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Informacje ogólne 
 

 WAŻNE  
 

Urządzenia opisane w niniejszej instrukcji stanowią doskonałą inwestycję i warto zwracać uwagę i dokładać starań w 
zakresie prawidłowej instalacji i utrzymywania ich w pełnej sprawności. 
Prawidłowa konserwacja urządzenia zapewnia jego bezpieczeństwo i niezawodność. Wiedzę techniczną konieczną 
do konserwacji posiadają wyłącznie centra serwisowe producenta. 
 

 

  OSTRZEŻENIE 

 
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Montaż i uruchomienie 
jednostki jest kategorycznie zabronione w przypadku, gdy wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji nie są 
zrozumiałe. 
 

 

 WAŻNE 
 

Funkcje i procedury opisane w niniejszej instrukcji są wspólne dla całych serii urządzeń. 
 
Wszystkie urządzenia są dostarczane wraz z rysunkiem ogólnym, przedstawiającym wymiary całkowite, masy i 
charakterystyki danej maszyny. 
 
RYSUNEK SPECYFICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. 
 
W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy niniejszą instrukcją a rysunkiem, ważniejsze są informacje podane na 
rysunku. 
 

 
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji należy utrzymywać w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo. Pozwoli to na uniknięcie zagrożeń dla operatorów obsługujących urządzenie oraz wykonujących prace 
konserwacyjne i naprawcze.  
 
Dlatego zasadnicze znaczenie ma uważne przeczytanie niniejszego dokumentu, przestrzeganie wszystkich podanych w 
nim informacji i staranne jego zachowanie. 
 
Znaczenie symboli 
 

 Ważna uwaga: nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego 
nieprawidłowe działanie. 
 

 Ogólna informacja dotycząca bezpieczeństwa lub przestrzegania prawa i przepisów. 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa elektrycznego. 
 

Ostrzeżenia dla operatora 
 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 

I STOSOWAĆ SIĘ DO NIEJ. 

 OPERATOR MUSI ODBYĆ PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. 

 OPERATOR MA OBOWIĄZEK ŚCISŁEGO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH INSTRUKCJI, ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ LIMITÓW ROBOCZYCH URZĄDZENIA. 

 

Pomoc techniczna 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw zaleca się kontakt z upoważnionym personelem, przede wszystkim w 
przypadku konserwacji innej niż rutynowa. 
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Odbiór urządzenia 
Urządzenie musi zostać sprawdzone natychmiast po dostawie do miejsca ostatecznej instalacji pod kątem wszelkich 
ewentualnych uszkodzeń. Należy starannie sprawdzić i zaznaczyć wszystkie elementy podane w dokumencie dostawy, 
a wszelkie uszkodzenia muszą zostać zgłoszone przewoźnikowi. Przed wyładowaniem urządzenia należy sprawdzić na 
jego tabliczce znamionowej, czy model i napięcie zasilania odpowiadają zamówieniu.  
Wszelkie uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem należy zapisać na liście przewozowym, a pisemną reklamację 
należy przesłać do: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) – Italy 

Tel.: (+39) 06 93 73 11 - Faks: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 

Reklamacje lub roszczenia przesłane po upływie ponad 10 dni od daty dostawy nie będą rozpatrywane. 
 
Aby poprosić o jakiekolwiek informacje techniczne, należy zawsze podawać numer seryjny CENTRALI 
WENTYLACYJNEJ podany na tabliczce znamionowej. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia odkryte po przyjęciu urządzenia. 
 
 

Sprawdzenia 
Podczas odbioru urządzenia należy przeprowadzić następujące sprawdzenia w celu ochrony swoich praw w przypadku 
niekompletności urządzenia (brakujące części) lub uszkodzeń powstałych podczas transportu: 
 

a) Przed przyjęciem maszyny należy sprawdzić wszystkie elementy zawarte w dostawie. Sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń. 

b) Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone, nie demontować uszkodzonych elementów. Do potwierdzenia 
odpowiedzialności przydatne jest wykonanie fotografii. 

c) Natychmiast powiadomić przewoźnika o rodzaju uszkodzeń i natychmiast zażądać od niego natychmiastowego 
sprawdzenia urządzenia. 

d) Natychmiast powiadomić sprzedawcę o rodzaju uszkodzeń i umożliwić mu zorganizowanie koniecznych 
napraw. W żadnym wypadku urządzenie nie może zostać naprawione przed jego sprawdzeniem przed 
sprawdzeniem przez przedstawiciela przewoźnika. 

 

Cel niniejszej instrukcji 
Celem niniejszej instrukcji jest umożliwienie instalatorowi i operatorowi wykonywanie wszelkich czynności koniecznych 
do zapewnienia prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia bez ryzyka odniesienia szkód przez osoby, zwierzęta 
i/lub szkód materialnych. 
Niniejsza instrukcja stanowi ważny dokument pomocniczy dla wykwalifikowanego personelu, ale nie zastępuje tego 
ostatniego. Wszystkie działania muszą być wykonywane zgodnie z lokalnymi prawami i przepisami. 
 

Dane producenta 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Rome) – Italy 

Tel.: (+39) 06 93 73 11 - Faks: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 
 

Daikin gwarantuje, że dostarczona CENTRALA WENTYLACYJNA 
 
 jest kompletna i zgodna z wykazem opakowań, 
 jest dostarczona razem z instrukcją obsługi i konserwacji. 
 
