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1 За документацията

1.1 За настоящия документ
Целева публика
Упълномощени монтажници

Комплект документация
Този документ е част от комплекта документация. Пълният
комплект се състои от:

▪ Опция на ръководството за монтаж:
▪ Инструкции за монтаж

▪ Формат: на хартия (в кутията на опцията)

Последните редакции на доставената документация може да са
налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите
чрез вашия дилър.

Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.

Технически данни
▪ Извадка от най-новите технически данни може да се намери

на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).

▪ Пълният комплект с най-новите технически данни може да се
намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

2 За кутията
БЕЛЕЖКА
Преди монтажа проверете опаковката и частите за
повреди. Уверете се, че доставката е пълна.

2.1 Части
Кутията съдържа следните части:

▪ Профил на основна рамка, преден (1×)

▪ Профил на основна рамка, заден (1×)

▪ Профил на основна рамка, ляв (1×)

▪ Профил на основна рамка, десен (1×)

▪ Подпорна греда, предна (1×)

▪ Подпорна греда, задна (1×)

▪ Подпорна преграда, горна (1×)

▪ Подпорна преграда, долна (1×)

▪ Уплътняваща подложка на подпорната рамка (1×)

▪ Вертикална подпора, лява (2×)

▪ Вертикална подпора, дясна (2×)

▪ Долна ламела (2×)

▪ Междинна ламела (8×)

▪ Горна ламела (2×)

▪ Горен панел (1×)

▪ Страничен панел, ляв (1×)

▪ Страничен панел, десен (1×)

▪ Уплътняващи ленти

2.2 Аксесоари
Кутията съдържа следните аксесоари:

Аксесоари(a) Илюстрация Описание
A Винт Torx M5×20

B Шайба M5 найлон
DIN 125‑1A

C Уплътнителна лента
20 mm

D Найлонов дюбел
8×40

E Носещ шестоъгълен
болт 6×50
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Аксесоари(a) Илюстрация Описание
F Шайба от ламарина

M6×20

G Кръгла
разделителна
капачка

H Пружинна шайба M8

I Гайка M8

J Шайба от ламарина
M8×30

K Закръглен
довършващ профил,
малък

L U-образен
довършващ профил

M Направляващ щифт
Ø8×25 M5

N Дистанционна
втулка 15×2,5

O Дистанционна
втулка 12×7

P D-образна гумена
гъба,
самозалепваща се

Q Закръглен
довършващ профил,
голям (1 m)

R Ключ

Аксесоари(a) Илюстрация Описание
S Ъглова скоба на

основната рамка

T Уплътняваща
подложка на
основната рамка

U Уплътняваща
подложка на
основната рамка

V Виброгасител

(a) В настоящото ръководство всеки аксесоар е обозначен със
специфична буква от A до V.

3 За модула и опциите

3.1 Възможни комбинации
Вижте информационния дневник на външното тяло, за да
проверите дали обезшумяващият кожух е съвместим с
външното тяло.

3.2 Възможни опции
Дренажна тава и нагревателна лента
За отвеждане на дренажната вода използвайте:

▪ Дренажна тава (EKLN140-DP)

За да поддържате свободни дренажните отвори при студени
климатични условия, използвайте и:

▪ Нагревателна лента (EKLN140-DPHT)

4 Монтиране на модула
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтажът трябва да се извърши от монтажник,
изборът на материали и монтажа трябва да отговарят
на приложимото законодателство. Приложимият
стандарт в Европа е EN378.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтажът ТРЯБВА да се извърши от упълномощен
монтажник. За монтирането на обезшумяващия кожух
са необходими 2 души.



4 Монтиране на модула

Ръководство за монтаж

4
EKLN140A1

Обезшумяващ кожух
4P650154-1A – 2021.04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Възможно е частите да имат остри ръбове. По време
на монтажа носете устойчиви на нарязване работни
ръкавици.

4.1 Подготовка на мястото за монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване,
поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от
Daikin и на приложимото законодателство, както и че
се извършват само от оторизирани лица.

Изисквания, свързани с монтажа
Осигурете хоризонтална, равна и стабилна основа (павирана
настилка или дървена рамка). ТРЯБВА да има минимално
отстояние от 1 метър от всички страни на рамката.

Вижте справочното ръководство на монтажника на външното
тяло за допълнителни изисквания относно мястото на монтаж
на външното тяло при студени климатични условия.

