złącze tłumiące
kanału wlotowego powinno być odporne na wysokie
temperatury.
■ Kanał, szczególnie wlotowy, powinien być zaizolowany
materiałem przeciwdziałającym skraplaniu.
■ W pobliżu urządzenia umieść panel rewizyjny, przeznaczony
do wykonywania czynności konserwacyjnych i czyszczenia.
■ Na ścianie zamontuj panel sterujący. Wybierz położenie
zapewniające łatwy dostęp do ustawień i funkcji oraz
pomiaru temperatury. Nie należy umieszczać go w miejscach
bezpośredniego działania promieni słonecznych lub
wystawionych na gorące lub zimne prądy powietrzne. W
miejscach istotnych dla poprawności odczytu temperatury
nie należy umieszczać przeszkód.

Spis elementów elektrycznych (Patrz rysunek 7)
BK .......................... Czarny = prędkość maksymalna
BU lub GY .............. Niebieski lub Szary = średnie obroty
GNYE..................... Zielony-Żółty = uziemienie
RD.......................... Czerwony = prędkość minimalna
WH ......................... Biały = przewód wspólny
- - - - ....................... Okablowanie w miejscu instalacji
CN.......................... Złącze
F............................. Bezpiecznik (nie należy do wyposażenia)
IL ............................ Wyłącznik główny (nie należy do wyposażenia)
M ............................ Silnik

➀ ........................... Połączenia ze sterownikiem

Test działania
Sprawdź, czy urządzenie zostało
zapewniający wymagane pochylenie.

zamontowane

w

sposób

Sprawdź, czy układ odprowadzania skroplin nie jest zablokowany
(np. przez osad z kamienia, itp.).
Sprawdź uszczelnienia połączeń hydraulicznych.
Sprawdź połączenia przewodów elektrycznych (przy wyłączonym
zasilaniu).
Sprawdź, czy odpowietrzanie wymiennika ciepła zostało wykonane
prawidłowo.
Włącz zasilanie i sprawdź, czy urządzenie działa.

Okablowanie w miejscu instalacji
Eksploatacja
Okablowanie i elementy elektryczne muszą być
przygotowane przez uprawnionego elektryka i zgodne
z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi.
Okablowanie elektryczne należy prowadzić po wyłączeniu zasilania.
Informacje
dotyczące
akcesoriów
opcjonalnych
podano
w odpowiednich instrukcjach.
Należy sprawdzić, czy dostępne zasilanie odpowiada parametrom
podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Każde urządzenie wymaga osobnego wyłącznika (IL) zasilania o
szczelinie między stykami rozwiernymi co najmniej 3 mm i
stosownego bezpiecznika (F).
Pobór mocy podano na plakietce zamocowanej do urządzenia.
Okablowanie należy prowadzić w sposób uwzględniający działanie
urządzenia i sterownika oraz zgodnie ze schematem okablowania
dołączonym do każdego z akcesoriów.
Aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej w celu wykonania połączeń
elektrycznych, konieczne jest zdjęcie dolnego panelu zamykającego
(patrz rysunek 6).
Przewody pod napięciem (zasilające i sterujące) należy prowadzić
do listwy zaciskowej przez przepust znajdujący się na panelu
bocznym urządzenia po stronie przeciwnej do przyłączy
hydraulicznych.
Rysunek 7 przedstawia schemat okablowania urządzenia FWD (bez
panelu sterowania).
Silniki mogą pracować przy 3 prędkościach obrotowych.
Przewód wspólny silnika jest biały (oznaczenie "WH").

Informacje na temat eksploatacji urządzenia można znaleźć w
instrukcjach obsługi i montażu sterownika. Jako akcesoria
dodatkowe dostępne są przeznaczone specjalnie do tych urządzeń
sterowniki.

Konserwacja i czyszczenie
Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do
wykonywania czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy
wyłączyć urządzenie i odciąć napięcie wyłącznikiem zasilania.

