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INSTRUKCJA MONTAŻU
Panel dekoracyjny
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Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim.
Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami
instrukcji oryginalnej.

Przygotowanie panelu dekoracyjnego do montażu
1

Zdjąć kratkę ssącą z panelu dekoracyjnego.
1

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcji nie należy
wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby
można z niej było korzystać w przyszłości.

Należy pozostawić jednostkę w opakowaniu aż do czasu jej
przeniesienia do miejsca montażu.
Obracający się wentylator

Należy poinformować klienta o prawidłowej
obsłudze systemu, pokazując instrukcję obsługi
jednostki wewnętrznej.

Tymczasowy zatrzask

2

Zaczep

3

Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza

4

Obszar przewodów rurowych

5

Oznaczenie strony przewodów rurowych

6

Obszar odprowadzania skroplin

7

Oznaczenie strony odprowadzania skroplin

2

Obróć 2 tymczasowe zatrzaski panela tak, by weszły
w zaczepy jednostki wewnętrznej, aby panel dekoracyjny
został tymczasowo przymocowany do jednostki
wewnętrznej. (Patrz rysunek 3)

3

Upewnij się, że główny przewód silnika ruchomej kierownicy
powietrza nie jest ściśnięty pomiędzy panelem
dekoracyjnym i jednostką wewnętrzną.

4

Przykręć 4 znajdujące się w zestawie śruby i sprawdź, czy
panel dekoracyjny jest prawidłowo wyrównany z jednostką
wewnętrzną i sufitem.

5

Dokręć 4 śruby, aż grubość materiału izolacyjnego pomiędzy
panelem dekoracyjnym a jednostką wewnętrzną zmniejszy
się do 4-8 mm. (Patrz rysunek 4)

Zawias kratki (2x)

Przygotowanie przed montażem

BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Panel dekoracyjny
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1

Trzymaj panel dekoracyjny przy jednostce wewnętrznej,
dopasowując oznaczenia piping side i drain side na panelu
dekoracyjnym do położenia obszaru przewodów rurowych
i obszaru odprowadzania skroplin w jednostce wewnętrznej.

Śruby (4x)

Aby uniknąć uszkodzeń panelu dekoracyjnego należy zwrócić uwagę
na następujące kwestie:
- Nie wolno kłaść panelu dekoracyjnego płytą czołową
skierowaną w dół.
- Nie wolno opierać panelu dekoracyjnego o ścianę.
- Nie wolno kłaść panelu dekoracyjnego na ostrym lub
wystającym przedmiocie.
- Nie wolno dotykać ani naciskać ruchomej kierownicy
powietrza, ponieważ może dojść do jej uszkodzenia.

panelu

1

Instrukcja montażu

Obchodzenie się z panelem dekoracyjnym

ssącej

Zamontuj panel dekoracyjny (Patrz rysunek 3)

Dla instalatora

W przypadku tej jednostki można wybrać kierunek nawiewu
powietrza. Aby wydmuchiwać powietrze w 2 lub 3 kierunkach należy
zakupić opcjonalny zestaw wkładki blokującej w celu uszczelnienia
wylotów powietrza.

kratki

Zapoznaj się z instrukcją montażu jednostki wewnętrznej w celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat montażu jednostki
wewnętrznej.

Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji
montażu jednostki wewnętrznej.

Akcesoria

z

Montaż panelu dekoracyjnego jednostki
wewnętrznej

1

UWAGA

Dźwignia

 Odłącz kratkę ssącą od panelu dekoracyjnego, unosząc ją
pod kątem około 90 stopni (A), aż osiągnięte zostanie
położenie, w którym możliwe jest zdjęcie kratki ssącej (B).
(Patrz rysunek 2)

Przed otwarciem kratki należy odciąć zasilanie główne.


