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Обща информация 
 

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  
 

Машините, за които се отнася настоящото ръководство са отлична инвестиция и е важно да се отнасяте към 
тях с внимание и грижи, както за правилното монтиране, така и за поддържането им в добро работно 
състояние. 

Правилната поддръжка на устройството е от главно значение за безопасността и надеждността му. Само 
сервизните центрове за обслужване на производителя разполагат с подходящите технически познания за 
извършване на поддръжка. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Преди да започнете с монтажа на устройството, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство. 
Включването на уреда в експлоатация е абсолютно забранено, ако всички инструкции, съдържащи се в това 

ръководство, не са напълно ясни. 

 

 

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Описаните характеристики и процедури в настоящото ръководство са общи за целите серии устройства.  
 

Всички устройства се изпращат заедно със сборна схема, която показва общите размери, тегло и 
характеристики за съответната специфична машина.  
 
СПЕЦИФИЧНАТА СХЕМА ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО 

РЪКОВОДСТВО 
 

В случай на възникнали различия между настоящото ръководство и схемата, указанията от схемата ще имат 
превес. 
 

 
Посоченото устройство в настоящото Ръководство за работа и поддръжка трябва да се използва и съхранява в 
безопасни условия, за да се избегне всякакъв риск за операторите при работа с машината, както и при 
извършване на поддръжка и ремонтни дейности.  

 
Следователно е от основно значение да прочетете внимателно настоящия документ, да спазвате пълното му 
съдържание и грижливо да го съхранявате. 

 
Легенда на символите 

 

 Важна бележка: неспазването на указанията може да повреди устройството или да изложи на 

риск работата 
 

 Бележка за обща безопасност или за спазване на закони и разпоредби 

 

 Бележка за електрическа безопасност 
 

Предупреждения за оператора на машината 

• ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 

И ПОДДРЪЖКА 

• ОПЕРАТОРЪТ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ИНСТРУКЦИИ И ДА ПРЕМИНЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С 

УСТРОЙСТВОТО 

• ОПЕРАТОРЪТ ТРЯБВА СЪВЕСТНО ДА СПАЗВА ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

И РАБОТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСТРОЙСТВОТО 

 

Техническа помощ 
Преди извършването на каквато и да е ремонтна дейност, е препоръчително да се свържете с упълномощен за 
това персонал и най-вече в случаи на нерутинна поддръжка. 
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Получаване на машината 
Машината трябва да бъде веднага прегледана при получаване на крайното място за монтаж за откриване на 
възможни повреди. Всички посочени елементи на стоковата разписка за доставката трябва да бъдат внимателно 
проверени и отбелязани, както и всички повреди трябва да бъдат декларирани на превозвача. Преди машината 
да бъде разтоварена, моля, проверете на идентификационната табела дали моделът и захранващото 
напрежение отговарят на поръчката.  
Всяка повреда или несъответствие с поръчката трябва да бъдат описани в стоковата разписка за доставката, 
както и да се изпрати писмена жалба до: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Рим) - Италия 

Тел: (+39) 06 93 73 11 - Факс: (+39) 06 93 74 014 

http://www.daikinapplied.eu 
 

 
Жалби или възражения, изпратени след повече от 10 дни от датата на доставката няма да се вземат предвид. 
 
При заявки за техническа документация, винаги добавяйте серийния номер на ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩАТА 
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА, посочен на информационната табела.  

Производителят няма да поеме отговорност за открити повреди след приемане на машината.  
 
 

Проверки 
При процеса на приемане на машината, извършете следните проверки в защита на правата си, в случай, че 
машината е предоставена в непълен вид (липсват части) или ако е повредена при транспортиране:  
 

a) Преди да приемете машината, проверете всеки елемент, който е включен в доставката. Проверете за 
всякакви повреди. 

b) Ако по машината са нанесени щети, не отстранявайте повредените материали. Извършването на серия 
от снимки би било полезно за установяване на отговорност. 

c) Уведомете незабавно превозвача за вида на щетите и изискайте същото за извършване на незабавна 
проверка. 

d) Уведомете незабавно търговския представител за вида на щетите, за да му позволите той да 
организира необходимите ремонтни дейности. Машината не може да бъде ремонтирана при никакви 
обстоятелства, освен ако не е проверена от представител на транспортната компания. 

 

Цели на настоящото ръководство 
Целите на настоящото ръководство са да позволят на монтажника и на оператора да проведат всички 

необходими дейности, за гарантиране на правилното монтиране и поддръжка на машината, без това да 

представлява риск за хора, животни и/или имущество.  

Настоящото ръководство представлява важен документ в помощ на квалифициран персонал, но то не може да 
замести тяхното място. Всички дейности трябва да бъдат извършвани в съответствие с местните закони и 

разпоредби. 
 

Данни за производителя 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Рим) - Италия 

Тел: (+39) 06 93 73 11 - Факс: (+39) 06 93 74 014 

http://www.daikinapplied.eu 
 

 

 

Daikin гарантира, че предоставената ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩАТА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА 
 

▪ е в нейната цялост и отговаря на опаковъчния лист. 
▪ е доставена заедно с ръководството за работа и поддръжка  
 
Ако устройството не е в неговата цялост, не съответства на опаковъчния лист или ако ръководството липсва, 
моля, свържете се с търговската мрежа на Daikin, като посочите специфичните данни за устройството, означени 

на информационната табела, която е прикрепена на стената му. 
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Идентификация 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

За бърза идентификация на устройството е достатъчно да се насочите към данните на табела от тип „CЕ“, 

прикрепена към една от стените на устройството, подобна на показаната на изображението, която накратко дава 
описаните по-долу характеристики: 
 

1) Име и адрес на производителя  
2) Маркировка „CE" 
3) Размери и сериен номер на устройството 

4) Посочена референция на поръчката 
5) Дата на производство 
6) Дебит на входящ въздух 
7) Дебит на изходящ въздух 
8) Главно захранващо напрежение 

9) Честота 
10) Брой фази 
11) Обща консумация на електричество (при посочените условия на табелата)  

 
Допълнителна информация във връзка с конструкцията и работата на устройството може да бъде намерена в 
специалните чертежи и технически спецификации, предоставени с него, както и прикрепени към настоящото 

ръководство. 
 

Работа с устройството 
Въздухообработващите климатични камери се прилагат за разрешаване на проблеми по отношение на 
температурата, влажността и чистотата на въздуха в граждански и промишлени среди. 
 
Въздухообработващите климатични камери обичайно се разработват и проектират да бъдат монтирани в 
неексплозивни зони. За приложение в среди с риск от експлозии, Daikin може да разработи и проектира 
машините във варианти, които са устойчиви на експлозии. В такива случаи, електрическото оборудване ще бъде 

със съответната маркировка.  
 
Ако е необходимо устройството да бъде експлоатирано в извънредни ситуации, поради вида на системата или от 
екологическия контекст, потребителят трябва да установи и предприеме подходящите технически и оперативни 
методи, за да избегне всякакви рискове. 

 
Потребителят/монтажникът трябва да работи с устройството съгласно инструкциите в настоящото ръководство.  
 
Потребителят/монтажникът трябва да обучи назначения да пуска в ход и поддържа устройството персонал, като 
му предостави информация за спецификата и за правилната му експлоатация. 
 

Потребителят/монтажникът е отговорен да се увери, че устройството е монтирано по начин, който гарантира 
статичната и динамичната му стабилност. Всички дейности трябва да бъдат извършвани в съответствие с 
националното законодателство относно безопасността на работното място.  
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Потребителят/монтажникът трябва да гарантира, че климатичните условия не застрашават безопасността на 
хората или имуществото по време на монтирането/експлоатацията.  
 

Въведение – Насоки 
НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО Е ВАЖНА И НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ УСТРОЙСТВОТО. ТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН 

ЦИКЪЛ НА МАШИНАТА. 
 
То е изготвено, за да позволи правилната експлоатация на устройството с цел да се гарантира напълно 

безопасната му употреба. 
Целият персонал, назначен да пуска в ход, поддържа или наблюдава устройството трябва да прочете това 
ръководство. 
 
Служителят, назначен за извършване на ремонтни дейности и поправки на устройството или за неговото 

регулиране трябва да бъде опитно лице с подходящи и признати професионални квалификации за съответните 
дейности. 
 
Настоящото ръководство дава информация за:  
 
▪  Техническите характеристики 

▪  Инструкциите за транспортиране, боравене, монтиране и сглобяване  
▪  Работа с устройството 
▪  Инструктиране и обучение на персонал, назначен за експлоатацията на устройството  
▪  Поддръжка 
 

❑ Настоящото ръководство се отнася за предоставения модел на устройството. 
 

❑ Прочетете внимателно настоящото ръководство, преди извършването на всякакви дейности по 
устройството. 

 

❑ Пазете грижливо това ръководство. 
 

❑ Не премахвайте, откъсвайте или пренаписвайте части от настоящото ръководство по каквито и да е 
причини. 

 
DAIKIN НЕ ПОЕМА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

 
▪ НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ ИЛИ МОНТАЖ, КОЙТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРИТЕ 
▪ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ 
▪ НЕПРАВИЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО/ХИДРАВЛИЧНО ЗАХРАНВАНЕ ИЛИ НЕПРАВИЛНО ПОДАВАНЕ НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ 
▪ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО 

▪ ЛИПСА НА ПОДДРЪЖКА 
▪ НЕУПЪЛНОМОЩЕНО МОДИФИЦИРАНЕ ИЛИ ПОПРАВКА 
▪ УПОТРЕБА НА НЕОРИГИНАЛНИ ИЛИ НЕПОДХОДЯЩИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩИТЕ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ СА РАЗРАБОТЕНИ И ПРОЕКТИРАНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ЗА УСТРОЙСТВОТО ПО ISO 12100 1-2 (ДИРЕКТИВА ОТНОСНО МАШИНИТЕ) 
 

Необходими квалификации 
НЕОБХОДИМИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА НА УСТРОЙСТВОТО  
 

ОПЕРАТОР 
▪ Упълномощен за експлоатация на устройството посредством командите на плота на електрическото 

контролно табло. 
▪ Той/тя може само да включва и изключва устройството, както и да изпълнява операции с команди.  
 
(КВАЛИФИЦИРАН) МЕХАНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА 

▪ Упълномощен за изпълнение на дейности по поддръжка, настройка, подмяна и поправка на механичните 
елементи. 

▪ Той/тя трябва да бъде опитен механик, следователно да е способен/а да извършва механична поддръжка по 
задоволителен и безопасен начин, въз основа на теоретична подготовка и професионален опит. 

▪ Не е упълномощен да провежда дейности по електрическата система.  
 

(КВАЛИФИЦИРАН) ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА 
▪ Упълномощен да извършва електротехнически дейности за настройка, поддръжка и поправка.  
▪ Упълномощен да работи, когато електрическите табла и разпределителните кутии са под напрежение. 
▪ Той/тя трябва да бъде опитен електронен техник/електротехник, следователно да е способен/а да извършва 

електронна/електрическа поддръжка по задоволителен и безопасен начин, въз основа на теоретична 

подготовка и доказан професионален опит. 
▪ Не е упълномощен да извършва механични дейности.  
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ПРОИЗВОДСТВЕН (КВАЛИФИЦИРАН) ТЕХНИК 
▪ Упълномощен да извършва сложни дейности във всякакви ситуации.  
▪ Той/тя работи в съответствие с потребителя. 
 