Konserwacja
Czynności konserwacyjne dla urządzeń do klimatyzacji i ogrzewania
gorącym powietrzem z serii FWD ograniczają się do okresowego
czyszczenia filtra powietrza i wymiennika ciepła oraz do sprawdzania
działania układu odprowadzania skroplin.
Czynności konserwacyjne może wykonywać tylko wykwalifikowany
personel.
Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy zwracać
szczególną uwagę, aby przypadkowo nie dotknąć części
metalowych, które mogą spowodować obrażenia; dlatego należy
zawsze zakładać robocze rękawice ochronne.
Za każdym razem po uruchomieniu urządzenia po dłuższym okresie
przestoju należy upewnić się, że w wymienniku ciepła NIE znajduje
się powietrze.
Silnik, wyposażony w łożyska samosmarujące, jest bezobsługowy.

W przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodu
wspólnego nastąpi nieodwracalne zniszczenie silnika.
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Czyszczenie filtra powietrza
Należy odciąć napięcie od urządzenia wyłącznikiem głównym.
Aby wyczyścić filtr powietrza, należy postępować w następujący
sposób (patrz rysunek 6)
■

Zdejmij panel rewizyjny i wyjmij filtr powietrza (patrz rysunek 8),
wykręcając pokrętła mocujące.

■

W przeciwnym przypadku (jeśli filtr znajduje się za kratką
wlotową), zdejmij kratkę i wykonaj czynności opisane poniżej.
(Patrz rysunek 8)
1

Moduł wlotowy z filtrem

2

Filtr powietrza, przymocowany do modułu wlotowego,
wyciąga się jak szufladę.

Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia powinien przebiegać zgodnie z odpowiednimi
przepisami lokalnymi i krajowymi.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy przed wezwaniem
serwisu sprawdzić punkty opisane w tabeli poniżej.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy skontaktować się
z dealerem lub centrum serwisowym.
Objaw 1: Urządzenie w ogóle nie działa

■

Umyj filtr powietrza ciepłą wodą albo, w przypadku zakurzenia,
oczyść sprężonym powietrzem.

■

Po osuszeniu ponownie zainstaluj filtr.

Czyszczenie wymiennika ciepła
Przed rozpoczęciem sezonu letniego zalecane jest sprawdzanie
stanu wymiennika ciepła. Należy również sprawdzić, czy nie zostały
zanieczyszczone lamele.

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Awaria zasilania

Przywróć zasilanie

Wyzwolony automatyczny wyłącznik
obwodu

Skontaktuj się z centrum
serwisowym

Przełącznik znajduje się w pozycji
"0" (wyłączone)

Włącz urządzenie, pozycja "I"

Objaw 2: Słaba wydajność chłodzenia i/lub ogrzewania
Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Aby uzyskać dostęp do wymiennika ciepła, należy zdjąć panel
transportowy i zbiornik skroplin. Po uzyskaniu dostępu do wymiennika należy oczyścić go sprężonym powietrzem lub parą pod niskim
ciśnieniem uważając, aby ich nie uszkodzić.

Zanieczyszczony lub zablokowany
filtr

Wyczyść filtr powietrza

Przeszkoda w pobliżu wlotu lub
wylotu powietrza

Usuń przeszkodę

Przed uruchamianiem urządzenia w lecie należy systematycznie
sprawdzać układ odprowadzania skroplin.

Zapowietrzony wymiennik ciepła

Skontaktuj się z monterem

Otwarte drzwi i okna

Zamknij drzwi i okna

Niskie obroty urządzenia

Wybierz średnie lub wysokie obroty
wentylatora

UWAGA

Prawidłowe
i
systematyczne
przeprowadzanie
czynności konserwacyjnych zapewnia oszczędności
w zużyciu energii i kosztach eksploatacji.

Objaw 3: Z urządzenia wycieka woda
Możliwe przyczyny
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Środki zaradcze

Nieprawidłowe nachylenie
zainstalowanego urządzenia

Skontaktuj się z monterem

Zablokowany wylot skroplin

Skontaktuj się z monterem
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