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Преди монтажа
 Оставете модула в опаковката, докато не стигнете до

мястото на монтажа.

 За елементи, които не са описани в това ръководство, вижте
ръководството за монтаж на вътрешното тяло.

Аксесоари

Подготовка преди монтажа
За този модул можете да изберете посоките на въздушната
струя. За отвеждане на въздуха в 2 или 3 посоки е необходимо
да се закупи предлаганият като опция комплект блокиращи
подложки за уплътняване на отворите за отвеждане на въздуха. 

Работа с декоративния панел
За да предпазите декоративния панел от повреди, погрижете
се за следното:

- Никога не поставяйте декоративния панел с лицевата 
страна надолу.

- Никога не оставяйте декоративния панел облегнат на стена.

- Никога не поставяйте декоративния панел върху остър 
или стърчащ предмет.

- Никога не допирайте и не натискайте въртящата се клапа, 
за да не причините неизправност в нейната работа.

Подготовка на декоративния панел за монтаж

1 Свалете смукателната решетка от декоративния панел.

 Отстранете транспортната лента от смукателната
решетка на декоративния панел и клапите. 

 Натиснете навътре лоста на смукателната решетка (3)
и отворете решетката (2). (Вижте фигура 1)

 Откачете смукателната решетка от декоративния панел,
като я повдигнете нагоре на около 90 градуса (A), докато
се стигне до позицията, в която е възможно свалянето на
смукателната решетка (B). (Вижте фигура 2)

Монтаж на декоративния панел към 
вътрешното тяло
За подробности по монтажа на вътрешното тяло вижте
ръководството за монтаж на вътрешното тяло.

1 Монтирайте декоративния панел (Вижте фигура 3)

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

Декоративен панел Ръководство за монтаж

Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на
оригиналните инструкции.

Като алтернатива прочетете настоящото ръководство
преди монтажа. Не изхвърляйте ръководството.
Запазете го във вашия архив за бъдещи справки.

Неправилният монтаж или присъединяване на
оборудване или аксесоари е възможно да причини
токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други
повреди на оборудването. Използвайте само аксесоари,
произведени от Daikin, които са предназначени
специално за използване с това оборудване, и доверете
монтажа на квалифицирани специалисти.

Ако не сте сигурни относно монтажните процедури или
употребата, винаги се свързвайте с вашия дилър за
съвет и информация.

Преди да отворите решетката, прекъснете главното
електрозахранване.

БЕЛЕЖКА За монтажника
Не забравяйте да инструктирате потребителя
как да работи правилно със системата, като
му/ѝ покажете ръководството за експлоатация
на вътрешното тяло.

Ръководство за монтаж

Винтове (4x)

Панта за решетка (2x)

Ротационен вентилатор

1 Декоративен панел

2 Смукателна решетка

3 Лост

1 Временен фиксатор

2 Кука

3 Изходен кабел на електродвигателя на въртящата 
се клапа

4 Зона на тръбопроводите

5 Маркировка за страната на тръбопроводите

6 Дренажна зона

7 Маркировка за дренажната страна

1 Дръжте декоративния панел срещу вътрешното тяло 
така, че маркировките на  и  на 
декоративния панел да си пасват с позицията на зоната на 
тръбопроводите и дренажната зона на вътрешното тяло.

2 Обърнете 2-та временни фиксатора нагоре и ги закачете 
за куките на вътрешното тяло, така че декоративният 
панел да се фиксира временно към вътрешното тяло. 
(Вижте фигура 3)

3 Уверете се, че изходният кабел на електродвигателя на 
въртящата се клапа не е захванат между декоративния 
панел и вътрешното тяло.

4 Поставете 4-те доставени винта и проверете дали 
декоративният панел е правилно нагласен в една 
линия с вътрешното тяло и с тавана.

5 Затегнете всичките 4 винта, докато дебелината на 
уплътняващия материал между декоративния панел 
и вътрешното тяло се намали до 4-8 mm. (Вижте фигура 4)

piping side drain side

1 Вътрешно тяло

2 Таван

3 Уплътняващ материал

4 Декоративен панел

5 Отвор за отвеждане на въздух
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Декоративен панел
4P340850-1D – 2020.04

Ръководство за монтаж
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Препоръки
 Неправилното затягане на винтовете – (Вижте фигура 5)

– може да предизвика изтичането на въздух във
вътрешното тяло и между тавана и декоративния панел
(1), което да доведе до образуването на замърсяване (2)
и конденз (3).

 Ако след затягането на винтовете остане празнина между
тавана и декоративния панел, регулирайте отново
височината на вътрешното тяло. Вътрешното тяло
трябва да се запази нивелирано, а дренажната тръба
трябва да остане незасегната.

2 Окабеляване на декоративния панел (Вижте фигура 6)

Монтаж на смукателната решетка към 
декоративния панел
Монтирайте смукателната решетка (Вижте фигура 7)

1 Отстранете транспортната лента, която държи здраво на
място 2-те панти за смукателната решетка. 

2 Прикрепете смукателната решетка към пантите, като
натиснете пантата и вкарате двата края на пантата
в отворите върху смукателната решетка. (Вижте фигура 7)

3 Уверете се, че смукателната решетка е закрепена надеждно
към декоративния панел чрез 2-те панти.

4 Затворете смукателната решетка, като изпълните в обратен
ред процедурата, показана в “Подготовка на декоративния
панел за монтаж” на страница 1.

 Смукателната решетка може да бъде монтирана в 4 посоки
чрез простото ѝ завъртане на 90 градуса.

 Променете посоката, когато регулирате посоката на
смукателната решетка на няколко модула или за да
изпълните изискванията на потребителя.

Преди да пристъпите към окабеляване, не
забравяйте да изключите електрозахранването!

1 Винтове (2)

2 Превключвателна кутия

3 Изходен кабел на електродвигателя на въртящата 
се клапа

4 Изходен кабел на електродвигателя на въртящата се 
клапа, фиксиран чрез кабелна връзка към останалите 
кабели (вижте подробности на фигура 6)

5 Конектор за печатната платка на вътрешното 
тяло (X36A)

6 Кабелна връзка

1 Свалете капака на кутията с електронни компоненти. 
Развийте 2-та винта и плъзнете капака на кутията 
с електронни компоненти в посоката на стрелките.

2 Свържете сигурно конектора на изходния кабел на 
електродвигателя на въртящата се клапа, монтиран върху 
декоративния панел. Прикрепете здраво изходния кабел на 
електродвигателя на въртящата се клапа към останалите 
кабели с помощта на кабелната връзка (от комплекта 
аксесоари на вътрешното тяло). (Вижте фигура 6)

3 Поставете капака на кутията с електронни компоненти, 
като изпълните в обратен ред процедурата по неговото 
сваляне.

Уверете се, че изходният кабел на
електродвигателя на въртящата се клапа не
е захванат между вътрешното тяло
и декоративния панел и не е защипан от капака на
кутията с електронни компоненти.

1 Декоративен панел

2 Смукателна решетка

3 Панта за смукателната решетка (закрепена към 
декоративния панел)
Ръководство за монтаж

2
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)

Декоративен панел
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