По принцип, лицата, които извършват дейности по устройството, трябва: 
▪ да могат да си служат с горните и с долните крайници  
▪ да знаят и разпознават цветовете, да имат добро зрение и слух 
▪ да бъдат напълно запознати със сигнализацията за опасност и предупреждения 
▪ разбират напълно работния цикъл на устройството, и в последствие са преминали теоретично и практическо 

обучение, извършвайки операции под преките указания на специализиран оператор или потребител на 

устройството, или под преките указания на един от производствените техници. 

Правила за безопасност 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Компания Daikin би желала да посочи условията за безопасност за оператора, който трябва да работи по 
устройството. 
Преди да работят по устройството, тези лица, трябва да прочетат всички разпоредби, съдържащи се в 
настоящото ръководство. 

 
ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВСИЧКИ ПРЕДВИДЕНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА СА МОНТИРАНИ И РАБОТЯТ ЕФИКАСНО. 
 
При експлоатация на устройството, трябва да се вземат под внимание следните предупреждения: 
 

▲ Прочетете внимателно всички съобщения за безопасност в ръководството и на устройството.  
 
▲ Операторът трябва да е получил инструкции за функционирането на монтираните защитни устройства и за 

тяхната правилна експлоатация.  
 
▲ Операторът трябва да носи подходящо за вида дейност защитно облекло.  

 
▲ Работната зона около устройството, в разстояние от 1,5 метра, трябва да бъде освободена от всякакви 

препятствия, почистена и добре осветена. 
 
▲ Не използвайте неразрешени или импровизирани инструменти за достъп до частите на устройството, които 

обикновено са недостъпни. 

 
▲ Не използвайте устройството в среда, в която има риск от експлозии, освен ако това не е специално 

пояснено в ръководството с инструкции 
 
▲ Не правете опити да поправяте или да настройвате устройството, освен ако не сте специално 

упълномощени и квалифицирани за това. 
 
▲ Преди да извършвате ремонтни или други дейности по устройството, винаги известявайте своите намерения 

на висок глас на другите оператори в съседство с устройството и проверете дали те са чули и разбрали 
предупреждението Ви. 

 

▲ След провеждането на настройки с понижени условия за безопасност, устройството трябва да бъде 
възвърнато към предходното си състояние и всички предпазни устройства да бъдат включени възможно най -
скоро. 

 
▲ Всяка дейност по устройството или по електрическите уреди трябва да бъде провеждана само от 

квалифициран електротехник по поддръжката. 
 
▲ Винаги изключвайте напрежението на електрическото табло, преди отварянето на разпределителна кутия 

или на самото табло. 
 
▲ Когато един оператор открие неизправност, по-специално, ако тя е свързана с безопасността, той/тя трябва 

да информира отговорното лице. 
 
▲ Дейностите за извършване на настройки, който се провеждат при понижени условия на безопасност, трябва 

да бъдат изпълнявани само от едно лице и докато той/тя извършва дейността, достъпът до устройството 
трябва да бъде ограничен за неупълномощени лица. 

 

▲ Винаги бъдете максимално предпазливи и не позволявайте на неупълномощени лица да работят по 
устройството или в близост до него. 

 
▲ Забранено е провеждането на всякакъв вид ремонтни дейности, поддръжка или настройка на 

устройството, докато то работи, освен ако това не е изрично посочено в настоящите инструкции.  
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▲ Забранено е устройството да се оставя да работи на автоматичен режим, ако фиксираните или 

подвижните предпазни средства са премахнати.  
 

▲ забранено е монтираните предпазни устройства да бъдат модифицирани или преправяни.  
 
Препоръчително е операциите по монтаж и поддръжка да се извършват заедно с други лица. При случайни 
наранявания или тревога, е необходимо да: 
- запазите спокойствие 
- натиснете бутона за сигнализация, ако е наличен на мястото за монтаж 

- преместите пострадалото лице на топло място, далече от устройството, като го поставите в легнало 
положение 

- да се свържете незабавно с аварийно-спасителния състав в сградата или със службата за спешна 
медицинска помощ. 

- изчакате пристигането на спасителните екипи, без да оставяте пострадалото лице само  

- да предоставите необходимата информация на спасителните екипи  
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ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ ВЪРХУ УСТРОЙСТВАТА 
 

NON 
 
 
 

   ПРИКРЕПЕНИ КЪМ ВРАТИТЕ НА СЕКЦИИТЕ НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ 
 
 

ОТВОРЕНО 

(OPEN) 
ПОСТАВЕН НА ВРАТИТЕ, ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ДРЪЖКАТА Е ОТВОРЕНА 

ВХОД (ENTRY) 
ПОСТАВЕН НА ПАНЕЛА ДО ВХОДА/ИЗХОДА НА ТЕЧНОСТТА ОТ/КЪМ СЕРПЕНТИНАТА 

ИЗХОД (EXIT) 
ОСВОБОЖДАВАН
Е (DISCHARGE) 

ПОСТАВЕН ДО ИЗПУСКАТЕЛНИЯ ОТВОР НА КОНДЕНЗНАТА ВАНА 

 
 

Уреди за безопасност 

Устройството е предоставено с уреди за осигуряване на безопасност с цел предотвратяване на риска от 
нараняване на хора и за правилна експлоатация.  
 
Тъй като устройството е елемент от система, свързана с други елементи, които си взаимодействат, някои 
устройства трябва да бъдат монтирани от монтажника/потребителя. 
 

Уреди за безопасност: 
 
Стандартна доставка 
 

▪ Ключалки: Вратите за достъп до отделението с вентилатора на устройството съдържат ключалки с 
ключове на дръжката, за да се предотврати отварянето на вратите от неупълномощени лица.  

 
 

Доставка по поръчка 
 

▪ Микро-превключвател: вратите за достъп до отделението с вентилатора на устройството са снабдени 
с микро-превключватели, които изключват електрическото захранване на магнитния сензор за близост с 
поляризиран магнит, който не може да бъде неутрализиран с намагнетизиран инструмент. Това 
гарантира ефикасност дори и в условия на постоянна влага. 

 

▪ Предпазители: автоматизираните вентилатори, намиращи се в зоната на предавателния механизъм, са 
снабдени с подходящо оформени предпазители, които също са прикрепени механично един към друг.  

 
Контролни уреди: след монтажа, устройството трябва да бъде снабдено с ефикасни и ергономични механизми 

за управление и цялото електрическо оборудване трябва да изпълнява изискванията на действащите 
разпоредби и по-специално стандарти EIC 44-5. 
 

Гаранция 
Daikin гарантира, че към момента на доставката, устройството няма материални или технологични 
неизправности; гаранцията е за период от 12 месеца от доставката, с изключение на консумативите (ремъци, 
филтри и т.н)  
 
Към момента на доставката, устройството трябва да бъде обстойно прегледано за установяване, че съответства 

на данните от опаковъчния лист, и че пратката е пълна и отговаря на поръчката. Проверете внимателно за 
евентуални нанесени щети. Всякакви щети трябва да бъдат незабавно известени на преносвача, като се набавят 
подходящите резерви. Табелата с общите характеристики трябва да бъде проверена преди разтоварването за 
установяване на всякакви несъответствия. Daikin няма да признае щети, съобщени след приемане на 
доставката. 

НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ МАШИНАТА, 

ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ 

РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИНСТРУКЦИИ 

И МОНТАЖ 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/images/1765X.gif&imgrefurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/index.php/cPath/24_48&usg=__ItrykFH8EwOOoaGHKFktETGx4Yo=&h=153&w=112&sz=8&hl=it&start=1&tbnid=WrtIByVqUfpnLM:&tbnh=96&tbnw=70&prev=/images?q=ORGANI+IN+MOVIMENTO&gbv=2&hl=it&sa=G%20%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5!%20%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%89%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8!
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Жалби за дефекти, които не е било възможно да бъдат установени към момента на доставката, трябва да бъдат 
съобщени на Daikin Italia S.P.A. stabilimento di Caleppio di Settaia (Италия) в писмен вид с препоръчано писмо. В 
противен случай, те няма да бъдат зачетени.  

 
Ако Daikin признае за наличието на дефект, който е известен своевременно, компанията се наема да подмени 
дефектните части с изрично изключване на други искания от клиента.  
 
Гаранцията не покрива проблеми, произтичащи от/възникнали от връзките на хидравличната, електрическата 
система или тази на сгъстения въздух, или от други съоръжения, свързани към устройството.  
От гаранцията също се изключват дефекти, поради следните причини:  
- неправилна експлоатация и неспазване на предписанията за поддръжка 
- нормално износване 
 
Гаранцията ще бъде анулирана при неправилна употреба на устройството или при експлоатацията му извън 

работните ограничения, за които е проектирано. В случай на модификация или преправяне на устройството, 
особено уредите за безопасност, гаранцията ще бъде незабавно прекратена и производителят ще бъде 
освободен от всякаква отговорност. Няма да бъде призната компенсация за породени щети вследствие на 
прекратяване на производство, докато устройството е спряно на изчакване и при изпълнение на ремонтни 
дейности и поддръжка, независимо дали се извършват под гаранция или на собствени разноски.  
 

Daikin отказва да поеме всякаква отговорност, понастоящем и в бъдеще, за нанесени щети върху хора, 
имущество или на самата машина, произхождащи от небрежност от страна на операторите, от неспазване на 
посочените в настоящото ръководство инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка или неизпълнение на 
действащите разпоредби за безопасност относно защитата на устройството и на назначения квалифициран 
персонал да го използва и поддържа. 

 
 
Серийният номер, посочен на устройството, представлява основната референция за идентифициране на 
продукта и за всяка потребност, от какъвто и характер да е тя.  
 

Условия за околната среда 
Устройството е проектирано да бъде използвано в технологични инсталации или във външни среди. Въпреки 
това, стандартното устройство не може да работи в среди с наличие на експлозии, където има високо 
съдържание на прах, висок процент на влага или високи температури, освен ако не е специално  разработено по 
заявка за подобни среди. 

 

Замърсяване на околната среда 
Устройството е проектирано да работи безпроблемно в най-различни видове среди и сектори (хранително-

вкусов, химичен, фармацевтичен, болничен, услуги, машиностроене и др.)  
В зависимост от сектора, в който се монтира и следователно в зависимост от сектора на приложение, 
специалните разпоредби трябва да бъдат съобразени с него, както и всички необходими процедури на 
компанията трябва да бъдат изпълнени, за да се избегнат проблеми за околната среда (устройство, което 
работи в болнична среда или в химичен завод може да постави различен вид проблеми от устройство, намиращо 
се в други сектори, както и от гледна точка на изхвърлянето на консумативи, филтри и др; като последните биха 

могли да представляват проблем от бактериологичен характер например) 
Клиентът носи отговорност за предоставянето на инструкции и обучение на служителите относно процедурите, 
както и за поведението, което трябва да бъде прието.  
 

Шум 
Устройството е разработено и проектирано така, че да се предотврати риска във връзка с емисиите на шум във 
въздуха, надвишаващи ниското ограничение от 80 dB(A). Трябва да се отбележи, че всяка среда съдържа своите 
шумови характеристики, което може да повлияе значително на звуковото налягане,  произведено от устройството 
когато се намира в експлоатация; следователно е необходимо да счетете предоставените данни за шума като 

референтна основа, като купувачът-потребител е отговорен за извършването на специални тестове за 
измерване нивото на шума на мястото, където се монтира и в реални условия на ползване на устройството. 
 

Изхвърляне и унищожаване 
По отношение на изхвърлянето на опаковката трябва да спазите законите и действащите разпоредби.  
Когато устройството вече е извън експлоатация или при унищожаване и изхвърляне на 
устройството или на отделна част от него, купувачът-потребител трябва да спази законите и 
разпоредбите в своята държава. 
Всички елементи могат да се рециклират 

 

По отношение на използваните в панелите изолиращи материали, се съобразете 
със специалните приложими разпоредби. 
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Общи характеристики 
 

Характеристики, свързани с приложението на устройството 
Въздухообработващите климатични камери се прилагат за разрешаване на проблеми по отношение на 
температурата, влажността и чистотата на въздуха в граждански и промишлени среди. 
 
