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1 Despre documentaţie

1.1 Despre acest document
Public ţintă
Instalatori autorizaţi

Set documentaţie
Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
este format din:

▪ Manual de instalare opțional:
▪ Instrucțiuni de instalare

▪ Format: hârtie (în cutia cutiei de opțiune)

Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului.

Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.

Manual de date tehnice
▪ Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe

site-ul Daikin regional (accesibil publicului).

▪ Setul complet cu cele mai recente date tehnice este disponibil pe
Daikin Business Portal (se cere autentificare).

2 Despre cutie
NOTIFICARE
Înainte de instalare, verificați că ambalajul și piesele nu
sunt deteriorate. Asigurați-vă că expedierea este completă.

2.1 Componente
Cutia conține următoarele componente:

▪ Profil cadru de bază, față (1×)

▪ Profil cadru de bază, spate (1×)

▪ Profil cadru de bază, stânga (1×)

▪ Profil cadru de bază, dreapta (1×)

▪ Grindă de susținere, față (1×)

▪ Grindă de susținere, spate (1×)

▪ Element despărțitor de susținere, superior (1×)

▪ Element despărțitor de susținere, inferior (1×)

▪ Plăcuță de etanșare cadru de susținere (1×)

▪ Suport vertical, stânga (2×)

▪ Suport vertical, dreapta (2×)

▪ Lamă inferioară (2×)

▪ Lamă intermediară (8×)

▪ Lamă superioară (2×)

▪ Panou superior (1×)

▪ Panou lateral, stânga (1×)

▪ Panou lateral, dreapta (1×)

▪ Fâșii de etanșare

2.2 Accesorii
Cutia conține următoarele accesorii:

Accesorii(a) Ilustrație Descriere
A Șurub Torx M5×20

B Șaibă M5 de nailon
DIN 125‑1A

C Bandă de etanșare
20 mm

D Diblu de nailon 8×40

E Șurub cu cap
hexagonal 6×50
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Accesorii(a) Ilustrație Descriere
F Șaibă de tablă M6×20

G Capac de distanțare
rotund

H Șaibă elastică M8

I Piuliță M8

J Șaibă de tablă M8×30

K Profil de finisare
rotunjit, mic

L Profil de finisare în
formă de U

M Știft de ghidare
Ø8×25 M5

N Bucșă distanțier
15×2,5

O Bucșă distanțier 12×7

P Burete din cauciuc în
formă de D,
autoadeziv

Q Profil de finisare
rotunjit, mare (1 m)

R Cheie

Accesorii(a) Ilustrație Descriere
S Suport de colț cadru

de bază

T Plăcuță de etanșare
cadru de bază

U Plăcuță de etanșare
cadru de bază

V Amortizor de vibrații

(a) Acest manual se referă la fiecare accesoriu cu o literă specifică
de la A la V.

3 Despre unitate și opțiuni

3.1 Combinații posibile
Consultați cartea de date a unității exterioare pentru a verifica dacă
incinta pentru reducerea nivelului sunetului este compatibilă cu
unitatea exterioară.

3.2 Opțiuni posibile
Tavă de evacuare și bandă de încălzire
Pentru a evacua apa scursă, utilizați:

▪ Tavă de evacuare (EKLN140-DP)

Pentru a menține libere găurile de scurgere în zonele cu climă rece,
utilizați și:

▪ Bandă de încălzire (EKLN140-DPHT)

4 Instalarea unității
AVERTIZARE
Instalarea va fi efectuată de un instalator, alegerea
materialelor și instalației trebuie să se conformeze
legislației aplicabile. În Europa, standardul aplicabil este
EN378.

AVERTIZARE
Instalarea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat.
Sunt necesare 2 persoane pentru a instala incinta pentru
reducerea nivelului sunetului.
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AVERTIZARE
Piesele pot avea margini ascuțite. Purtați mănuși de lucru
rezistente la tăiere în timpul instalării.

