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1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta
Sihtrühm
Volitatud paigaldajad

Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:

▪ Lisavarustuse paigaldusjuhend
▪ Paigaldusjuhised

▪ Formaat: paber (lisavarustuse karbis)

Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt või saada seadme edasimüüjalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).

▪ Värskeim tehniliste andmete täielik kogum on saadaval portaalis
Daikin Business Portal (vajalik autentimine).

2 Teave karbi kohta
MÄRKUS
Enne paigaldamist kontrollige pakendit ja osi kahjustuste
suhtes. Veenduge, et kõik esemed oleksid kaasas.

2.1 Osad
Karbis on järgmised osad.

Kirjeldus Kogus Tähis(a)

Alusraami profiil,
eesmine

1× A

Alusraami profiil,
tagumine

1× B

Alusraami profiil,
vasak

1× C

Alusraami profiil,
parem

1× D

Tugitala, eesmine 1× —
Tugitala, tagumine 1× —
Toe eraldusplaat,
ülemine

1× E

Toe eraldusplaat,
alumine

1× F

Tugiraami
tihenduspadi

1× —

Vertikaalne tugi,
vasak

2× G

Vertikaalne tugi,
parem

2× H

Alumine ribi 2× —
Vaheribi 8× —
Ülemine ribi 2× —
Katteplaat 1× —
Küljepaneel, vasak 1× —
Küljepaneel, parem 1× —
Tihendusribad — —

(a) Mõnedele osadele on stantsitud täht.

2.2 Lisatarvikud
Karbis on järgmised lisatarvikud.

Lisatarvikud(a) Joonis Kirjeldus Kogus
A Tähtpeakruvi

M5×20
80×

B Seib M5,
nailonist, DIN
125‑1A

80×

C Isoleerteip,
20 mm

1×

D Nailontüübel
8×40

8×



3 Teave seadme ja lisavarustuse kohta

Paigaldusjuhend

3
EKLN140A1
Madala müratasemega korpus
4P650154-1B – 2022.05

Lisatarvikud(a) Joonis Kirjeldus Kogus
E Nelikantkaelaga

kruvi 6×50
8×

F Plekkseib
M6×20

8×

G Ümar vahepuks 4×

H Vedruseib M8 8×

I Mutter M8 8×

J Plekkseib
M8×30

8×

K Ümar
katteprofiil,
väike

1×

L U-kujuline
katteprofiil

1×

M Juhttihvt Ø8×25
M5

12×

N Vahepuks
15×2,5

4×

O Vahepuks 12×7 4×

P D-profiiliga
vahtkummist
liist, isekleepuv

1×

Q Ümar
katteprofiil, suur
(1 m)

1×

R Võti 2×

S Alusraami
nurgakronstein

4×

Lisatarvikud(a) Joonis Kirjeldus Kogus
T Alusraami

tihendusplaat
1×

U Alusraami
tihendusplaat

3×

V Vibratsioonisum
muti

4×

(a) Selles juhendis on iga lisatarvik tähistatud konkreetse tähega A
kuni V.

3 Teave seadme ja
lisavarustuse kohta

3.1 Võimalikud kombinatsioonid
Vaadake välisseadme andmeraamatust, kas madala müratasemega
korpus ühildub välisseadmega.

3.2 Võimalik lisavarustus
Äravoolualus ja küttelint
Äravooluvee eemaldamiseks kasutage:

▪ äravoolualus (EKLN140-DP)

Äravooluavade vabana hoidmiseks külmas kliimas kasutage ka:

▪ küttelint (EKLN140-DPHT)

4 Seadme paigaldamine
HOIATUS
Paigaldustööd peab tegema pädev töötaja, materjalide
valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele
õigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

HOIATUS
Paigaldustööd PEAB tegema volitatud paigaldaja. Madala
müratasemega korpuse paigaldamiseks on vaja 2 inimest.

HOIATUS
Osadel võivad olla teravad servad. Kandke paigaldamisel
lõikekindlaid töökindaid.