Всяко устройство е проектирано съгласно специални технически и пространствени нужди за монтиране в 

сектори като: 
 

▪  ГРАЖДАНСКИ СЕКТОРИ 
▪  ЛЕТИЩА 
▪  БАНКИ 
▪  ТЪРГОВСКИ СЕКТОРИ 

▪  ХОТЕЛИ 
▪  МУЗЕИ, ТЕАТРИ, КИНО САЛОНИ И ЗАЛИ 
▪  ТЕЛЕВИЗИОННИ И ЗВУКОЗАПИСНИ СТУДИА 
▪  БИБЛИОТЕКИ 
▪  ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ 

 
Поради дългия и успешно натрупан опит във всички технически сектори, бяха разработени и проектирани 
специални версии за специфични приложения като: 
 

▪  ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЕКТОР 
▪  ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВ СЕКТОР 

▪  БОЛНИЦИ 
▪  ЕЛЕКТРОНЕН СЕКТОР 
▪  МОРСКИ СЕКТОР 
▪  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В КОНТРОЛИРАНИ 

ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 

Оптималният подбор на всеки елемент, изследване на максимална полезна работа от всеки компонент, 
употребата на специални материали и въвеждането на специални конструкции превръщат зачитането на 
околната среда и енергоспестяването в действителни, съвременни технологични решения.  
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Обхват – Размери 
 

Размер 

Дебит на 
въздуха (м3/час) 

скорост 
2,5 м/сек. 

Профил 
мм 

Широчина  

мм 
Височина 

мм 
Профил 

мм 

Широчина 

мм 
Височина 

мм 

1 1105 40 850 550 60 890 590 

2 1550 40 900 600 60 940 640 

3 1980 40 950 650 60 990 690 

4 2600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10 050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13 200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19 200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25 300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31 500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37 000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43 400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51 300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58 000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67 500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78 000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84 700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98 000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111 000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124 000 -- -- -- 60 5990 3000 

 

Структура 
НОСЕЩА РАМА 
В екструдирани форми от високоустойчива алуминиева сплав, с профил 40х40 мм или 60х60 мм; частите са 

сглобени чрез тристранни съединения от найлон, подсилен с фибростъкло или алуминий. Винтовете на 
профилите са монтирани винаги наравно с повърхността,  двойно оребрени и в кухина, като по този начин 
панелите могат да бъдат прикрепени с винтове, без винтовете да са видими вътре в УСТРОЙСТВОТО – не само 
по естетични причини, а също така и преди всичко, поради съображения за безопасност. Ако определено лице  
трябва да влезе в машината за поддръжка или почистване, то може да работи в пълна безопасност без риск от 
нараняване от изпъкнали винтове. Следователно във вътрешността на устройството не са налични 

изпъкналости или  профилите не са с нарушена цялост. 
Основата под всяка част също е съставена изцяло от алуминий, въпреки че по заявка може да бъде изработена 
от поцинкована или неръждаема стомана. 
 
Следващите страници описват разнообразните профили, които могат да бъдат използвани при проектиране на 
устройството, като всички те са от последно поколение и ексклузивни.  

 
Профилите са от топлоизолиращ тип, т.е изградени с двойни профили, за да предотвратят пропускането на 
топлина от вътрешната към външната част на устройството и преди всичко за да се избегнат проблеми, 
свързани с кондензацията на външните повърхности.  
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Профилите имат също така заоблени вътрешни ъгли за улеснение на чистенето на вътрешните повърхности, 
особено важно за устройства, които трябва да бъдат хигиенизирани.  
 

УПЛЪТНИТЕЛИ, които се поставят в профила – от балонен тип и от различни материали, в зависимост 

от спецификата на устройството – гарантират, че то е в пълна изправност.  
 

 
 

БРАВИ антипаник, които могат да се отварят от външната и от вътрешната страна на устройството с 
ръкохватки от един размер. Всяка врата от отделението на вентилатора е снабдена с ръкохватка с ключалка, 

която позволява достъп само на упълномощен персонал. Всички ръкохватки с ключалка в същото устройство 

имат еднаква комбинация. По заявка може да бъде доставен набор от машини с еднаква комбинация.  
Те също могат да бъдат оборудвани с регулируеми крила, така че уплътнителят да може да бъде подновяван с 
времето. 
 

Панти в оцветен алуминий. Те са в различни размери, в зависимост от размера/теглото на вратите. По заявка 

е възможно да бъдат предоставени панти от найлон, подсилен с фибростъкло.  
 

ПАНЕЛИ 
Изградени от двойно сгъната облицована стомана.  
Съставени от слоеве листова стомана, които в стандартния си вариант обграждат горещо-шприцован 
полиуретан със средна плътност от 45 кг/м3 от клас 1 по реакция на огън. 
Ако е заявена минерална вата, Daikin ще проектира панелите с листове с нишки от минерална вата, 
позиционирани и залепени, с плътност от 90/100 кг/м3 от клас 0 по реакция на огън.  
 

По заявка може да се достави устройство с напълно равни вътрешни повърхности, без разлика в нивата на 
профилите и таблата, с двойна облицовка, като всеки елемент съответства напълно на другия за създаването на 
непрекъсната повърхност между панелите  и профилите.  
При висока кондензация, освен топлоизолиращите профили, панелите също могат да бъдат оборудвани с 
уплътнители, за да се гарантира обмена на топлина.  

 
Панелите са фиксирани с неръждаеми самонарезни винтове в найлоново гнездо.  
Гнездата са вградени в панела и имат капсули за затваряне.  
 
Стената от двойна стомана може да бъде изградена от различни материали, както отвътре, така и отвън 
Наличните материали са следните: 
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▪ Неръждаема стомана AISI 304 
▪ Горещо-поцинкована стомана 
▪ Горещо-поцинкована стомана с оцветено PVC покритие с дебелина 150-200 микрона (пластифицирана 

стомана)  

▪ Гладък или релефен алуминий 
▪ Предварително боядисана горещо-поцинкована стомана със сух слой от 25+3 микрона от излаганата 

страна и сух слой от 5 микрона от неизлаганата страна.  
▪ Горещо-поцинкована перфорирана стомана (отвори с 6 мм ø на интервали от 9 мм) – специално за 

отделения за вентилатора за намаляване на разпространението на шума.  
 

СЕРПЕНТИНИ НА ТОПЛООБМЕННИКА 
Произведени със специални характеристики според вида и налягането на прилаганите течности, в съответствие 
с Европейските и международни разпоредби и тези на водещите производители.  
Колекторите на серпентината са с диаметър до 2” от месинг, докато тези с по-голям диаметър са от неръждаема 

стомана. 
Серпентините се намират винаги върху плъзгачи и могат да бъдат извадени.  
В случай, че серпентините са снабдени с фреон, извършваното от монтажника пълнене трябва да е в 
съответствие с действащите закони от упълномощен персонал, квалифициран да използва и борави с подобни 
химични съединения. 

 

СИСТЕМИ ВЕНТИЛАТОРИ 
Проектирани върху единична, устойчива структура с двойни профили от алуминий, с високоефективни 
регулатори между вентилатора и структурата, с автоматизирани вентилатори на водещи италиански марки, с 
двигател, който винаги е разположен върху регулируема основа с опъваща ролка за ремък.  

Този вид конструкция позволява минимална разлика в нивото между осите (на вентилатора и на двигателя), за 
да се намали напрежението върху лагера на вентилатора при включване.  
Системата от вентилатори не предава вибрации към структурата на устройството, което може да бъде показано 
нагледно на клиента, както на място, така и във фабриката.  
За мощности до 3 kW, трансмисионните колела са с „променлива стъпка“, докато за по-високи мощности, те са от 

вид „фиксирана стъпка“. 
По заявка, на предавките може да се монтира предпазно устройство, изработено от гъста метална мрежа, която 
се прикрепя към структурата на системата и е снабдена със съответни отвори за бързо премахване с инструмент 
при проверка.  
Вентилаторите – на водещи италиански производители – могат да са с лопатки, огънати напред или назад, 
единично или двойно засмукване, със или без архимедов винт, с трансмисионно или директно изпълнение.  

 

ОВЛАЖНИТЕЛНА СИСТЕМА 
Всички възможни видове овлажнители са с оптимално ефективно ниво за овлажнителната система.  
 

Адиабатни, в блок или с дюзи, те съдържат следните структурни характеристики:  
- в блок с помпа или отделяне на течността чрез гравитация, с вана с по-малки размери в сравнение с главния 
контейнер, разположен отдолу; така във ваната остава минимално количество вода, докато цялата 
овлажнителна система може да се извади за измиване извън отделението с контейнера, без да е необходимо 
изключване на хидравличната система. 
При рутинна поддръжка, тази система позволява също премахването само на системата за изпаряване – за 

нейното почистване или подмяна. 
Системата с рециркулационна помпа е проектирана така, че да се избегне концентрирането на минерални соли, 
съдържащи се във водата във ваната, посредством околовръстен канал, свързан към преливника.  
Тя също е снабдена с регулиращ клапан за водния поток към системата за изпаряване. 
- с дюзи, винаги с двойна овлажнителна камера, за да се избегне струята от водата да влезе в допир с 

вътрешните стени на панелите. 
Рампите, поддържащи дюзите са изцяло изградени от PVC, докато дюзите от самопочистващ се вид са от 
найлон. 
На входната тръба на помпата няма налично пространство за поставяне на манометър (по заявка се монтира от 
Daikin или от клиента). 
Размерите на тръбите са проектирани с цел да има ниски загуби на товар по веригата, с възможност да се 

използват помпи с ниска мощност; всички помпи са от неръждаема стомана.  
Системата е проектирана така, че да се избегне концентрацията на минерални соли, съдържащи се във водата.  
Системата е снабдена с вентил за регулиране на водния поток.  
 
Други най-често изграждани овлажнителни системи са: 
- системи с пара от главния тръбопровод само с разпределител или пълна система с регулиращи клапани и  

изпускателни тръби за кондензация и освобождаване на въздуха 
- системи с парен електрогенератор с потопяеми електроди  
- системи с вода и сгъстен въздух 
- системи от ултразвуков тип 
 

ФИЛТРИРАНЕ 
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Обърнато е специално внимание на начина на поставяне на филтрите в отделението за задържане, както и на 
техния подбор – те винаги са произведени от водещи италиански марки. Освен търговския тип анкерна система, 
са предвидени и изключителни укрепващи системи, специално проектирани да осигурят положителни резултати 
от тестовете за уплътнения (напр. тестове за диоктил фталат (DOP) за абсолютни филтри).  
По заявка, филтриращите системи могат да бъдат оборудвани с манометри или превключватели за 
диференциално налягане за предотвратяване на непроводимост на тръбите. Устройствата винаги са 
проектирани с възможност за изваждане на филтрите от замърсената часр за подпомагане на уплътнението на 
филтриращата система и за предотвратяване изпращането на прах и замърсители по веригата след подмяна.  
 

ТОПЛООБМЕННИК – РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
Отделенията за регенериране на топлинна енергия са проектирани със статични устройства с напречно течение 
за регенериране на топлинна енергия или са ротационни, със серпентини със затворени вериги, като съставните 
им елементи се доставят от водещи европейски производители. 
В системата за регенериране на топлинна енергия със серпентина, главният контейнер може да бъде проектиран 

с вградена рамка, с изключителен дизайн, и да бъде допълнен с индикатор за нивото, за оптимално намаляване 
на разходите на системата.  
 