Инструменти
Обезшумяващият кожух може да се монтира с помощта на
следните инструменти:

▪ Устойчиви на нарязване работни ръкавици

▪ Секачки

▪ Макетен нож

▪ Ролетка

▪ Ъгълник с пета

▪ Неутрален почистващ препарат

▪ Отвертка, Torx TX25

▪ (Тръбен) гаечен ключ, размер 10

▪ Ключ, размер 13

▪ Бормашина с бургия за зидария 8 mm (ако за фундамента е
използван бетон)

4.2 За монтиране на кожуха

4.2.1 За монтиране на основната рамка

a

b
c

d

g (4×)

e

4× 4.3.1

f

a Профил на основна рамка, преден
b Профил на основна рамка, заден
c Профил на основна рамка, ляв
d Профил на основна рамка, десен
e Ъглови скоби на основната рамка (аксесоар S)
f Уплътняваща подложка на основната рамка

(аксесоар U)
g Отвори за фиксиране

Монтиране на основната рамка
Основната рамка се състои от 4 прави профила (a~d) и 4 ъгъла
(e). 4-те прави профила имат вдлъбнатини в краищата, за да
могат да се съединят.

1 Наклонете ъгловите скоби (аксесоар S) в ъглите.

2 Фиксирайте ъглите с винтове M5 Torx (аксесоар A) и шайби
(аксесоар B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

3 Прикрепете 1 ивица уплътнителна лента (аксесоар C) към
долната страна на основната рамка в центъра на профила.

a

a Уплътнителна лента (аксесоар C)

4 Прекъснете гумата на местата на дренажните отвори (2×) и
отворите за фиксиране (4×).

5 Подравнете основната рамка под ъгъл 90° – за тази цел
най-подходящ би бил голям ъгълник с пета.

ИНФОРМАЦИЯ
Ъглите ТРЯБВА да са точно 90°.

6 Фиксирайте основната рамка към пода с носещите
шестоъгълни болтове (аксесоар E) и шайбите от ламарина
(аксесоар F).

7 (Като опция) Ако работите с камениста основа, използвайте
найлоновите дюбели (аксесоар D).

8 Монтирайте 4 кръгли пластмасови разделителни капачки
(аксесоар G) към основната рамка и ги натиснете в
отворите за фиксиране от горната страна, върху които по-
късно ще бъдат монтирани панелите.
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4.2.2 За монтиране на подпорната рамка

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Подпорна греда, предна
b Подпорна греда, задна
c Подпорна преграда, горна
d Подпорна преграда, долна
e Виброгасители (аксесоар V)
f Закръглена гума (аксесоар Q)
g Уплътняваща подложка на основната рамка

(аксесоар T)
C, H, I, L Аксесоари

Монтиране на подпорната рамка
1 Позиционирайте предната подпорна греда (a) и задната

подпорна греда (b) паралелно една на друга с отворените
секции една срещу друга.

2 Плъзнете горната подпорна преграда (c) и долната
подпорна преграда (d) между 2-те подпорни греди.

3 Проверете дали всички отвори в подпорните греди и
прегради са изравнени едни с други.

4 Свържете виброгасителите (аксесоар V) към подпорните
греди и прегради с помощта на пружинните шайби M8
(аксесоар H) и гайките M8 (аксесоар I).

5 Свържете подпорните греди и прегради едни към други с
помощта на винтовете M5 Torx (аксесоар A) и шайбите
(аксесоар B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

6 Прикрепете 1 ивица уплътнителна лента (аксесоар C) към
двете подпорни греди в центъра на профила на предната
подпорна греда (a) и профила на задната подпорна греда
(b).

a

a Уплътнителна лента (аксесоар C)

7 (Като опция) Ако използвате подпорната рамка като
основата на дренажната тава: нарежете U-образната
довършваща гума (аксесоар L) на 4 равни части с дължина
от 3 cm всяка и ги поставете върху горните краища на двете
междинни подпорни прегради върху горната част.

L

L

L

L

8 Поставете закръглената гума (аксесоар Q) върху най-
предната подпорна греда.

9 Отрежете правилните дължини и се уверете, че гумата е
прекъсната на местата на прорезите.

10 Вкарайте подпорната рамка в основната рамка с помощта
на жлебовете.

a

a Местоположение на жлеба в основната рамка

a

a Местоположение на жлеба в подпорната рамка

11 Фиксирайте най-предната подпорна греда към пода с
помощта на носещите шестоъгълни болтове (аксесоар E),
шайбите от ламарина (аксесоар F) и дюбелите (аксесоар
D), ако работите със скалиста основа.
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Резултат:

4.2.3 За монтиране на външното тяло

ИНФОРМАЦИЯ
За подробности по монтажа на външното тяло вижте
ръководството за монтаж на външното тяло.

