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PRIROČNIK ZA MONTAŽO
Okrasna plošča
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Priročnik za montažo

Okrasna plošča

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih
jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Priprava okrasne plošče za montažo
1

Odstranite vstopno rešetko z okrasne plošče.

Pred montažo pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite
ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga boste potrebovali
tudi v prihodnje.

Vstopna rešetka

3

Ročica

 Z vstopne rešetke na okrasni plošči in lopatic odstranite trak,
uporabljen pri transportu.

Če imate kakršna koli vprašanja glede montaže ali
uporabe naprave, se vedno obrnite na prodajalca
klimatskih naprav.

 Snemite vstopno rešetko z okrasne plošče tako, da dvignete
vstopno rešetko za približno 90 stopinj (A) do položaja, v
katerem jo bo mogoče odstraniti (B). (Glejte sliko 2)

Enota naj ostane v embalaži, dokler ne prispete na mesto
namestitve.
Krožni ventilator

 Potisnite ročico (3) vstopne rešetke navznoter in odprite
vstopno rešetko (2). (Glejte sliko 1)

Namestitev okrasne plošče na notranjo
enoto
Za podrobnosti o montaži notranje enote glejte priročnik za
namestitev notranje enote.
1

Namestite okrasno ploščo (Glejte sliko 3)

Pred odpiranjem rešetke odklopite omrežno napajanje.


Okrasna plošča

2

Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko
povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali
požar, ali drugače poškoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte samo dodatke proizvajalca Daikin, zasnovane
posebej za uporabo s to opremo, montira pa naj jih
strokovnjak.

Pred namestitvijo


1

Za elemente, ki niso opisani v tem priročniku, glejte priročnik za
namestitev notranje enote.
OPOMBA

Za monterja
Obvezno poučite stranko o pravilnem upravljanju
sistema s pomočjo priročnika za uporabo notranje
enote.

Oprema

Priročnik za montažo

Vijaki (4x)

Pri tej enoti lahko izberete smer pretoka zraka. Če želite izpihovani
zrak usmeriti v 2 ali 3 smeri, morate dokupiti opcijski komplet zaporne
obloge za zatesnitev odprtin za izpust zraka.

Ravnanje z okrasno ploščo

Začasni zapah

2

Kavelj

3

Priključni kabel motorja nihajne lopute

4

Območje cevi

5

Oznaka strani cevi

6

Območje izpusta

7

Oznaka strani izpusta

1

Postavite okrasno ploščo ob notranjo enoto, pri čemer naj
se oznaki piping side in drain side na dekorativni plošči
ujemata s položajem območja cevi in območja izpusta.

2

Potisnite 2 začasna zapaha plošče v kavlja notranje enote,
da začasno pritrdite okrasno ploščo na notranjo enoto.
(Glejte sliko 3)

3

Pazite, da se priključni kabel motorja nihajne lopute ne
ujame med okrasno ploščo in notranjo enoto.

4

Namestite 4 priložene vijake in preverite, ali je okrasna
plošča pravilno poravnana z notranjo enoto in stropom.

5

Pritegnite vse 4 vijake tako, da se debelina tesnilnega
materiala med okrasno ploščo in notranjo enoto zmanjša
na 4-8 mm. (Glejte sliko 4)

Tečaj rešetke (2x)

Priprava pred namestitvijo

1

1

Notranja enota

2

Strop

3

Tesnilni material

4

Okrasna plošča

5

Izstop zraka

Da bi preprečili poškodbe okrasne plošče, upoštevajte naslednje
napotke:
- Okrasne plošče nikoli ne položite s sprednjo stranjo navzdol.
- Okrasne plošče nikoli ne prislanjajte ob steno.
- Okrasne plošče nikoli ne postavite na ostre ali koničaste
predmete.
- Da bi preprečili okvaro nihajne lopute, se je nikoli ne dotikajte
in je ne pritiskajte.
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Varnostni ukrepi
 Nepravilno pritegovanje vijakov - (Glejte sliko 5) - lahko
povzroči uhajanje zraka v enoto ter med strop in okrasno
ploščo (1) in posledično onesnaženje (2) ter rosenje (3).
 Če ostane med stropom in okrasno ploščo po pritegovanju
vijakov reža, ponovno nastavite višino ohišja notranje enote.
Notranja enota mora biti izravnana in izpustne cevi morajo
ostati nespremenjene.
2

Ožičenje okrasne plošče (Glejte sliko 6)
Pred napeljavo kablov obvezno odklopite napajanje!

1

Vijaka (2)

2

Stikalna omarica

3

Priključni kabel motorja nihajne lopute

4

Priključni kabel motorja nihajne lopute, pritrjen
z vezico na druge kable (glejte detajl na sliko 6)

5

Konektor tiskanega vezja notranje enote (X36A)

6

Kabelska vezica

1

Odstranite pokrov omarice z električnimi komponentami.
Odvijte 2 vijaka in potisnite pokrov omarice z električnimi
komponentami v smeri puščic.

2

Varno pritrdite konektor priključnega kabla motorja nihajne
lopute na okrasni plošči. Priključni kabel motorja nihajne
lopute pritrdite na druge kable s kabelsko vezico
(iz kompleta pribora za notranjo enoto). (Glejte sliko 6)

3

Znova namestite pokrov omarice z električnimi
komponentami v obratnem vrstnem redu kot pri odstranitvi.
Pazite, da se priključni kabel motorja nihajne lopute ne
ujame med notranjo enoto in okrasno ploščo ter med
pokrov omarice z električnimi komponentami.

Namestitev vstopne rešetke na okrasno
ploščo
Namestitev vstopne rešetke (Glejte sliko 7)
1

Okrasna plošča

2

Vstopna rešetka

3

Tečaj vstopne rešetke (nameščen na okrasno ploščo)

1

Odstranite trak, uporabljen pri transportu za pritrditev 2 tečajev
vstopne rešetke na mesto.

2

Namestite vstopno rešetko na tečaja tako, da pritisnete tečaj
in oba konca tečaja potisnete v odprtini na vstopni rešetki.
(Glejte sliko 7)

3

Pazite, da bo vstopna rešetka pravilno nameščena na okrasno
ploščo s pomočjo 2 tečajev.

4

Zaprite vstopno rešetko v obratnem vrstnem redu postopka, ki ga
prikazuje "Priprava okrasne plošče za montažo" na strani 1.



Vstopno rešetko lahko namestite v 4 smereh, pri čemer jo zgolj
obrnete za 90 stopinj.



Smer spremenite, ko nastavljate smer vstopne rešetke več enot
ali če želite izpolniti zahteve stranke.
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