4.1 Pregătirea locului de instalare
AVERTIZARE
Asigurați-vă că instalarea, service-ul, întreținerea și
reparațiile se conformează instrucțiunilor din Daikin
precum și legislației în vigoare, și sunt executate NUMAI
de persoane autorizate.

Cerințe referitoare la instalare
Asigurați o bază orizontală, plană și stabilă (o bază pavată sau un
cadru din lemn). TREBUIE să existe un spațiu liber minim de
1 metru pe toate laturile cadrului.

Consultați ghidul de referință pentru instalator al unității exterioare
pentru cerințele suplimentare privind locul instalării unității exterioare
pentru zonele cu climă rece.

Unelte
Incinta pentru reducerea nivelului sunetului poate fi instalată folosind
următoarele unelte:

▪ Mănuși de lucru rezistente la tăiere

▪ Foarfeci de tăiat sârmă

▪ Cuțit de uz general

▪ Bandă de măsurat

▪ Vinclu

▪ Agent de curățare neutru

▪ Șurubelniță, Torx TX25

▪ Cheie (pentru țevi) mărimea 10

▪ Cheie mărimea 13

▪ Mașină de găurit cu burghiu de zidărie de 8  mm (dacă fundația
este din beton)

4.2 Despre montarea incintei

4.2.1 Despre instalarea cadrului de bază

a

b
c

d

g (4×)

e

4× 4.3.1

f

a Profil cadru de bază, față
b Profil cadru de bază, spate
c Profil cadru de bază, stânga
d Profil cadru de bază, dreapta
e Suporturi de colț cadru de bază (accesoriul S)
f Plăcuță de etanșare cadru de bază (accesoriul U)
g Găuri de fixare

Pentru a instala cadrul de bază
Cadrul de bază cuprinde 4 piese drepte (a~d) și 4 colțuri (e). Cele 4
piese drepte au adâncituri la capete pentru a le permite să se
potrivească.

1 Înclinați suporturile de colț (accesoriul S) în colțuri.

2 Fixați colțurile cu șuruburi Torx M5 (accesoriul A) și șaibe
(accesoriul B).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

3 Lipiți 1 fâșie de bandă de etanșare (accesoriul C) pe partea
inferioară a cadrului de bază, în centrul profilului.

a

a Bandă de etanșare (accesoriul C)

4 Întrerupeți cauciucul la orificiile de evacuare (2×) și la găurile de
fixare (4×).

5 Aliniați cadrul de bază într-un unghi de 90° – un vinclu ar fi cel
mai potrivit pentru acest lucru.

INFORMAȚIE
Colțurile TREBUIE să fie exact la 90°.

6 Fixați cadrul de bază pe podea cu ajutorul șuruburilor cu cap
hexagonal (accesoriul E) și a șaibelor de tablă (accesoriul F).

7 (Opțional) În cazul în care lucrați pe o bază pietroasă, utilizați
diblurile din nailon (accesoriul D).

8 Montați 4 capace de distanțare rotunde din plastic (accesoriul
G) pe cadrul de bază și apăsați-le în găurile de fixare din partea
superioară, peste care vor fi montate ulterior panourile.
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4.2.2 Despre instalarea cadrului de susținere

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Grindă de susținere, față
b Grindă de susținere, spate
c Element despărțitor de susținere, superior
d Element despărțitor de susținere, inferior
e Amortizoare de vibrații (accesoriul V)
f Cauciuc rotunjit (accesoriul Q)
g Plăcuță de etanșare cadru de bază (accesoriul T)

C, H, I, L Accesorii

Pentru a instala cadrul de susținere
1 Poziționați grinda de susținere din față (a) și grinda de susținere

din spate (b) paralel una cu cealaltă, cu secțiunile deschise
orientate una spre cealaltă.

2 Glisați elementul despărțitor de susținere superior (c) și
elementul despărțitor de susținere inferior (d) între cele 2 grinzi
de susținere.