ВНИМАНИЕ
Когато монтирате обезшумяващия кожух на
съществуващо външно тяло, окабеляването и
тръбопроводът за хладилния агент ТРЯБВА да
преминат през 1 от 3-те предварително монтирани
отвора в основната рамка на обезшумяващия кожух.

ВИНАГИ следвайте инструкциите в ръководството за
монтаж и сервизното ръководство на външното тяло за
свързаните процедури за демонтаж и повторен монтаж
на външното тяло.

Монтиране на външното тяло
1 Ако е необходимо, фиксирайте най-задната подпорна греда

с помощта на носещи шестоъгълни болтове (аксесоар E) и
шайби (аксесоар F).

2 (Като опция) Ако работите с камениста основа, използвайте
дюбелите (аксесоар D).

3 Поставете външното тяло върху виброгасителите и ги
свържете последователно с помощта на шайбата от
ламарина (аксесоар J), пружинната шайба (аксесоар H) и
гайката (аксесоар I).

4.3 Кабелни връзки

4.3.1 За подготовка на окабеляването
1 Изберете желания отвор в основната рамка за тръбите и

електрическите кабели.

2 Уплътнете другите отвори с помощта на предоставените
уплътняващи подложки на основната рамка (аксесоар T и
U).

ИНФОРМАЦИЯ
Ако кабелите влизат от долната част, всички отвори
могат да бъдат уплътнени.

3 Фиксирайте с винтове M5 Torx (аксесоар A) и шайби
(аксесоар B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

4.3.2 За позициониране на окабеляването
1 Вкарайте малката закръглена довършваща гума (аксесоар

K) в отвора, през който се прекарват кабелите за
осигуряване на идеалното уплътняване между отвора и
тръбите и кабелите.

2 Отрежете закръглената довършителна гума (аксесоар K) до
правилния размер с макетен нож и я поставете вътре
отвътре на отвора.

3 Поставете ивица U-образна довършителна гума (аксесоар
L) отвътре на основната рамка за предотвратяване на
повреда на тръбите и кабелите.

4 Издърпайте тръбите и електрическите кабели.

5 Направлявайте тръбите и електрическите кабели през
входната точка на пода (основата) на външното тяло, за да
се избегне образуването на чупки в тръбите.

a

b

a

d c

a Изолационен материал
b Тръбопровод за хладилния агент
c Малък закръглен довършващ профил (аксесоар K)
d U-образен довършващ профил (аксесоар L)
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a

b
c

a Тръбопровод за хладилния агент
b Покривна плоча, позиционирана от вътрешната

страна. Поставя се на 3 места (вижте изглед отгоре).
Тръбите се уплътняват с гума.

c Електрически кабели

4.4 За фиксиране на външното тяло

4.4.1 Фиксиране на външното тяло
1 Фиксирайте външното тяло с шайбата от ламарина M8

(аксесоар J), пружинната шайба M8 (аксесоар H) и гайката
M8 (аксесоар I).

b

c

a

a Шайба от ламарина M8 (аксесоар J)
b Пружинна шайба M8 (аксесоар H)
c Гайка M8 (аксесоар I)

2 Свържете тръбите и кабелите от външното тяло съгласно
ръководството за монтаж на външното тяло.

4.5 За монтиране на ламелната
рамка

4.5.1 Монтиране на ламелната рамка
1 Позиционирайте вертикалните подпори отляво (a) и

отдясно (b) върху основната рамка.

a
a

b

b

2 Фиксирайте с винтове M5 Torx (аксесоар A) и шайби
(аксесоар B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

3 Поставете пластмасовите направляващи щифтове
(аксесоар M) на дъното на вертикалната подпора.

4 Фиксирайте с винтове M5 Torx (аксесоар A) и шайби
(аксесоар B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

5 Плъзнете пластмасовата дистанционна втулка 15×2,5
(аксесоар N) върху долните направляващи щифтове.
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4.6 За монтиране на ламелите

b

c

a

a Долни ламели (2×)
b Междинни ламели (8×)
c Горни ламели (2×)

4.6.1 Монтиране на долните ламели
1 Наклонете монтажните устни в края на ламелата, така че

да образуват ъгъл 90° с ламелата.

2 Монтирайте 2-те долни ламели.

4.6.2 Монтиране на междинните ламели
1 Наклонете междинните ламели във вертикалните подпори.

2 Позиционирайте 4 междинни ламели от всяка страна.

3 Огънете монтажните устни на 90° по отношение на
ламелите.