4.1 Paigalduskoha ettevalmistamine
HOIATUS
Tagage, et paigaldamine, teenindus, hooldamine ja
remontimine toimub vastavalt Daikin juhistele ja kehtivatele
seadustele ja neid töid teevad AINULT volitatud isikud.

Paigaldamisega seotud nõuded
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Veenduge, et alus oleks horisontaalne, loodis ja stabiilne (sillutatud
alus või puidust raam). Raami igal küljel PEAB olema vähemalt 1 m
vaba ruumi.

Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga
asukohtades leiate välisseadme paigaldaja viitejuhendist.

Töövahendid
Madala müratasemega korpuse paigaldamiseks on vaja järgmisi
vahendeid.

▪ Lõikekindlad töökindad

▪ Kaablilõikurid

▪ Kipsinuga

▪ Mõõdulint

▪ Nurgik

▪ Neutraalne puhastusaine

▪ Tähtpeakruvikeeraja TX25

▪ Torutangid, suurus 10

▪ Võti, suurus 13

▪ 8 mm kivipuuriga trell (kui põhi on valmistatud betoonist)

4.2 Teave korpuse paigaldamise kohta

4.2.1 Teave alusraami paigaldamise kohta

a

b
c

d
g

g

g

g

e

4× 4.3.1

f

a Alusraami profiil, eesmine (osa A)
b Alusraami profiil, tagumine (osa B)
c Alusraami profiil, vasak (osa C)
d Alusraami profiil, parem (osa D)
e Alusraami nurgakronsteinid (lisatarvik S)
f Alusraami tihendusplaat (lisatarvik U)
g Kinnitusavad

Alusraami paigaldamine
Alusraam koosneb 4 sirgest osast (a~d) ja 4 nurgast (e). 4 sirge osa
otsas on süvend, mis võimaldab need omavahel ühendada.

1 Kallutage nurgakronsteinid (lisatarvik S) nurkadesse.

2 Kinnitage nurgad M5 tähtpeakruvide (lisatarvik A) ja seibidega
(lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

3 Kinnitage 1 riba isoleerteipi (lisatarvik C) alusraami alumisel
küljel profiili keskele.

a

a Isoleerteip (lisatarvik C)

4 Lõigake kumm läbi äravooluavade (2×) ja kinnitusavade (4×)
juures.

5 Seadke alusraam 90° nurga alla – kõige parem on kasutada
selleks suurt nurgikut.

TEAVITUSTÖÖ
Nurgad PEAVAD olema täpselt 90°.

6 Kinnitage alusraam poltide (lisatarvik E) ja plekkseibide
(lisatarvik F) abil põrandale.

7 (Valikuline) Kivipõhja korral kasutage nailontüübleid (lisatarvik
D).

8 Kinnitage 4 ümarat plastist vahepuksi (lisatarvik G) alusraamile
ja suruge need ülaosas kinnitusavadesse, kuhu hiljem
kinnitatakse paneelid.

4.2.2 Teave tugiraami paigaldamise kohta

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Tugitala, eesmine
b Tugitala, tagumine
c Toe eraldusplaat, ülemine (osa E)
d Toe eraldusplaat, alumine (osa F)
e Vibratsioonisummutid (lisatarvik V)
f Ümar kumm (lisatarvik Q)
g Alusraami tihendusplaat (lisatarvik T)

C, H, I Lisatarvikud

Tugiraami paigaldamine
1 Paigutage eesmine tugitala (a) ja tagumine tugitala (b)

teineteisega paralleelselt, nii et avatud osad jäävad vastastikku.
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2 Libistage ülemine toe eraldusplaat (c) ja alumine toe
eraldusplaat (d) 2 tugitala vahele.

3 Kontrollige, kas kõik tugitalade ja eraldusplaatide augud on
üksteisega kohakuti.

4 Ühendage vibratsioonisummutid (lisatarvik V) tugitalade ja
eraldusplaatidega, kasutades M8 vedruseibe (lisatarvik H) ning
M8 mutreid (lisatarvik I).