Kratka ssąca

3

 Naciśnij dźwignię kratki ssącej (3) do wewnątrz i otwórz
kratkę ssącą (2). (Patrz rysunek 1)

W przypadku wątpliwości co do procedury instalacji,
należy zawsze zwracać się do dealera.

Przed rozpoczęciem montażu

Panel dekoracyjny

2

 Zdejmij taśmę transportową
dekoracyjnego i kierownic.

Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia
i akcesoriów może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, zwarcie, 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 osobę wykwalifikowaną.



Instrukcja montażu

Panel dekoracyjny

1

Jednostka wewnętrzna

2

Sufit

3

Materiał uszczelniający

4

Panel dekoracyjny

5

Wylot powietrza

Instrukcja montażu

1
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Środki ostrożności
 Nieprawidłowe dokręcanie śrub - (Patrz rysunek 5) - może
doprowadzić do przeciekania powietrza do jednostki
i pomiędzy sufit a panel dekoracyjny (1), powodując
gromadzenie się zanieczyszczeń (2) i skroplin (3).
 Jeśli po dokręceniu śrub pomiędzy sufitem a panelem
dekoracyjnym jest przerwa, wyreguluj wysokość korpusu
jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna musi być
wypoziomowana, a przewody odprowadzania skroplin
nienaruszone.
2

Okablowanie panelu dekoracyjnego (Patrz rysunek 6)
Przed poprowadzeniem okablowania należy upewnić
się, że zasilanie jest wyłączone!
1

Śruby (2)

2

Skrzynka elektryczna

3

Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza

4

Główny przewód silnika ruchomej kierownicy powietrza
przymocowany opaską kablową do reszty przewodów
(aby uzyskać szczegółowe informacje patrz rysunek 6)

5

Złącze płyty jednostki wewnętrznej (X36A)

6

Opaska kablowa

1

Zdejmij pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi.
Poluzuj 2 śruby i przesuń pokrywę skrzynki z elementami
elektrycznymi w kierunku pokazanym przez strzałki.

2

Dobrze podłącz złącze głównego przewodu silnika
ruchomej kierownicy powietrza zamontowanego na panelu
dekoracyjnym. Dobrze przymocuj główny przewód silnika
ruchomej kierownicy powietrza do reszty przewodów za
pomocą opaski kablowej (z zestawu akcesoriów jednostki
wewnętrznej). (Patrz rysunek 6)

3

Załóż pokrywę skrzynki z elementami elektrycznymi,
wykonując kroki zdejmowania pokrywy w odwrotnej kolejności.
Upewnij się, że przewód silnika ruchomej kierownicy
powietrza nie został przyszczypnięty pomiędzy
jednostką wewnętrzną a panelem dekoracyjnym
i pokrywą skrzynki z elementami elektrycznymi.

Montaż kratki ssącej na panelu
dekoracyjnym
Zainstaluj kratkę ssącą (Patrz rysunek 7)
1

Panel dekoracyjny

2

Kratka ssąca

3

Zawias kratki ssącej (przymocowany do panelu
dekoracyjnego)

1

Zdejmij taśmę transportową przytrzymującą na swoim miejscu
2 zawiasy kratki ssącej.

2

Przymocuj kratę ssącą do zawiasów, naciskając zawias
i wkładając oba końce zawiasu do otworów w kratce ssącej.
(Patrz rysunek 7)

3

Upewnij się, że kratka ssąca jest prawidłowo przymocowana do
panelu dekoracyjnego za pomocą 2 zawiasów.

4

Zamknij kratkę ssącą, wykonując w odwrotnej kolejności
procedurę opisaną w sekcji "Przygotowanie panelu
dekoracyjnego do montażu" na stronie 1.



Kratkę ssącą można zamontować w 4 pozycjach, obracając ją
o 90 stopni.



Pozycję należy zmienić w przypadku regulacji kierunku kratki
ssącej w przypadku wielu jednostek lub aby spełnić wymagania
klienta.

Instrukcja montażu

2
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