3 Verificați dacă toate găurile din barele de susținere și din
elementele despărțitoare sunt aliniate între ele.

4 Conectați amortizoarele de vibrații (accesoriul V) la grinzile de
susținere și la elementele despărțitoare cu ajutorul șaibelor
elastice M8 (accesoriul H) și al piulițelor M8 (accesoriul I).

5 Conectați grinzile de susținere și elementele despărțitoare între
ele cu ajutorul șuruburilor Torx M5 (accesoriul A) și a șaibelor
(accesoriul B).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

6 Lipiți 1 fâșie de bandă de etanșare (accesoriul C) pe ambele
grinzi de susținere, în centrul profilului grinzii de susținere din
față (a) și al profilului grinzii de susținere din spate (b).

a

a Bandă de etanșare (accesoriul C)

7 (Opțional) Dacă folosiți cadrul de susținere ca bază a tăvii de
evacuare: tăiați cauciucul de finisare în formă de U (accesoriul
L) în 4 părți egale de 3  cm lungime și plasați-le la capetele
superioare ale ambelor elemente despărțitoare de susținere
intermediare din partea superioară.

L

L

L

L

8 Montați partea din față a grinzii de susținere cea mai din față cu
cauciuc rotunjit (accesoriul Q).

9 Tăiați lungimile corecte și asigurați-vă că aveți cauciucul
întrerupt la crestături.

10 Înclichetați cadrul de susținere în cadrul de bază folosind
canelurile.

a

a Locul canelurii în cadrul de bază

a

a Locul canelurii în cadrul de susținere

11 Fixați grinda de susținere cea mai din față pe podea cu ajutorul
șuruburilor cu cap hexagonal (accesoriul E), a șaibelor de tablă
(accesoriul F) și a diblurilor (accesoriul D) dacă lucrați pe o
bază pietroasă.
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Rezultat:

4.2.3 Despre instalarea unității exterioare

INFORMAȚIE
Pentru detalii despre instalarea unității exterioare,
consultați manualul unității exterioare.

ATENȚIE
La instalarea incintei pentru reducerea nivelului sunetului
pe o unitate exterioară existentă, cablurile electrice și
conductele de agent frigorific TREBUIE să treacă prin una
dintre cele 3 deschideri premontate în cadrul de bază al
incintei pentru reducerea nivelului sunetului.

Urmați ÎNTOTDEAUNA instrucțiunile din manualul de
instalare și din manualul de service ale unității exterioare
pentru procedurile aferente de dezinstalare și reinstalare a
unității exterioare.

Pentru a instala unitatea exterioară
1 Dacă este necesar, fixați grindă de susținere cea mai din spate

cu ajutorul șuruburilor cu cap hexagonal (accesoriul E) și a
șaibelor (accesoriul F).

2 (Opțional) Dacă lucrați pe o bază pietroasă, folosiți diblurile
(accesoriu D).

3 Așezați unitatea exterioară pe amortizoarele de vibrații și
conectați-le consecutiv cu ajutorul șaibei de tablă (accesoriul J),
al șaibei elastice (accesoriul H) și al piuliței (accesoriul I).

4.3 Cabluri electrice

4.3.1 Pentru a pregăti cablurile electrice
1 Alegeți deschiderea dorită în cadrul de bază pentru țevi și

cabluri electrice.

2 Etanșați celelalte deschideri cu ajutorul plăcuțelor de etanșare
ale cadrului de bază furnizate (accesoriile T și U).

INFORMAȚIE
În cazul în care cablurile electrice intră prin partea de jos,
pot fi etanșate toate deschiderile.

3 Fixați cu șuruburi Torx M5 (accesoriul A) și șaibe (accesoriul B).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

4.3.2 Pentru a poziționa cablurile electrice
1 Introduceți cauciucul de finisare rotunjit mic (accesoriul K) în

deschiderea prin care sunt trecute cablurile electrice pentru a
asigura o etanșare perfectă între deschidere și țevi și cablurile
electrice.