Части и аксесоари 
Решетки  
Те могат да бъдат произведени от боядисана стомана, поцинкована стомана, алуминий, проектирани да бъдат 
устойчиви на дъжд или са снабдени с мрежи за защита от птици.  
 
Вътрешна дограма 

Поддържащите рамки за филтрите, подпорите на серпентините и цялата вътрешна дограма е от качествена 
поцинкована стомана. При необходимост, с цел съвместимост с приложението или по заявка, те могат също да 
бъдат изработени от неръждаема стомана или алуминиева сплав. 
Заваряването е с тесен шев, извършено в инертна атмосфера: цялото заваряване, независимо дали е с тесен 
шев или точково, е защитено с боя на цинкова основа. 
 

Колектори за кондензация 
По заявка от поцинкована стомана, алуминиева сплав или неръждаема стомана. 
 

Анти-вибрационни съединения 

По заявка, съединенията към каналите, водещи към устройството могат да бъдат снабдени с пояс от 
полиестерно изделие с PVC покритие. 
 
Покрив 
Монтираните устройства във външна среда могат да бъдат снабдени с покрив от поцинкована стомана, 

алуминий или неръждаема стомана. 
 
Предаване 
Чугунени трансмисионни колела с един или повече улеи, монтирани чрез конична втулка.  
Трансмисионни колела с „променлива стъпка“ за мощности, ненадвишаващи 3 kW. 
 

Заглушители 

С улеи и междинни прегради с дебелина от 100, 200 или 300 мм, обикновено с наклон от 100 мм между 

преградите или изчислен според специфичните нужди.  

Материали и окончателна обработка по заявка (защитен PVC/Мелинекс филм – защитна мрежа) 

 

Осветление 

Устройството може да бъде оборудвано с една или повече нисковолтови лампи, разположени във вътрешността, 
върху горните стени. 
Осветлението се включва чрез външен ключ, който се намира до вратата за достъп до съответната зона и дава 
възможност, посредством страничен отвор, разположен на вратата, за цялостен изглед на вътрешната зона с 

цел извършване на ремонтни дейности и поддръжка в пълна безопасност. По собствена инициатива, купувачът-
потребителят трябва да предостави подходящо осветление в стаите, където ще бъде използвано устройството, 
съгласно разпоредбите в сила и директивите на Съюза. 

Препоръчително осветление:  300 Lux 

 
Доставени аксесоари пo заявка 
▪  Прозорец за наблюдение, с двойно стъкло от поликарбонат, устойчив на UV -лъчи, с уплътнител и 

механизъм за вътрешно вграждане 
▪  Вътрешна стълба 

▪  Сервомеханизъм за управление на клапите 
▪  Нагреватели за антифриз за контейнерите от овлажнителната система  
▪  Измерващи устройства за налягане – манометър и други 
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Номенклатура 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A Въздухообработващи  
         климатични камери (AHU) 
D Daikin  
 

S Стандартно 
N Нестандартно  
C Стандартно с управление 
K Нестандартно с управление 
T Модулно с управление тип „Plug & Play“ (директно свързване) 

 
01 Размер 1 
27 Размер 27 
 
D Двуетажно (Double Deck)  
A Двуетажно (D.D.) с пластинчат топлообменник (само за ляво модулиране)  

B Двуетажно (D.D.) с кръгъл топлообменник (само за ляво модулиране) 
E Двуетажно (D.D.) с пластинчат топлообменник (всички серии и за дясно модулиране)  
F Двуетажно (D.D.) с кръгъл топлообменник (всички серии и дясно модулиране)  
G Двуетажно D.D. Комбиниран циркулационен топлообменник със серпентини 
H Хоризонтално  

L Хоризонтално с 2 вентилатора 
M Хоризонтално с 2 вентилатора и комбиниран циркулационен топлообменник със серпентини  
S Разположение в редица 
T Разположение в редица – пластинчат топлообменник 
U Разположение в редица – кръгъл топлообменник 
W Разположение в редица – комбиниран циркулационен топлообменник със серпентини 

V Вертикално 
 
A Плоско – Полиуретан – 25 мм  
B Плоско – Минерална вата – 25 мм  
C Стъпково – Полиуретан – 42 мм (всички серии и предварително боядисан модул) 
D Стъпково – Минерална вата – 42 мм (всички серии и предварително боядисан модул) 

E Плоско – Полиуретан – 46 мм  
F Плоско – Минерална вата – 46 мм  
G Стъпково – Полиуретан – 62 мм 
H Стъпково – Минерална вата – 62 мм  
I Плоско – Полиуретан – 50 мм (Обединено Кралство) 

J Стъпково – Минерална вата – 50 мм с пластмасова периферия (Обединено Кралство) 
K Стъпково – Полиуретан – 50 мм с пластмасова периферия (Обединено Кралство) 
L Панел DS – Полиуретан – 25 мм (Лесно) 
M Панел DS – Полиуретан – 50 мм (Лесно) 
R Стъпково – Полиуретан – 42 мм – Aluzinc® (само за модули) 
S Стъпково – Полиуретан – 42 мм – Aluzinc® (само за модули)  
 
 
W Вода 
D Директно разширение 
S Пара 

U Директно разширение с пара 
T Пара и вода 
V Директно разширение с вода 
Z Пара, директно разширение с вода 
N Без серпентина или само електрически бобини и газ 
 

 
1 Произведено в Италия 
2 Произведено в Обединено Кралство 
 
 
 

14 Година на производство 2014 г. 
 
0001 Номер на проект 
 
001 Номер на продукт 
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Референтни директиви 
Daikin проектира съгласно стандарти: 
 

1. Директива за ниското напрежение 2006/95/ЕО 
2. Директива 2006/42/ЕО относно машините 

3. Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост  
 

Услуги 
Daikin може да предложи предварителни и следпродажбени пазарни услуги от най -висока класа на пазара, тъй 
като още от началото компанията детайлно взема предвид специалните качества на устройството, гарантирайки 

спокойствието на клиента по отношение на избора и обслужването на всички равнища.  
 
Компанията предоставя чертежите за изпълнение в рамките на 3 работни дни след определянето на поръчката.  
 
Тя доставя устройството в рамките на 4-5 седмици, след като клиентът одобри окончателните чертежи за 
изпълнение. 

 
Устройството може да бъде сглобено на място, според потребността на клиента, като квалифициран персонал 
помага на компанията по монтажната дейност.  
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Технически характеристики, спецификации и работни 
показатели 
 

Технически характеристики 
УСТРОЙСТВОТО Е ПРОЕКТИРАНО ПО СПЕЦИАЛНА ЗАЯВКА НА КЛИЕНТА, КАТО СА ПРИЕТИ СЪОБЩЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ. 

 
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ: 
ОСВЕН АКО НЕ Е ЗАЯВЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО, УСТРОЙСТВОТО НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ОБРАБОТКА НА ВЪЗДУХ, ПРЕДРАЗПОЛОЖЕН КЪМ 

ЕКСПЛОЗИИ. 
 
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО НА УСТРОЙСТВОТО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПАКОВКАТА 
 
 
ДОСТАВКАТА Е УТОЧНЕНА В ОПАКОВЪЧНИЯ ЛИСТ. 
 

Специални качества и работни показатели 

Отговарят на техническите спецификации, представени на етапа на определяне на поръчката.  
 
Отговарят на схемите за изпълнение, приподписани от клиента.  
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Предварителни дейности 
 

Дейности по товарене и разтоварване 

Въпреки че въздухообработващите климатични камери се проектират с първокласни материали и съгласно 
изискванията за безопасност и устойчивост, е необходимо да се предприемат някои предпазни мерки по време 
на товаро-разтоварителни дейности и при транспортиране.  
 
Преди изпращане на устройството, квалифициран персонал го е проверил и е удостоверил, че елементите му са 
напълно невредими и чисти. 

 
Обичайно устройствата се изпращат без опаковка и са разделени на модули, за да бъдат сглобени на мястото за 
монтаж. Всички необходими елементи за сглобяването на отделенията са поставени и правилно защитени в 
едно от отделенията на устройството. 
 

Всеки модул или едноблоково устройство има точки за повдигане, отвори в основата за въвеждане на помощни 
тръби, които трябва да бъдат предоставени с подходящи точки за анкерно закрепяне.  
 
Операторите, отговарящи за разтоварването, боравенето и позиционирането на отделенията, от които е 
съставено устройството, трябва да работят с повишено внимание и грижа за предотвратяване на всякакви щети. 
Те също така трябва да отбележат различното тегло, отбелязано на схемите (G.A) на отделенията, за да 

боравят с тях с подходящото оборудване. 
 
От основно значение е да се спазват следните правила:  
 
1. Когато отделенията се разтоварват с високоповдигач, уравновесете теглото на вилиците според центъра на 

тежестта, като внимавате те да не се сблъскат с основата или панелите. 

2. Когато отделенията се разтоварват с подемен кран, уравновесете тежестта и завържете устройството с 
въжета, след като сте въвели греди за повдигане и подсигурете пресечните точки между устройството и 

въжетата. (Гредите за повдигане, които се въвеждат в отворите при ъглите на основата, трябва да бъдат с 
подходящ размер, за да издържат товара на отделенията и краищата им трябва да бъдат механично 
затворени, за да се предотврати изплъзването им от отворите – вж на схемата). 

3. Ако отделенията на устройството са снабдени с окачен покрив, използвайте дървени разграничители между 
ремъците (вж на изображението). 

4. Не повдигайте, бутайте или дърпайте отделенията чрез колекторите на серпентината, валовете на 
двигателя, клапите или друга изпъкналост, която не е интегрална част от носещата структура. 

5. Премествайте отделенията чрез приплъзване, по възможност върху тръби или във всеки случай по гладки 
повърхности.  

6. Не позволявайте устройствата да бъдат подлагани на силни удари и не обръщайте отделенията по каквато и 
да е причина. 

7. Не ходете или не оставяйте тежести върху отделенията или върху устройствата.  
8. Всички средства за повдигане трябва да бъдат подходящи да издържат тежестта на отделенията.  

 

                

             Повдигане на товар с въжета   Повдигане и преместване с високоповдигач 

 

Повдигане – преместване и съхранение – транспортиране 
РАЗЛИЧНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА УСТРОЙСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОВДИГАНИ С ПОМОЩТА НА 
ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ НА ДЪРЖАВАТА, 
В КОЯТО СЕ МОНТИРА И ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ СЪГЛАСНО СТАНДАРТИТЕ НА ДЪРЖАВАТА, В 

КОЯТО СЕ МОНТИРА. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

▲ По време на дейностите по разопаковане и монтаж, винаги носете ръкавици и подходящо предпазно 
облекло. 
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ПОВДИГАНЕ 
▲ Препоръчително е дейностите по повдигането да се извършват под прекия надзор на квалифициран механик 

по поддръжката. 

▲ Не използвайте едновременно две различни средства за повдигане.  
▲ Не стойте под окачени товари.  
▲ В случай, че се използват стоманени въжета, винаги прилагайте халката в края на подемната тръба.  
▲ В случай, че се използват стоманени въжета, не позволявайте огъвания под остър ъгъл.  
▲ Използвайте въжета с подходяща дължина, така че ъгълът между въжетата и хоризонталната равнина да 

бъде винаги над 45°.  
▲ Ако покривът на устройството е с налични халки с болт (ринг-болтове), ги използвайте. В такъв случай, 

халките в края на въжетата трябва да бъдат ръчно завити и позиционирани в посоката, в която работят 
въжетата. 

ПРЕМЕСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

▲ Ако устройството трябва да бъде преместено или временно съхранено по каквато и да е причина, винаги 
поставяйте подпори между устройството и земята (дървени палети) 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Уредът трябва да се повдига с повишено внимание и грижа. Избягвайте раздрусването на уреда при повдигане и 
повдигайте уреда много бавно, като го държите в изцяло хоризонтално положение.  
 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

▲ Винаги проверявайте дали размерът на транспортните превозни средства е подходящ за транспортиране на 
стоката. 

▲ Фиксирайте устройството или отделенията на повърхността на превозните средства с подпори, дървени 
блокове и затегнете здраво частите, които не могат да бъдат прикрепени към повърхността на камиона, за 
да гарантирате, че отделенията са стабилни и да се избегне опасност от преобръщане. 

▲ Ако транспортирането се извършва посредством контейнери, за транспорт по море, отделенията трябва да 
бъдат позиционирани правилно и здраво прикрепени, за да се избегнат щети вследствие на различните 
движения на кораба. Всеки контейнер трябва ясно да посочва точките на прикрепване и повдигане, 
максимално допустимия товар и реалния товар. 

 

Временно складиране и оставяне на съхранение 
За да се предотвратят повреди в случай на междинни прехвърляния на устройството или на неговите части, 
следните мерки трябва да бъдат спазени и предприети:  
 

▪ Оставяне на съхранение на пакетите на пратката на покрито, затворено и сухо пространство.  
▪ Всяко складиране трябва да бъде извършено, ако е възможно при съхранението, пакетите на пратката да 

бъдат разположени върху подпори с височина около 100 мм. 
▪ Винаги проверявайте броя пакети на пратката спрямо ОПАКОВЪЧНИЯ ЛИСТ.  
 
При достигане до дестинация, проверете състоянието на съхранение на устройството; ако са открити 

щети, те трябва да бъдат известени незабавно в писмен вид (на опаковъчния лист) на превозвача и на 
проектанта; ако не е открито наличие на щети, продължете внимателно и усръдно работата.  
 

Позициониране на устройството и сглобяване на отделенията 
Преди устройството да се постави на място, трябва да се подготви подходяща платформа или основа, върху 
която да се постави и монтира устройството. 
За размери и тежести, проверете предварително доставените схеми или техническите спецификации.  
След поставяне на устройството в положение, съответстващо на проектираните технически характеристики, се 
уверете, че то е нивелирано и прикрепено към земята (анкерното оборудване не е включено в доставката). 

Уверете се, че устройството е напълно нивелирано и при необходимост поставете подпори. 
Избраната зона за монтиране трябва да разполага с достатъчно пространство около устройството за удобно и 
безопасно провеждане на монтажа и на успешни дейности по поддръжката, включително подмяна на вътрешни 
елементи (напр. премахване на серпентини на топлообменника, филтри, система за изпаряване и т.н) вж на 
изображението. 
 

Не е необходимо да се поставя антивибрационен материал между устройството и пода – движещите се 
части са динамично изолирани от структурата. 
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Connections and inspection side Връзки и страна за извършване на проверки 

 
Ако устройството е съставено от модули/отделения, сглобяването им трябва да се извърши съгласно чертежа на 
системите в графичната документация и след това да се изпълнят посочените по-долу дейности: 
 
▪ След като сте разположили предоставените с доставката самозалепващи материали по целия периметър на 

допир, само от едната страна, преместете отделенията близо едно до друго без никакви силни удари.  

▪ Поставете всички винтови стяги, предоставени с устройството и продължете с нивелирането на модулите.  
▪ Затегнете всички винтови стяги, като влезете в устройството през малките врати за извършване на 

проверки, ако няма много пространство или в противен случай, премахвайки фиксираните панели в 
съседство до точките на сдвояване; затегнете останалите винтове, болтове, копчета и всичко останало, 
което би могло да бъде разглобено предварително. 

▪ Внимателно поставете предварително отстранените панели отново на мястото си.  
 

Подготовка за монтиране 
За подготовка на устройството за монтиране е необходимо следното: Електрическо захранване, 

водоснабдяване, свързване със система за отопление/охлаждане на водата и връзка с подаването на сгъстен 
въздух. 
За електрическото захранване на устройството трябва да се предостави кабел от три фази + нулев проводник + 
заземителен проводник с подходящо отделение за диелектрично поглъщане и съгласно действащите 
разпоредби. 

За водоснабдяването и за свързването към хидравличните вериги, е необходимо да се отведат тръби с 
подходящ размер за предвидените потоци в близост до колекторите.  
За свързване към веригата от сгъстен въздух, към необходимите местоположения трябва да се отведат канали с 
подходящи отделения и качества за проектираното изпълнение на системата.  
Мястото на монтажа трябва да разполага с подходяща дренажна система за изтичане на водата в случай на 
инцидентно спукване на тръби, което да отвежда течностите към устройството. 

 
Провеждането на следните дейности е от съществено значение преди включване на системата:  
 
▪ Освободете устройствата, блокиращи вентилатора – винаги налични, когато има пружинни амортисьори;  
▪ Проверете дали връзките към входните и изходните тръби за течности на серпентината са правилно 

съединени; 

▪ Пуснете въздуха от серпентините; 
▪ Осигурете подходящ сифон за всички дренажни тръби;  
▪ Монтирайте електрическата помпа на отделенията с овлажнителна система, като засмукващият отвор се 

намира под крилото; 
▪ Поставете антивибрационно съединение между устройството и системата от канали;  

▪ Проверете дали винтовете и болтовете са затегнати (особено тези на анкерното оборудване на двигателите, 
вентилаторите и намотките); 

▪ Проверете дали антивибрационните подпори и различните аксесоари са невредими;  
▪ Премахнете странични материали и замърсяване от вътрешността на отделенията;  
▪ Проверете обтега на трансмисионните ремъци на двигателя.  
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Обозначения – ЛПО – обучение 
Устройството е доставено със специални електрически предупредителни обозначения на вратите за достъп до 
отделенията за вентилаторите. 
 
Задължение на купувача: устройството трябва да бъде предоставено в работния план с подходящото 
обозначение на следното: 
Забранено е премахването на предпазни елементи 

Забранено е почистването на елементи в движение  
Забранено е извършването на ремонтни дейности/настройки, когато машината е в експлоатация  
 
В допълнение към това, в помещението, където е монтирано устройството, трябва да са налични следните общи 
обозначения, които са специфични за естеството на работните помещения и зони:  

Шум – движещи се части – опасни зони – авариен изход – и др. 
 
ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО ОБОРУДВАНЕ 
 
За работа с устройството се препоръчва лично предпазно оборудване, подходящо за извършваната работа, в 
съответствие с правилата и инструкциите на компанията.  

За поддръжка на устройството, в допълнение към посоченото по -горе, се препоръчва допълнително предпазно 
оборудване – предпазни обувки, ръкавици, подходящо облекло, които съответстват винаги с приложението и 
отговарят на инструкциите на компанията. 
 
ОБУЧЕНИЕ 

Купувачът-потребител на устройството трябва да предостави подходящите инструкции и обучение на 
операторите, назначени да експлоатират устройството.  
 
ПО ИЗБОР 
Ако е уговорено, може да се предостави допълнително обучение от преките лични надзорници на 
съответните оператори по частта с техническия персонал на производителя.  
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Връзки – функциониране и експлоатация 
 

Електрически връзки 
Електрическите връзки зависят от проектираната електрическа система, следователно 
потребителят/монтажникът трябва да създаде същата в последствие.  
Някои указания и технически данни са посочени по-долу и те трябва да бъдат спазени при свързването.  

 
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩАТА ЛИНИЯ ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧ, КОЙТО ДА СЕ 
ПРЕМАХНЕ, КОГАТО ЗАХРАНВАНЕТО Е ИЗКЛЮЧЕНО ЗА РАБОТА ПО НЕЯ И ДА СЕ ВЪРНЕ, САМО СЛЕД 

КАТО ДЕЙНОСТТА Е ПРИКЛЮЧИЛА.  
 
Преди свързване, се уверете, че: 
 
▪ Напрежението и честотата на мрежата отговарят на параметрите на устройството  
▪ Електрическата система, към която трябва да бъде присъединено устройството е правилно изчислена 

спрямо номиналната електрическа мощност, която трябва да се инсталира.  
 
След свързване, се уверете дали: 
 

▪ Земното съединение е достатъчно (чрез специален инструмент). Неправилна, неефективна или липсваща 
връзка на земното съединение нарушава разпоредбите за безопасност, представлява източник на опасност 
и може да повреди системите на устройството; 

▪ Посоката на въртене на двигателя е правилна; в противен случай разменете местата на два захранващи 

проводника във клемната кутия; 
▪ Връзките и диелектричното поглъщане на двигателя са правилно извършени.  
 
 
СВЪРЗВАНЕ ЗА ДИРЕКТЕН СТАРТ 

 
Най-елементарната система за включване на електрически двигател е чрез директното му присъединяване към 
захранващата мрежа. 
Този метод представя някои ограничения поради високия пусков ток (връхна точка); този вид включване се 
препоръчва за мощности до 5,5 kW, където се монтират серии от четириполюсни 220/380 V трифазни двигатели. 
 

Включване на двигател със свързване от тип „звезда-триъгълник“ 
Ако пусковият ток на двигателя надвишава този на захранващата мрежа, пускането може да се извърши чрез 
свързване от тип „звезда-триъгълник“. За тази цел се монтират двигатели с двойно напрежение 380/550 V, като 

по този начин двигателят може да работи нормално на 380 V (триъгълник) и при включване на 660  V (звезда). 
Тази процедура намалява пусковия ток с около 30% спрямо директното му свързване. 
 

Електрически данни 
Ефективното захранващо напрежение на потребителя не трябва да се отклонява с повече от 10% от нормалното 
предвидено напрежение. 
По-големите отклонения в напрежението ще предизвикат повреда в главната електрическа система и тази на 
потребителя, неизправност на вентилаторите и шум.  
Затова е от основно значение да се провери дали реалните стойности на напрежението отговарят на 
номиналните. 

 
По-долу са предоставени функционалните и захранващи схеми за свързване на двигатели с 2/4 полюса и 4/8 
полюса, двигатели с 4/6 полюса и за свързване от тип „звезда-триъгълник“. 
Схемите са примерни и могат да бъдат модифицирани или допълвани по преценка на проектанта.  
 

  

 ВНИМАНИЕ 
 

Всички електрически връзки на машината трябва да се изпълнят в съответствие с действащите закони и 

разпоредби. 
Всички дейности по монтажа, управлението и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.  
Направете справка с конкретната електрическа схема на машината, която сте закупили и която е била изпратена 
заедно с устройството. Когато липсва електрическата схемата за свързване на машината или е загубена, се 
свържете с най-близкия офис на производителя, за да Ви изпратят нов екземпляр. 
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Свързване на системата от сгъстен въздух 
ВРЪЗКИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ. 

 

Свързване към системата от канали 
Във въздухообработващите климатични камери връзката към каналите на въздуха се осъществява посредством 
антивибрационни съединения, снабдени с фланци с калибрирани клапи; ако тези елементи не са предоставени с 

устройството, те могат да бъдат съединени чрез пряка връзка към устройството, като се направи необходимото 
за поставянето на подходяща антивибрационна система между самото устройство и канала.  
 
С цел оптимизация на връзките със системата от канали е необходимо:  
- Да се почистват съединените повърхности между канала и устройството. 

- Да се постави уплътнител към фланците за предотвратяване на инфилтрация на въздух 
- Да се затегнат правилно винтовите стяги 
- Да се добави силикон към уплътнителите за оптимизиране на уплътнението.  
 