5 Ühendage tugitalad ja eraldusplaadid üksteisega, kasutades
M5 tähtpeakruve (lisatarvik A) ning seibe (lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

6 Kinnitage 1 riba isoleerteipi (lisatarvik C) eesmise tugitala profiili
(a) ja tagumise tugitala profiili (b) keskel mõlemale tugitalale.

a

a Isoleerteip (lisatarvik C)

7 (Valikuline) kui kasutate äravoolualuse põhjana tugiraami,
lõigake U-kujuline kattekumm (lisatarvik L) 4 võrdseks osaks
pikkusega 3  cm ja pange need ülemisel osal mõlema
vahepealse toe eraldusplaadi ülemistesse otstesse.

L

L

L

L

L U-kujuline kattekumm

8 Kinnitage eesmise tugitala esiosale ümar kumm (lisatarvik Q).

9 Lõigake kumm sobivale pikkusele ja veenduge, et see oleks
sälkude kohal katkestatud.

10 Suruge tugiraam alusraami soontesse, nii et kuulete klõpsu.

a

a Soone asukoht alusraamis

a

a Soone asukoht tugiraamis

11 Kinnitage eesmine tugitala põrandale, kasutades
nelikantkaelaga kruvi (lisatarvik E), plekkseibe (lisatarvik F) ja
tüübleid (lisatarvik D), kui töötate kivipõhjal.

Tulemus:

4.2.3 Teave välisseadme paigaldamise kohta

TEAVITUSTÖÖ
Täpsemat teavet välisseadme paigaldamise kohta
vaadake välisseadme kasutusjuhendist.

ETTEVAATUST
Madala müratasemega korpuse paigaldamisel
olemasolevale välisseadmele PEATE juhtmed ja
jahutustorud viima läbi madala müratasemega korpuse
põhjaraami ühe kolmest valmisavast.

Järgige välisseadme eemaldamise ja uuesti paigaldamise
protseduuride juures ALATI välisseadme paigaldus- ja
hooldusjuhendit.
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Välisseadme paigaldamine
1 Vajaduse korral kinnitage tagumine tugitala nelikantkaelaga

kruvide (lisatarvik E) ja seibidega (lisatarvik F).

2 (Valikuline) Kivipõhja korral kasutage tüübleid (lisatarvik D).

3 Asetage välisseade vibratsioonisummutitele ning ühendage
need plekkseibi (lisatarvik J), vedruseibi (lisatarvik H) ja mutri
(lisatarvik I) abil (selles järjestuses).

b

c

a

a Plekkseib M8 (lisatarvik J)
b Vedruseib M8 (lisatarvik H)
c Mutter M8 (lisatarvik I)

4.3 Juhtmestik

4.3.1 Juhtmestiku ettevalmistamine
1 Valige alusraamis torude ja elektrijuhtmete jaoks soovitud ava.

2 Sulgege teised avad komplekti kuuluvate alusraami
tihendusplaatidega (lisatarvikud T ja U).

TEAVITUSTÖÖ
Kui kaablid sisenevad põhja kaudu, võib kõik avad
sulgeda.

3 Kasutage kinnitamiseks M5 tähtpeakruve (lisatarvik A) ja seibe
(lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

4.3.2 Juhtmestiku paigutamine
1 Sisestage väike ümmargune kattekumm (lisatarvik K) avasse,

millest viite kaablid läbi, et tagada täiuslik tihendus ava ning
torude ja kaablite vahel.