2 Tăiați cauciucul de finisare rotunjit (accesoriul K) la
dimensiunea corectă cu un cuțit de uz general și așezați-l pe
partea interioară a deschiderii.

3 Plasați o fâșie de cauciuc de finisare în formă de U (accesoriul
L) pe interiorul cadrului de bază pentru a preveni deteriorarea
țevilor și a cablurilor electrice.

4 Trageți țevile și cablurile electrice.

5 Ghidați țevile și cablurile electrice prin punctul de intrare din
podea (bază) al unității exterioare pentru a preveni îndoirea
țevilor.

a

b

a

d c

a Șurub de fixare
b Tubulatura agentului frigorific
c Profil de finisare rotunjit mic (accesoriul K)
d Profil de finisare în formă de U (accesoriul L)
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a

b
c

a Tubulatura agentului frigorific
b Placa de acoperire poziționată din interior. Se plasează

în 3 poziții (vezi vederea de sus). Țevile se etanșează cu
cauciuc.

c Cabluri electrice

4.4 Despre fixarea unității exterioare

4.4.1 Pentru a fixa unitatea exterioară
1 Fixați unitatea exterioară cu șaiba de tablă M8 (accesoriul J),

șaiba elastică M8 (accesoriul H) și piulița M8 (accesoriul I).

b

c

a

a Șaibă de tablă M8 (accesoriul J)
b Șaibă elastică M8 (accesoriul H)
c Piuliță M8 (accesoriul I)

2 Conectați conductele și cablurile electrice de la unitatea
exterioară în conformitate cu manualul de instalare al unității
exterioare.

4.5 Despre instalarea cadrului cu lame

4.5.1 Pentru a instala cadrul cu lame
1 Poziționați suporturile verticale din stânga (a) și din dreapta (b)

pe cadrul de bază.

a
a

b

b

2 Fixați cu șuruburi Torx M5 (accesoriul A) și șaibe (accesoriul B).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

3 Montați știfturile de ghidare din plastic (accesoriul M) în partea
inferioară a suportului vertical.

4 Fixați cu șuruburi Torx M5 (accesoriul A) și șaibe (accesoriul B).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

5 Glisați bucșa distanțier din plastic 15×2,5 (accesoriul N) peste
știfturile de ghidare inferioare.
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4.6 Despre instalarea lamelor

b

c

a

a Lame inferioare (2×)
b Lame intermediare (8×)
c Lame superioare (2×)

4.6.1 Pentru a instala lamele inferioare
1 Înclinați buzele de montare de la capătul lamei astfel încât

acestea să formeze un unghi de 90° cu lamele.

2 Instalați cele 2 lame inferioare.

4.6.2 Pentru a instala lamele intermediare
1 Înclinați lamele intermediare în suporturile verticale.

2 Poziționați 4 lame intermediare pe fiecare parte.

3 Îndoiți buzele de montare la 90° în raport cu lamele.

INFORMAȚIE
Buzele TREBUIE să fie conectate la suporturile verticale.

4 Țineți ferm cu mâna buza și suportul vertical pentru a vă
asigura că găurile se aliniază între ele.

5 Fixați buza cu șuruburi Torx M5 (accesoriul A) și șaibe
(accesoriul B) introduse din exterior.

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

4.6.3 Pentru a instala lamele superioare
1 Înclinați lamele superioare în suporturile verticale.

2 Plasați lamela din partea de sus peste suporturile verticale.

3 Glisați lamela în crestăturile de dedesubt din suporturile
verticale.

4 Fixați cele 8 știfturi de ghidare (accesoriul M) cu ajutorul
șuruburilor Torx M5 (accesoriul A). În acest caz, NU este
necesară o șaibă.