Ако връзките са чрез антивибрационни съединения, при завършване на сглобяването, те не трябва да се 
затягат, за да се избегне повреда и предаване на вибрации.  

 
За да се гарантира, че уплътнението на връзките и структурата на устройството са невредими, от основно 
значение е да се избегне тежестта от носещите канали върху връзките и каналите да бъдат подпрени с 
подходящи скоби.  
 

 

Свързване към хидравличните системи 
ВРЪЗКИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ. 
 

 

СВЪРЗВАНЕ НА СЕРПЕНТИНИТЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА 
За да се предотврати повреда в серпентината на топлообменника близо до съединението между стоманения 

колектор за подаване на течността и медните вериги, е необходимо:  
 
- При завиване на тръбите в системата, да се приложи сила в противоположната посока на изхода на 

серпентината, чрез верижен тръбен ключ. 
- Да подготвите процеса по затваряне в скоби с цел подпиране на свързаните тръби; тежестта на тръбите не 

трябва да пада върху колекторите. 

 
 

Серпентини на топлообменника 
За гарантиране на оптимален топлообмен в серпентините е необходимо: 

- Преди да ги свържете в мрежа, да ги измиете. 
- След изрядно монтиране, въздухът в хидравличната система трябва да се отстрани напълно посредством 

специални вентили. 
 
За лесно отстраняване на серпентината на топлообменника с цел поддръжка: 

- Връзките към мрежата трябва да бъдат извършени така, че серпентината да може да се издърпва.  
- Трябва да се предоставят спирателни вентили, за прекъсване на серпентината от хидравличната верига.  
- След монтиране трябва да се постави вентил на по-ниския колектор на серпентината, който да позволи 

пълен дренаж. Също така трябва да се постави вентил на по-горния колектор, за отстраняване на въздуха 
от серпентината. 

 

Нормалният топлообмен на водна серпентина, за отопление, за охлаждане и с пряко разширение настъпва 
срещу течението на потока на обработения въздух; свържете тръбите следвайки инструкциите на прикрепените 
табели към панела на устройството. 
 
ВОДНИ СЕРПЕНТИНИ 

Серпентините се монтират с хоризонтални тръби.  
Размерите на тръбите по веригата трябва да се определят като се изчисли необходимия воден поток за 
получаване на проектираното количество топлина.  
Не позволявайте тежестта на тръбите да пада върху прикрепените елементи на серпентината; трябва 
да се предостави подходящо анкерно оборудване и скоби. 
За предотвратяването на повреди по серпентината, предизвикани от лед, водната верига следва да се 

напълни с антифризна течност или да се изпразни напълно, ако температурата на въздуха се понижи под 
3°C. 
При отоплителния процес, възможни прекъсвания на вентилатора биха могли да предизвикат прегряване на 
въздуха в устройството, което в последствие би довело до значителни щети за двигателя, лагерите, 
изолацията и частите, направени от синтетични материали. За да се избегне възникването на този 
проблем, системата трябва да е пригодена така, че преминаването на водата да се прекъсне, в случай, че 
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вентилаторът не работи. 
ПАРНИ СЕРПЕНТИНИ 
Серпентините са снабдени с тръби с наклон в посока на изпускателния отвор за кондензацията.  
Размерите на тръбите по веригата трябва да се определят като се изчисли необходимия парен поток за 

получаване на проектираното количество топлина (проверете дали парното налягане отговаря на 
проектираното за предотвратяване на непоправими щети в случай, че налягането и в последствие  
температурата, не са съвместими с подбраните материали).  
Не позволявайте тежестта на тръбите да пада върху прикрепените елементи на серпентината; трябва 
да се предостави подходящо анкерно оборудване и скоби.  
За предотвратяване повреда в серпентината, размерите на аксесоарите (регулиращ клапан, изпускателен 

отвор за кондензация, спирателен вентил) трябва да бъдат правилно изчислени за ефикасно налягане и 
потоци. 
В допълнение към това, входящата пара трябва да е наситена и суха, за да се предотврати навлизането на 
конденз и да се избегнат хидравлични удари (водни чукове).  
За предотвратяване образуването на вакуум във вътрешността на серпентината близо до модула на 

клапана и на изпускателния отвор за кондензацията, осигурете анти -вакуумна клапа в зоната, където 
навлиза парата. 
За предотвратяване прегряване на елементите на устройството, парният поток трябва да се прекъсне, 
когато вентилаторът е изключен. 
 
СЕРПЕНТИНИ С ДИРЕКТНО РАЗШИРЕНИЕ 

Серпентините се монтират с хоризонтални тръби.  
Когато главната охлаждаща система е завършена, я свържете към серпентината, както следва:  

▪ Прекъснете колектора 
▪ Премахнете предпазните тапи на разпределителя 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ В СЕРПЕНТИНАТА ДА НЕ НАВЛИЗА ВЛАГА ИЛИ ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 
Тръбите на системата трябва да се свържат към прикрепените елементи на серпентината чрез 
заваряване с бронзови електроди, а в тръбите трябва да се изпълнят с анхидрид на азотистата киселина 
за предотвратяване на ръжда. 
Необходимо е оборудване с разширителни вентили, филтри за дехидратиране и прозорци за наблюдение. 
Всмукателните тръби за течността трябва да се изчислят според предвидената мощност и да 

гарантират циркулирането на маслото дори, когато серпентината работи на минимален товар.  
За да се предотврати маслото в охладителя да не се задържа в серпентината, газообразният охладител 
трябва да поддържа скорост от над 6 м/сек. по вертикалните профили и най-малко 2,5 м/сек. по 
хоризонтални профили. 
При работа на непълно натоварване, скоростите ще бъдат намалени и тогава е от основно значение  да се 
предоставят подходящи сифони за масло във веригата и наклонена аспирационна тръба.  

 

Хидравлични връзки на овлажнителните подразделения с алвеоларна система 
или разпръскващи дюзи 
Наредбата на хидравличните връзки трябва да позволява лесното отстраняване на системата за изпаряване или 
на разпределителните рампи. 

 
Изпускателните тръби и преливниците трябва да разполагат със сифони и да не са пряко свързани към 
изпускателната тръба, която отвежда към канализацията.  
Тази дейност е изключително важна за предотвратяване на преливането на контейнера, което в последствие би 
довело до наводнение на уреда и на зоната, в която е монтиран.  

 
При хидравличните връзки към главната мрежа се препоръчва монтиране на следното: 
- Спирателен вентил 
- Филтър 
- Манометър 
- Регулиращ клапан, който също позволява прекъсване на овлажнителната система  

 

Овлажнители с алвеоларна система 
Преди включване, проверете дали алвеоларната система е правилно монтирана.  

 
При първо включване, проверете дали алвеоларната система е еднакво навлажнена; дали се наблюдават струи 
вода на повърхността, обичайният воден поток трябва да се възстанови чрез специален кран.  
 

Овлажнители с рециркулираща помпа 
За предотвратяване на повреда в помпата, преди включване проверете дали:  
- Електрическата връзка е изпълнена правилно, съгласно действащите разпоредби.  
- Контейнерът е напълно чист и не съдържа остатъчни материали след монтажа, което би могло да причини 

непроводимост. 

- Нивото на водата в контейнера се поддържа на 15-20 мм под преливното ниво. Ако има прекалено малко 
вода в контейнера, двигателят на помпата ще прегрее; ако има прекалено много вода в контейнера, има 
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риск от преливане, което в последствие би довело до наводнение на уреда и на зоната, в която е монтиран.  
 

Овлажнители – ултразвукови, парни (потопяеми електроди) и със сгъстен 
въздух 
За устройства с посочените по-горе видове овлажнителни системи, се обърнете към ръководството, доставено 
заедно с овлажнителната система. 
 

Парен овлажнител с потопяеми електроди 
За да работи системата е необходимо: 
- Да свържете елемента към електрическото захранване съгласно действащите разпоредби.  
- Да свържете овлажнителя към захранващата мрежа; той също трябва да е снабден със спирателен вентил, 

за да се прекъсва овлажнителната част от линията.  
- Да свържете преливната тръба към изпускателната тръба за предотвратяване на наводнение в случай на 

неизправност на поплавъка. 
 
Преди включване на овлажнителната система, също е необходимо:  
- Да проверите изправността на микро-превключвателя, който с цел защита на елемента, прекъсва 

електричеството, когато нивото на водата спадне под зададеното ниво.  

- Да проверите ефективната настройка на поплавъка, за предотвратяване на разлив на вода от контейнера.  
 

Изпускателни тръби и сифони 
Преди да се установи мястото на устройството, е необходимо да се провери дали има достатъчно пространство 

за монтиране на сифона и на изпускателната тръба.  
Въздухообработващите климатични камери са снабдени с резбована изпускателна тръба близо до 
овлажнителните отделения и охлаждащите серпентини, която се издава странично около 80 мм. 
За нормалното изтичане на вода, всяка изпускателна тръба трябва да е снабдена с правилно изчислен размер 
на сифон (вж на схемата) 

 
За предотвратяване на разлив от колекторния контейнер, който в последствие би довел до наводнение на уреда 
и на зоната, в която е монтиран, сифонът трябва да е снабден с изпускащ клапан, позволяващ отстраняването 
на замърсяване, което се утаява на дъното. 
 
За предотвратяване на сериозни вреди вследствие на работата на изпускателната система, сифоните, които 

работят под налягане, не трябва да са свързани към другите, които работят при понижаване на налягане.  
 
Изпускателната тръба, водеща към канализацията:  
- Тя не трябва да бъде пряко свързана към сифона; това е с цел да се абсорбира връщането на въздуха и 

отпадната вода и да позволи нагледен контрол на правилното отводняване на изпусканата вода.  
- Тя трябва да бъде с по-голям диаметър от изпускателната тръба на устройството и минимален наклон от 

2%, за да се гарантира работата ѝ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЕЗИК НА ОРИГИНАЛНИЯ ТЕКСТ ПРЕВОД 
 

IMPORTANT ВАЖНО 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  ИЗПУСКАТЕЛЕН КОНТЕЙНЕР НА ОВЛАЖНИТЕЛ  
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SIPHON СИФОН 
MAX. LEVEL OF SIPHON МАКС. НИВО НА СИФОН 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  100 мм H. МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА НА СИФОН  
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD ВИСОЧИНА НА СИФОН ≥ НАПОР (НАЛЯГАНЕ) НА 

ВЕНТИЛАТОР 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN 
APPROX. 100 mm THE HEIGHT OF THE SIPHON MUST 
BE INCREASED BY 10mm FOR EVERY 10mm OF 
DISCHARGE HEAD 

КОГАТО НАПОРЪТ НА ВЕНТИЛАТОРА Е ПО-
ВИСОК ОТ ПРИБЛ. 100 мм, ВИСОЧИНАТА НА 
СИФОНА ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧИ С 10 мм НА 
ВСЕКИ 10 мм ОТ НАПОРА. 

 

Свързване на електрическите бобини 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОБИНИ 
Електрическите бобини са съставени от рамка от поцинкована стомана – по заявка и от неръждаема 
стомана – и от серии бронирани оребрени елементи с едно или няколко нива на мощност.  
Електрическата връзка трябва да се изпълни в края на рамката, от страната, от която ще се извършват 
проверки, и където се предвиждат отворите на кабелния вход за електрическото захранване.  