ИНФОРМАЦИЯ
Устните ТРЯБВА да бъдат свързани към вертикалните
подпори.

4 Притиснете здраво устната и вертикалната подпора с ръка,
за да се уверите, че отворите са изравнени.

5 Фиксирайте устната с винтове M5 Torx (аксесоар A) и
шайби (аксесоар B), вкарани отвън.

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

4.6.3 Монтиране на горните ламели
1 Наклонете горните ламели във вертикалните подпори.

2 Поставете ламелата над вертикалните подпори.

3 Плъзнете ламелата в прорезите под вертикалните подпори.

4 Фиксирайте 8-те направляващи щифта (аксесоар M) с
винтовете M5 Torx (аксесоар A). В този случай НЕ е
необходима шайба.

5 Поставете дистанционна втулка 12×7 (аксесоар O) над
горните направляващи щифтове (4×).

6 Поставете 4-те допълнителни винта M5 Torx (аксесоар A) и
шайбите (аксесоар B).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).
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b

c a

a Направляващи щифтове (аксесоар M) с винтовете M5
Torx (аксесоар A)

b Дистанционна втулка (аксесоар O)
c Допълнителен винт M5 Torx (аксесоар A)

7 Поставете самозалепващата се D-образна гума (аксесоар
P) по всички ръбове на вертикалната подпора, основната
рамка и горните ламели.

8 Уверете се, че гумата е залепена изравнено с външната
страна на ръбовете на плочата от ламарина.

ИНФОРМАЦИЯ
Подсушете и обезмаслете плочата от ламарина с
неутрален почистващ препарат, за да сте сигурни, че
D-образната гума се залепва правилно. Отрежете
гумата на необходимата дължина с ножици.

a

a Самозалепваща се D-образна гума (аксесоар P)

4.7 За монтаж на панелите и
уплътнителните ленти

4.7.1 Монтиране на горния панел
1 Позиционирайте горния панел точно над 4-те

направляващи щифта (аксесоар M).

2 Фиксирайте горния панел САМО с 4× винта M5 Torx
(аксесоар A).

ИНФОРМАЦИЯ
Затегнете ги на ръка (затягащ момент <5 N∙m).

3 Поставете самозалепващата се D-образна гума (аксесоар
P) към двата ръба на горния панел.

4 Уверете се, че гумата е залепена изравнено с външната
страна на ръбовете на плочата от ламарина.

ИНФОРМАЦИЯ
Подсушете и обезмаслете плочата от ламарина с
неутрален почистващ препарат, за да сте сигурни, че
D-образната гума се залепва правилно. Отрежете
гумата на необходимата дължина с ножици.

a

a Самозалепваща се D-образна гума (аксесоар P)

4.7.2 Монтиране на панелите и
уплътнителните ленти

1 Прикрепете ивиците самозалепваща се уплътнителна
лента към двете страни на външното тяло.

a
b

a Уплътняваща ивица, ляво. Прикрепете я по цялата
дължина на външното тяло (вижте пунктираната
линия).

b Уплътняваща ивица, дясно. Прикрепете я САМО по
дължината до сервизната врата (вижте пунктираната
линия).

2 Натиснете остатъка от уплътняващата ивица между
профила на основната рамка.

3 Вдигнете левия и десния страничен панели във
вдлъбнатината и ги оставете да се плъзнат над долните
щифтове (аксесоар M).
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4 Натиснете здраво страничните панели и ги заключете с
предоставения ключ (аксесоар R).

Резултат: Обезшумяващият кожух е монтиран.

5 Конфигуриране
След монтажа на външното тяло ВИНАГИ дезактивирайте
функцията за високо външно статично налягане. Това е
необходимо, за да се избегне увеличена скорост на
вентилатора и свързаното с това увеличаване на звуковите
емисии на външното тяло.

Модел Настройка Задаване на
стойност…

RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно настройките на място
вижте справочното ръководство на монтажника или
сервизното ръководство на външното тяло.

6 Поддръжка
▪ Обезшумяващият кожух не се нуждае от поддръжка при

нормални условия.

▪ Почиствайте го отвън с вода и неутрален почистващ препарат
поне два пъти годишно, за да поддържате кожуха в
оптимално състояние.

▪ За да се избегне късо съединение на въздушната струя,
ВИНАГИ поддържайте отворите на ламелите без остатъци и
отстранявайте нечистотии като листа и сняг.

ИНФОРМАЦИЯ
За информация относно поддръжката на външното
тяло вижте сервизното ръководство на съответното
външно тяло.
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