5 Montați o bucșă distanțier 12×7 (accesoriul O) peste știfturile de
ghidare superioare (4×).

6 Montați cele 4 șuruburi Torx M5 suplimentare (accesoriul A) și
șaibele (accesoriul B).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).
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b

c a

a Știfturi de ghidare (accesoriul M) cu șurub Torx M5
(accesoriul A)

b Bucșă distanțier (accesoriul O)
c Șurub Torx M5 suplimentar (accesoriul A)

7 Montați cauciucul în formă de D autoadeziv (accesoriul P) pe
toate muchiile suportului vertical, ale cadrului de bază și ale
lamelor superioare.

8 Asigurați-vă că buretele din cauciuc este lipit la același nivel cu
muchiile exterioare ale plăcii de tablă.

INFORMAȚIE
Uscați și degresați placa de tablă cu un agent de curățare
neutru pentru a asigura aderența corectă a cauciucului în
formă de D. Tăiați cauciucul la lungime cu o foarfecă.

a

a Cauciuc în formă de D autoadeziv (accesoriul P)

4.7 Despre instalarea panourilor și a
fâșiilor de etanșare

4.7.1 Pentru a instala panoul superior
1 Poziționați cu precizie panoul superior peste cele 4 știfturi de

ghidare (accesoriul M).

2 Fixați panoul superior NUMAI cu 4 șuruburi Torx M5 (accesoriul
A).

INFORMAȚIE
Strângeți-le bine cu mâna (cuplu de strângere <5 N∙m).

3 Montați cauciucul în formă de D autoadeziv (accesoriul P) pe
ambele muchii ale panoului superior.

4 Asigurați-vă că buretele din cauciuc este lipit la același nivel cu
muchiile exterioare ale plăcii de tablă.

INFORMAȚIE
Uscați și degresați placa de tablă cu un agent de curățare
neutru pentru a asigura aderența corectă a cauciucului în
formă de D. Tăiați cauciucul la lungime cu o foarfecă.

a

a Cauciuc în formă de D autoadeziv (accesoriul P)

4.7.2 Pentru a instala panourile laterale și a
fâșiilor de etanșare

1 Lipiți fâșiile de etanșare autoadezive pe ambele părți ale unității
exterioare.

a
b

a Fâșie de etanșare, stânga. Lipiți-o pe toată înălțimea
unității exterioare (vezi linia punctată).

b Fâșie de etanșare, dreapta. Lipiți NUMAI pe lungimea
ușii de service (vezi linia punctată).

2 Împingeți restul fâșiei de etanșare sub profilul cadrului de bază.

3 Ridicați panourile laterale din stânga și din dreapta în locaș și
lăsați-le să gliseze peste știfturile inferioare (accesoriul M).
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4 Apăsați bine panourile laterale și blocați-le cu cheia furnizată
(accesoriul R).

Rezultat: Montarea incintei pentru reducerea nivelului sunetului este
terminată.

5 Configurare
După instalarea unității exterioare, dezactivați ÎNTOTDEAUNA
funcția de presiune statică externă ridicată. Acest lucru este necesar
pentru a evita creșterea vitezei ventilatorului și creșterea asociată a
emisiilor sonore ale unității exterioare.

Model Setare Setați la valoarea…
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

INFORMAȚIE
Pentru mai multe informații despre setările pe teren,
consultați ghidul de referință al instalatorului sau manualul
de service al unității exterioare.

6 Întreținere
▪ Incinta pentru reducerea nivelului sunetului nu necesită întreținere

în condiții normale.

▪ Curățați exteriorul cu apă și un agent de curățare neutru cel puțin
de două ori pe an pentru a menține carcasa în stare optimă.

▪ Pentru a evita scurtcircuitarea fluxului de aer, mențineți
ÎNTOTDEAUNA deschiderile lamelor libere de resturi și
îndepărtați murdăria, cum ar fi frunzele și zăpada.

INFORMAȚIE
Pentru informații privind întreținerea unității exterioare,
consultați manualul de service pentru unitatea exterioară
respectivă.
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