Бобината е оборудвана с предпазен термостат, който прекъсва електричеството (за свързването е 
отговорен квалифициран електротехник). 
Бобината трябва да бъде свързана съобразно предоставената електрическа схема.  
При отоплителния процес, възможни прекъсвания на вентилатора биха могли да предизвикат прегряване на 
въздуха в устройството, което в последствие би довело до значителни щети за двигателя, лагерите, 
изолацията и частите, направени от синтетични материали. За да се избегне този проблем, системата 

трябва да е пригодена така, че електрическото подаване към бобината да се прекъсне, в случай, че 
вентилаторът не работи. 
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Филтриране 
 

ФИЛТРИ 

 
Проверете за правилното монтиране на разположението на предварително зададените филтри върху специални 
подпорни рамки с предпазни пружини или плъзгачи. 

Необходимите инструкции за въвеждането на отделението с регенеративните филтри се намират в раздел 
„Поддръжка“. 
След изваждането на филтрите от опаковката (в която те са доставени с цел предотвратяване нарушаване на 
пълния им вид при транспортиране и на място преди монтиране), в тяхното специално отделение въведете 
джобните, абсолютните филтри и тези с активен въглен, като направите необходимото, за да гарантирате 
стабилно сглобяване и отлично прилепване на уплътнителите.  

Тази дейност трябва да се изпълни един час след първото пускане в експлоатация на устройството, като през 
това време системата от канали трябва да се почисти от прах и различни отпадъчни вещества. Действайки по 
този начин, отделенията с нерегенеративните филтри ще имат по-дълга продължителност на действие. 
 

Основни настройки 
Настройките трябва да се извършат от опитен персонал: 
Необходими квалификации: 
▪ Квалифициран механик по поддръжката 
▪ Квалифициран електротехник по поддръжката  

 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Абсолютно е забранено сваляне на всички защити от подвижните части на уреда  

 

 

Преди извършването на всякаква дейност по настройване, уредът трябва задължително да се изключи и 
превключвателят за СПЕШНИ СЛУЧАИ да се задейства. Превключвателят трябва е оборудван с ключ, 
който след това трябва да се премахне и задържи от оператора, извършващ работата до завършване на 
дейността по подрръжка.  
 
Списък с най-важните основни настройки: 

▪ Настройка на трансмисионните колела с променлива стъпка  
▪ Настройка на обтега на трансмисионните ремъци  

▪ Настройка на инвертора 
▪ Ръчна настройка на клапи за вход и изход 
▪ Настройка на защитния термостат на електрическата бобина  
▪ Настройка на сервомеханизмите 
▪ Настройка на поплавъка от овлажнителната система  
▪ Настройка на пантите на вратите за извършване на проверки  

                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Автоматизирана 
система 
вентилатори 
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Рутинна и нерутинна поддръжка 
 

Условия 
Поддръжката трябва да се извършва от опитен персонал: 

Необходими квалификации: 

- Квалифициран механик по поддръжката 
- Квалифициран електротехник по поддръжката  

 
ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
▲ Всички дейности по поддръжка, настройка, вграждане, почистване или смазване трябва да се извършват 

само при изключено от главната мрежа устройство и електрически уреди и най-малко със задействан 
превключвател за спешни случаи. 

 
▲ Строго забранено е устройството да се оставя да работи на автоматичен режим, ако фиксираните или 

подвижните предпазни средства са премахнати.  

 
▲ Работната зона около устройството, в разстояние от 1,5 метра, трябва да е освободена от всякакви 

препятствия, почистена и добре осветена. 
 
▲ Носете предпазно облекло съгласно стандартите.  

 

▲ Преди да извършвате ремонтни или други дейности по устройството, винаги известявайте своите намерения 
на висок глас на другите оператори в съседство с устройството и проверете дали те са чули и разбрали 
предупреждението Ви. 

 
▲ Когато извършвате дейности по поддръжка с отворени врати, не влизайте в устройството и не затваряйте 

вратата за достъп след вас по каквито и да е причини.  

 
▲ Всяка дейност по устройството или по електрическите уреди трябва да се провежда само от квалифициран 

електротехник по поддръжката. 
 
▲ Дейностите по извършване на настройки, който се провеждат при понижени условия на безопасност, трябва 

да се изпълняват само от опитно и упълномощено лице и докато той/тя извършва дейността, достъпът до 
устройството трябва да бъде ограничен за други лица.  

 
▲ След провеждането на настройки с понижени условия за безопасност, устройството трябва да е възвърнато 

към предходното си състояние и всички предпазни устройства да се задействат възможно най-скоро. 
 

Свързаните лица трябва да бъдат информирани за тези условия.  
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Програма по поддръжката 
 

РАБОТА 
ЧЕСТОТА 

А Б В Г Д 

Общо почистване на устройствата за пречистване на въздуха, 
термо-вентилация и за извеждане на въздуха      
Премахване и измиване на клетъчните филтри от отделенията 
на плоските, предварително зададени филтри. Дейността 
трябва да се извърши след отваряне на вратата, приплъзвайки 

клетъчните филтри по плъзгача. 

     
Подмяна на клетъчни филтри (когато са в лошо състояние). 
Дейността трябва да се извърши след отваряне на вратата, 

приплъзвайки клетъчните филтри по плъзгача. 
     

Проверете нивото на непроводимост на абслолютните и на 
джобните филтри, за да планирате възможната им подмяна. 

Дейността трябва да се извърши след отваряне на вратата, 
като от рамката се откачат опорните пружини, поддържащи 
филтрите. 

     

Почистване на оребрените повърхности на серпентината на 

топлообменника със сгъстен въздух и механична четка. Тази 
дейност може да се извърши когато серпентината се намира в 
устройството или след премахването ѝ за извършване на 
почистването извън него. 

     

Почистване на повърхности на устройствата за регенериране 
на топлинна енергия на топлообменника със струя сгъстен 
въздух и механична четка. Тази дейност може да се изпълни и 
с устройства за регенериране на топлинна енергия, намиращи 
се вътре в устройството. 

     

Проверка на дюзите на рампата на овлажнителя и съответното 
им почистване, както и почистване на контейнерите. Тази 
дейност може да се изпълни с употребата на тампон с 

подходящ диаметър за почистване на дюзите. 

     
Почистване на воден филтър на овлажнителните отделения, 
развиване на предпазния капак на кошницата за филтъра, 

измиване с вода и продухване със сгъстен въздух. При ремонт 
е важно да се подмени уплътнението между тялото и капака. 

     
Проверка на изправността на поплавъка в отделението на 
овлажнителната система. В случай на теч, той трябва да бъде 

подменен. 
     

Проверка на изпускателната тръба на водата от 
овлажнителната система, кондензацията и почистване на 

сифоните 
     

Проверка за нивото на замърсяване на системата за 

изпаряване и за възможната ѝ подмяна      
Проверка на състоянието на антивибрационните опори       
Проверка за обтега на ремъците, изравняване на 
трансмисионните колела и износване на гуменото оборудване       
Проверка дали винтовете и болтовете на отделението на 
вентилатора са затегнати      
Проверка на архимедовия винт, поплавъка и различни 

устройства, и отстраняване на образувани напластявания.      
Проверка състоянието на малките свързващи тръби на 
манометрите и на превключвателите за налягане.       
Проверка на настройката на сервомеханизма и на лостовете, 
които задействат клапите за вход и съответното им смазване       
Проверка на земното съединение      

А = На година 
Б = На 
шест 
месеца 

В = На 
три 
месеца 

Г = На 

месец 

Д = На 
две 

седми
ци 
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Рутинна поддръжка и смазване 
Дейностите по рутинната и нерутинната поддръжка трябва да бъдат провеждани единствено от оператора по 
поддръжката. Важно е да се запомни, че операторът по поддръжката трябва да бъде квалифициран да извършва 
дейности по устройството като извършване на рутинна и нерутинна поддръжка, ремонтни дейности и настройки.  
Това лице трябва да бъде опитен оператор, разполагащ с подходящите инструкции и обучение, като се имат 
предвид свързаните рискове с подобни дейности.  
 

Поддръжката на системите е важна и основна отправна точка за ефикасност, постоянна производителност и 
продължителен живот на уредите. 
Главните рутинни дейности са изброени на таблицата на предходната страница с препоръчителната честота на 
тяхното извършване. 
 

Отбележете, че рутинната поддръжка ще предостави:  
▪  ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ и следователно ПО-НИСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ 
▪  ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ и следователно ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ 
 
Преди да извършвате всякакви дейности по поддръжка на устройството, то трябва да е изключено от 
електрическото захранване. 

 
За рутинни дейности по поддръжката, препоръчваме преди всичко:  
▪ Да се извършва проверка на нивото на замърсяване на филтъра (освен ако не е монтиран специален 

манометър или превключвател за диференциалното налягане) най -малко през две седмици и ако е 
необходимо, да се почистват и/или подменят. 

▪ Да се проверява през три месеца за обтегнатостта на ремъците, правилното изравняване на предаването и 
дали винтовете и болтовете в отделението на вентилатора са затегнати.  

▪ Да се почистват разпръскващите дюзи и водния филтър на овлажнителните отделения поне през 6 месеца.  
▪ Да се почистват серпентините, вентилатора и различните елементи на устройството през 12 месеца.  
 
Забележка: Проверете таблицата, съдържаща програмата за поддръжка с уточнения за честотата на 

действие и стриктно следвайте определената програма.  
 
ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
За тази дейност, следвайте инструкциите на специално отредения за тази тема раздел на страница 34.  
 
СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ 

За всяка част трябва да се използва специфичния за нея смазочен материал.  
 
 

Нерутинна поддръжка 
Нерутинна поддръжка 
Нерутинната поддръжка не може да се предвиди, тъй като обикновено възниква в резултат от износване или 
изтощаване поради неправилна работа на устройството.  
 
 

Подмяна на части 
Частите трябва да се подменят от опитен персонал: 
Необходими квалификации: 

▪ Квалифициран механик по поддръжката 
▪ Квалифициран електротехник по поддръжката  
▪ Производствен техник 
 
Устройството е проектирано така, че да позволи изпълнението на всички необходими дейности за неговата 
поддръжка в пълна изправност.  
Въпреки това, съществува възможност от счупване на елемент поради неизправност или износване; за подмяна 
се консултирайте със схемите за изпълнение. 
 
Елементите, за които е възможно да се наложи подмяна, са изброени по-долу: 
▪ Филтри 

▪ Ремъци  
▪ Намотка на двигател 
▪ Трансмисионно колело на вентилатор 
▪ Вентилатор 
▪ Двигател 
▪ Серпентина за регенериране на топлинна енергия/за отопление/за охлаждане  

▪ Овлажнителна помпа 
 
За някои от тези дейности от общ характер не е предоставено специално описание, тъй като това са дейности, 
възлизащи в професионалната компетентност на назначения за тях персонал. 
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Почистване 
Не трябва да се забравя, че е строго забранено да се извършват почистващи дейности, докато устройството се 

намира в експлоатация. Назначените оператори за поддръжка на устройството трябва да бъдат уведомени за 
тази забрана. 
Преди изпълнението на всякакви общи почистващи дейности, устройството трябва да се изключи и 
напрежението трябва да се прекъсне от електрическото табло посредством главния прекъсвач,  
За общи почистващи дейности се разрешава употребата на прахосмукачки и въздуходувки за отстраняването на 
замърсявания по устройството. 

Почистващите дейности не трябва да включват смазаните части като ротационни валове, тъй като това би могло 
да създаде проблеми в изправността и би могло да скъси периода на дейност на частите. 
За да се изключи устройството за сравнително по-дълъг или по-кратък период, е необходимо да се прекъсне 
напрежението му чрез главния прекъсвач. 
За подновяване на дейността след сравнително по-дълъг или по-кратък период на покой, е необходимо 

изпълнение на процедурите за общо почистване и пускане в експлоатация.  
 