2 Lõigake ümar kattekumm (lisatarvik K) kipsinoaga sobivale
pikkusele ja asetage ava sisse.

3 Pange U-kujulise kattekummi (lisatarvik L) riba alusraami
siseküljele, et vältida torude ja kaablite kahjustamist.

4 Tõmmake torud ja elektrikaablid läbi ava.

5 Juhtige torud ja elektrikaablid läbi välisseadme põranda (aluse)
sisestuspunkti, et vältida torude väändumist.

a

b

a

d c

a Isolatsiooni
b Jahutusaine torud
c Väike ümar katteprofiil (lisatarvik K)
d U-kujuline katteprofiil (lisatarvik L)

a

b
c

a Jahutusaine torud
b Paigutatud katteplaat seestpoolt. Seatud 3 asendisse (vt

pealtvaadet). Torud on tihendatud kummiga.
c Elektrikaablid
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4.4 Teave välisseadme kinnitamise
kohta

4.4.1 Välisseadme kinnitamine
1 Ühendage torud ja kaablid välisseadmest vastavalt

välisseadme paigaldusjuhendile.

4.5 Teave ribiraami paigaldamise
kohta

4.5.1 Ribiraami paigaldamine
1 Asetage vasak (a) ja parem (b) vertikaalne tugi alusraamile.

a
a

b

b

a vertikaalsed toed, vasak (osa G)
b vertikaalsed toed, parem (osa H)

2 Kasutage kinnitamiseks M5 tähtpeakruve (lisatarvik A) ja seibe
(lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

3 Kinnitage plastist juhtviigud (lisatarvik M) vertikaalse toe
põhjale.

4 Kasutage kinnitamiseks M5 tähtpeakruve (lisatarvik A) ja seibe
(lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

5 Libistage 15×2,5 plastist vahepuks (lisatarvik N) alumistele
juhttihvtidele.

4.6 Teave ribide paigaldamise kohta

b

c

a

a Alumised ribid (2×)
b Vaheribid (8×)
c Ülemised ribid (2×)

Transportimise ajaks on lisatud ribide ümber kaitsekleeplint.
Eemaldage kleeplint enne ribide paigaldamist.

b

a

a

b

b

b

b

a

a Ülemise ribi kaitsekleeplint (4×)
b Vertikaalse toe kaitsekleeplint, vasak ja parem (8×)

4.6.1 Alumiste ribide paigaldamine
1 Kallutage alumised ribid vertikaalsetesse tugedesse (osa G ja

H).

2 Painutage paigaldusäärik ribide suhtes 90° nurga alla.
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MÄRKUS
Äärikud peavad olema väänatud 90° nurga alla. Kui
painutus on <90°, võib see kriimustada seadme pinda.
Olge ribide paigaldamisel ettevaatlik.

TEAVITUSTÖÖ
Ribid PEAVAD olema vertikaalsete tugedega ühendatud.

3 Hoidke äärikut ja vertikaalset tuge käega kindlalt kinni, et avad
oleksid kohakuti.

4 Kinnitage äärik väljastpoolt sisestatavate M5 tähtpeakruvide
(lisatarvik A) ja seibidega (lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

4.6.2 Vaheribide paigaldamine
1 Kallutage keskmised ribid vertikaalsetesse tugedesse (osa G ja

H).

2 Asetage kummalegi küljele 4 vaheribi.

3 Painutage paigaldusäärik ribide suhtes 90° nurga alla.

MÄRKUS
Äärikud peavad olema väänatud 90° nurga alla. Kui
painutus on <90°, võib see kriimustada seadme pinda.
Olge ribide paigaldamisel ettevaatlik.

TEAVITUSTÖÖ
Ribid PEAVAD olema vertikaalsete tugedega ühendatud.

4 Hoidke äärikut ja vertikaalset tuge käega kindlalt kinni, et avad
oleksid kohakuti.

5 Kinnitage äärik väljastpoolt sisestatavate M5 tähtpeakruvide
(lisatarvik A) ja seibidega (lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

4.6.3 Ülemiste ribide paigaldamine
1 Kallutage ülemised ribid vertikaalsetesse tugedesse (osa G ja

H).

2 Asetage ribi vertikaalsete tugede peale (osa G ja H).

3 Lükake ribi vertikaalsetes tugedes olevatesse sälkudesse (osa
G ja H).

4 Kinnitage 8 juhttihvti (lisatarvik M) M5 tähtpeakruvidega
(lisatarvik A). Seibi EI OLE siin vaja.

5 Asetage 12×7 vahepuks (lisatarvik O) ülemistele juhttihvtidele
(4×).

6 Kinnitage 4 täiendavat M5 tähtpeakruvi (lisatarvik A) ja seibi
(lisatarvik B).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

b

c a

a Juhttihvtid (lisatarvik M) M5 tähtpeakruviga (lisatarvik A)
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b Vahepuks (lisatarvik O)
c Täiendav M5 tähtpeakruvi (lisatarvik A)

7 Kinnitage isekleepuv D-profiiliga kumm (lisatarvik P) vertikaalse
toe, alusraami ja ülemiste ribide kõigile servadele.

8 Veenduge, et kumm oleks kinnitatud plekkplaadi servade
välispinnaga ühetasaselt.

TEAVITUSTÖÖ
Kuivatage ja puhastage plekkplaat neutraalse
puhastusainega, et tagada D-profiiliga kummi korralik
kinnitumine. Lõigake kumm kääride abil sobivale pikkusele.

a

a Isekleepuv D-profiiliga kumm (lisatarvik P)

4.7 Teave paneelide ja tihendusribade
paigaldamise kohta

4.7.1 Pealmise paneeli paigaldamine
1 Paigutage pealmine paneel täpselt 4 juhttihvti (lisatarvik M)

kohale.

2 Kinnitage pealmine paneel AINULT 4× M5 tähtpeakruviga
(lisatarvik A).

TEAVITUSTÖÖ
Pingutage neid käsitsi (pingutusmoment <5N∙m).

3 Kinnitage isekleepuv D-profiiliga kumm (lisatarvik P) pealmise
paneeli mõlemale servale.

4 Veenduge, et kumm oleks kinnitatud plekkplaadi servade
välispinnaga ühetasaselt.

TEAVITUSTÖÖ
Kuivatage ja puhastage plekkplaat neutraalse
puhastusainega, et tagada D-profiiliga kummi korralik
kinnitumine. Lõigake kumm kääride abil sobivale pikkusele.

a

a Isekleepuv D-profiiliga kumm (lisatarvik P)

4.7.2 Küljepaneelide ja tihendusribade
paigaldamine

1 Kinnitage isekleepuv tihendusriba välisseadme mõlemale
küljele.

a
b

ba

a Tihendusriba, vasak. Kinnitage see kogu välisseadme
kõrguse ulatuses (vt punktiirjoont).

b Tihendusriba, parem. Kinnitage see AINULT
hooldusluugi pikkuse ulatuses (vt punktiirjoont).

2 Suruge tihendusriba ülejäänud osa alusraami profiili vahele.

3 Tõstke vasak ja parem küljepaneel süvendisse ja laske neil üle
alumiste tihvtide (lisatarvik M) libiseda.
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4 Suruge küljepaneelid tihedalt kinni ja lukustage komplekti
kuuluva võtmega (lisatarvik R).

Tulemus: Madala müratasemega korpus on paigaldatud.

5 Häälestamine
Pärast välisseadme paigaldamist lülitage kõrge välise staatilise rõhu
funktsioon ALATI välja. Sellega väldite ventilaatori kiiruse
suurenemist ja sellest tulenevat välisseadme müra valjenemist.

Mudel Säte Seadke väärtusele…
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

TEAVITUSTÖÖ
Lisateavet väljade sätete kohta vaadake paigaldaja
viitejuhendit või välisseadme hooldusjuhendit.

6 Hooldus
▪ Madala müratasemega korpus ei vaja tavaoludes hooldust.

▪ Puhastage välispinda vee ja neutraalse puhastusainega vähemalt
kaks korda aastas, et tagada korpuse hea seisukord.

▪ Õhuvoolu lühise vältimiseks hoidke ribide avad ALATI prahist
puhtad ning eemaldage mustus, nagu lehed ja lumi.

TEAVITUSTÖÖ
Teavet välisseadme hooldamise kohta vaadake asjaomase
välisseadme hooldusjuhendist.
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