 

Елементи, подлежащи на износване и изхабяване – Резервни части 
Когато устройството е в експлоатация; някои механични и електрически части подлежат на износване и 
изхабяване; тези части трябва да се проверяват, за да се подменят или възстановят преди правилното 
функциониране да е изложено на риск от последвало спиране на устройството.  
 

                              ПРИМЕРИ ЗА ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗНОСВАНЕ 
 

   

 КЛЕТЪЧНИ/ДЖОБНИ/АБСОЛЮТНИ ФИЛТРИ И ФИЛТРИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН   

 СИСТЕМА ЗА ИЗПАРЯВАНЕ  

 ТРАНСМИСИОННИ РЕМЪЦИ  

 АКСЕСОАРИ НА ОВЛАЖНИТЕЛНАТА СИСТЕМА  

 БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ (TUV)  

   

   

 
В ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ СЪДЪРЖА ТАБЛИЦА, КОЯТО ПОКАЗВА ЧАСТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗНОСВАНЕ, СВЪРЗАНИ С УСТРОЙСТВОТО 

ПО СПЕЦИАЛНА ПОРЪЧКА. 
 

За специални елементи, като лагери, валове за двигател и т.н, се консултирайте със специалните приложения, 
които предоставят техническите характеристики.  
 
Ако желаете да закупите необходими резервни части за рутинна и/или нерутинна поддръжка, се свържете с 
Daikin като посочите референтния сериен номер на устройството, съдържащ се в документацията и на 
информационната табела на устройството, 

 

Унищожаване на амортизирани материали – отпадъци 
Определение за отпадък. Отпадък се отнася до всяко вещество или предмет, продукт на човешки дейности или 
природни цикли, което е изоставено или предназначено да бъде изоставено.  

 
СПЕЦИАЛНИ ОТПАДЪЦИ 
Следните се считат за специални отпадъци: 
▪ Остатъчни вещества, произлизащи от индустриални процеси, земеделие, занаятчийство, търговски дейности 

и услуги, което в качествено и количествено отношение не може да се счита за градски отпадъци.  

▪ Износени или излезли от употреба машини и уреди 
▪ Двигатели на превозни средства и части от тях, които не са изправни  
 
ВРЕДНИ И ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ 
Вредните отпадъци са тези, които съдържат или са замърсени с вещества, посочени в приложението на 
Постановление на Президента (на Италия) № 915/52 за изпълнение на директиви 75/442/ЕИО, 76/442/ЕИО, 

76/403/ЕИО, 768/319/ЕИО. 
 
Видовете отпадъци, които могат да възникнат по време на жизнения цикъл на въздухообработваща климатична 
камера, са описани по-долу: 
▪ Клетъчни филтри на смукателната система 
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▪ Остатъчни вещества от смазочно масло и грес при смазване на системата на двигателя на вентилатора  
▪ Пропити с вещества кърпи от плат или хартия, предназначени за почистване на различните части на 

устройството 
▪ Остатъчни вещества от почистването на панелите  

▪ Трансмисионни ремъци 
▪ бактерицидни лампи (TUV), които трябва да се поставят съгласно действащите закони. 
 
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ КЛЕТЪЧНИТЕ ФИЛТРИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ВРЕДНИ И ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ, В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБАТА, СЕКТОРА И ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ. 
 

Изоставени отпадъци и отстранени материали в околната среда могат да причинят непоправими щети.  
 

Диагностика 
 
Обща диагностика 
 
Електрическата система на устройството се състои от висококачествени електромеханични елементи и 
следователно е крайно устойчива на износване и надеждна във времето.  
Ако възникнат отклонения при функционирането поради неизправности в електрическите компоненти, е 

необходимо да: 
 
▪ Проверите предпазителите на захранването към веригите за управление и ако е необходимо, подменете с 

предпазители със същите характеристики. 
▪ Проверете дали не е задействан защитен прекъсвач за предотвратяване прегряването на двигателя или 

дали предпазителите на устройството са невредими.  
 
Ако това се случи, може да се дължи на: 

▪ Прегряване на двигателя поради технически причини: те трябва да се разрешат 
▪ Неправилно захранващо напрежение: прагът за задействане на защитния уред трябва да се провери  
▪ Повреда в двигателя и/или късо съединение: установете повредения компонент и го подменете 
 
 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 

 
Устройството не налага поддръжка или ремонтни дейности на трасето.  
Не модифицирайте устройството под каквато и да е причина и не приспособявайте уредите му.  

Производителят няма да носи отговорност за последвала неизправност и възникнали проблеми.  
 
 

Повече информация ще откриете в отдел Техническото обслужване на производителя  
 
 

Всяка дейност по устройството или по електрическите уреди трябва да се провежда само от 
квалифициран електротехник по поддръжката. 
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Таблица на повредите 
 

вид неизправност МОДУЛ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА/ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ 

ПРЕКОМЕРЕН ШУМ 

Ротатор на 

вентилатора 

Ротаторът е деформиран, неуравновесен или 

разхлабен 

Дюзата е повредена 

Във вентилатора са навлезли чужди тела 

Предаване 

Трансмисионното колело на вала е разхлабено 

Трансмисионното колело не е изравнено 

Разхлабени, прекалено стегнати, износени, 
замърсени или погрешно оразмерени ремъци 

Двигателят или вентилаторът не е добре 

фиксиран 

Лагери 

Липса на смазване 

Разхлабени лагерни опори 

Износени или деформирани лагери 

Двигател 

Неправилно захранващо напрежение 

Износени лагери 

Контакт между ротора и статора 

В каналите 

Прекалено висока скорост в каналите 

Прекалено затегнато антивибрационно 

съединение 

НЕДОСТАТЪЧЕН 
ВЪЗДУШЕН ПОТОК 

Вентилатор Грешна посока на въртене 

Канали 

По-висока загуба на товар от зададената 

Затворени клапи 

Запушване в каналите 

Филтри Прекалено замърсени 

Серпентини Прекалено замърсени 

ПРЕКАЛЕНО ВИСОК 
ВЪЗДУШЕН ПОТОК 

Канали 

По-ниска загуба на товар от зададената 

Канали с по-големи размери 

Не са монтирани терминали 

Устройство 

Филтрите не са въведени 

Вратите за достъп са отворени 

Некалибрирани клапи 

НЕДОСТАТЪЧНО 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОИЗВЕДЕНА 

ТОПЛИНА 

Серпентина 

Неправилно свързване на входящата/изходящата 

тръба 

Замърсена серпентина 

Наличие на въздух по тръбите 

Прекалено висок въздушен поток 

Електрическа помпа 

Недостатъчен дебит на водата 

Недостатъчно налягане 

Грешна посока на въртене 

Течност  
Различна температура от фабрично настроената 

Неправилна настройка на частите 

НЕДОСТАТЪЧНО 

ОВЛАЖНЯВАНЕ 

Блокирани дюзи 
Утаяване на котлен камък 

Задръстен филтър 

Електрическа помпа 

Грешна посока на въртене 

Недостатъчно количество вода в контейнера 

Мръсен филтър на помпата 

Серпентина Недостатъчно предварително отопление 

Система за изпаряване 
Замърсена, непроводима или повредена система 

Непроводими отвори на дистрибутора 

Възвратен клапан Счупен или задръстен 

ТЕЧ НА ВОДА 

Серпентина Теч от серпентината поради корозия 

Отделение на 
вентилатора 

Наличие на капки поради високата скорост на 
въздуха 

Преливната тръба е непроводима 
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Дневник на ремонтните дейности 
 

ДНЕВНИК НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

ДАТА ВИД РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
Необходи
мо време 

ПОДПИС 
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Остатъчни рискове 
 

Наличие на остатъчни рискове 
Въпреки че всички мерки и защитни средства са предприети на най -високо равнище и подобаващо съгласно 

референтните разпоредби, извършването на някои дейности за подмяна, настройка и вграждане включва 
остатъчни рискове, които трябва да бъдат взети предвид по време на съответните дейности, и към които трябва 
да се обърне особено голямо внимание. 
 
Списък на дейностите, съдържащи остатъчни рискове: 

 
Рискове за квалифицирания персонал (електротехници и механици)  

- Боравене. При разтоварване и преместване, трябва да се обърне внимание на всички изброени етапи в 
настоящото ръководство, свързани с отправните точки.  

- Монтиране. При етапа на монтиране, трябва да се обърне внимание на всички изброени етапи в 
настоящото ръководство, свързани с отправните точки. Монтажникът трябва също така да гарантира 

статичната и динамична стабилност на мястото, където се монтира съоръжението.  
- Поддръжка – при етапа на поддръжката, трябва да се обърне внимание на всички описани етапи в 

настоящото ръководство и по-специално на температурите по входящите линии на отоплителните течности 
и в серпентините на устройството. 

- Почистване – Устройството трябва да се почиства след прекъсване на електричеството от главния 
прекъсвач с ключ; това трябва да бъде предвидено в електрическата система. Ключът от прекъсвача за 
изключване на електричеството трябва да се съхранява от оператора докато не завършат дейностите по 
почистването. Вътрешността на устройството трябва да се почиства чрез предпазно оборудване , 

предвидено в действащите разпоредби. Въпреки, че няма налични опасни, остри елементи в устройството, 
трябва да се обърне специално внимание, за да се избегнат инциденти поради изтриване, причинено по 
време на почистване. Оребрените серпентини, които биха могли да бъдат остри, трябва да се почистват с 
подходящи ръкавици за боравене с метали и с предпазни очила. 

 
По време на дейности по настройка, поддръжка и почистване съществуват остатъчни рискове от различно 

естество, тъй като дейностите трябва да се извършват след изключване на предпазните средства; 
следователно трябва да се обърне специално внимание да се избегне нараняването на хора и имущество.  
 
Забележка: Винаги бъдете много внимателни, когато извършвате посочените по-горе дейности. 
 

Трябва да се помни, че е задължително тези дейности да се извършват от специализиран и 
упълномощен персонал. 
 
Всички дейности трябва да се извършват в съответствие с националното законодателство относно 
безопасността на работното място. 
Трябва да се помни, че въпросното устройство представлява елемент от по -голяма система и взаимодейства с 

други елементи, съгласно проектираните характеристики и методи за работа с него.  
 
СЛЕДОВАТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛЯТ И МОНТАЖНИКЪТ НОСЯТ ОСНОВНАТА ОТГОВОРНОСТ ДА ОЦЕНЯТ ОСТАТЪЧНИТЕ РИСКОВЕ И 

СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. 
 

 

Приложения 
 
В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО, СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗДАВАТ И ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЕДНО С МАШИНАТА: 
 
 
- КОНСТРУКТИВНИ ЧЕРТЕЖИ 
- ТАБЛИЦА С ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
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Настоящата публикация е изготвена единствено с информационни цели и не представлява обвързващо предложение на Daikin 
Applied Europe S.p.A. Daikin Applied Europe S.p.A. е съставител на съдържанието на тази публикация съобразно познанията си. 
Не се дава изрична или подразбираща се гаранция за изчерпателността, точността, надеждността или пригодността за 
определени цели на съдържанието, както и за продуктите и услугите, предоставени в него. Техническите данни може да 
подлежат на промени без предварително уведомление. Консултирайте се с предоставените данни от периода на поръчката. 
Daikin Applied Europe S.p.A изрично отхвърля всякаква отговорност за преки или непреки щети в най-широкия смисъл на 
думата, произлизащи от или свързани с употребата и/или интерпретирането на настоящата публикация. Цялото съдържание е 
обект на авторски права на Daikin Applied Europe S.p.A. 
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