Jeżeli urządzenie nie jest kompletne lub nie jest zgodne z wykazem opakowań albo w przypadku braku instrukcji, należy 
skontaktować się z siecią sprzedaży Daikin, podając dane urządzenia podane na tabliczce znamionowej zamocowanej 
do jego ściany. 
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Identyfikacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu szybkiej identyfikacji urządzenia wystarczy podać dane z tabliczki znamionowej zamocowanej do jednej ze ścian 
urządzenia. Tabliczka ta jest podobna do tabliczki przedstawionej na ilustracji i podaje wystarczające dane określone 
poniżej: 
 

1) Nazwa i adres producenta 
2) Oznakowanie WE 
3) Wielkość i numer seryjny urządzenia 
4) Oznaczenie podane w zamówieniu 
5) Data produkcji 
6) Wlotowy przepływ powietrza 
7) Powrotny przepływ powietrza 
8) Napięcie zasilania głównego 
9) Częstotliwość 
10) Liczba faz 
11) Całkowity pobór mocy elektrycznej (w warunkach podanych na tabliczce) 

 
Dodatkowe informacje dotyczące budowy i parametrów są podane na wykresach i w danych technicznych 
dostarczonych wraz z urządzeniem i załączonych również do niniejszej instrukcji. 

 

Użytkowanie urządzenia 
CENTRALE WENTYLACYJNE służą do rozwiązywania problemów dotyczących temperatury, wilgotności i czystości powietrza 
w otoczeniach mieszkalnych i przemysłowych. 
 
Centrale wentylacyjne są zazwyczaj projektowane i budowane do instalacji w otoczeniach bez zagrożenia 
wybuchowego. W przypadku użytkowania w otoczeniach, w których występuje zagrożenie wybuchem, Daikin może 
zaprojektować i zbudować urządzenia w wersjach zabezpieczonych przed wybuchem. W takich przypadkach osprzęt 
elektryczny jest odpowiednio oznakowany.  
 
Jeżeli urządzenie ma być użytkowane w sytuacjach krytycznych powodowanych przez rodzaj systemu lub otoczenie, 
klient musi określić i przyjąć odpowiednie metody techniczne i operacyjne zapobiegające wszelkim zagrożeniom. 
 
Użytkownik/instalator musi obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym dokumencie. 
 
Użytkownik/instalator ma obowiązek poinstruowania pracowników wyznaczonych do rozruchu i konserwacji urządzenia o 
sposobach jego prawidłowego użytkowania. 
 
Użytkownik/instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie instalacji urządzenia w sposób zapewniający jego stabilność 
statyczną i dynamiczną. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
 
Użytkownik/instalator muszą zapewnić, że warunki atmosferyczne nie będą zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia 
podczas instalacji/użytkowania. 
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Wstęp – wytyczne 
NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI ZASADNICZY I NIEODŁĄCZNY ELEMENT URZĄDZENIA I NALEŻY GO PRZECHOWYWAĆ PRZEZ CAŁY 

OKRES EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. 
 
Został on opracowany dla umożliwienia prawidłowego użytkowania urządzenia z zachowaniem jego pełnego 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie osoby wyznaczone do obsługi, konserwacji lub nadzoru urządzenia mają obowiązek przeczytania niniejszej 
instrukcji. 
 
Operator wyznaczony do wykonywania konserwacji i napraw urządzenia lub jego regulacji musi posiadać odpowiednią 
wiedzę, poświadczoną uznanymi świadectwami kwalifikacji dla danych czynności. 
 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące: 
 
  charakterystyk  technicznych,  
  ins t rukc j i  t ransportu,  przenoszenia,  insta lac j i  i  montażu,  
  użytkowania  urządzenia,  
  ins t ruowania  i  szkolen ia  pracowników wyznaczonych do obs ług i  urządzen ia ,  
  konserwacj i .  
 
 Niniejsza instrukcja odnosi się do dostarczonego modelu urządzenia. 
 
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 

obsługi. 
 
 Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać. 
 
 Pod żadnym pozorem nie usuwać ani nie zmieniać żadnej części niniejszej instrukcji. 
 
DAIKIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 
 
 NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA LUB INSTALACJA WYKONANA NIEZGODNIE Z PROCEDURAMI, 
 CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI, 
 NIEPRAWIDŁOWE ZASILANIE ELEKTRYCZNE/HYDRAULICZNE/SPRĘŻONYM POWIETRZEM, 
 NIEPRAWIDŁOWA OBSŁUGA URZĄDZENIA, 
 BRAK KONSERWACJI, 
 MODYFIKACJE LUB NAPRAWY BEZ ZEZWOLENIA, 
 STOSOWANIE NIEORYGINALNYCH LUB NIEODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. 
CENTRALE WENTYLACYJNE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I 

BEZPIECZEŃSTWA PODANYMI W NORMIE EN ISO 12100 1-2 (DYREKTYWA MASZYNOWA). 
 

Kwalifikacje 
KWALIFIKACJE WYMAGANE DO OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA 
 
OPERATOR OGÓLNY 
 UPOWAŻNIONY do obsługi urządzenia za pośrednictwem elementów sterowania na klawiaturze elektrycznego panelu 

sterowania. 
 Upoważnienie jedynie do włączania/wyłączania urządzenia i wysyłania poleceń sterowania. 
 
(WYKWALIFIKOWANY) MECHANIK KONSERWACJI 
 UPOWAŻNIONY do wykonywania konserwacji, regulacji, wymian i napraw podzespołów mechanicznych. 
 Musi być mechanikiem z odpowiednią wiedzą, zdolnym do wykonywania konserwacji mechanicznej w sposób 

zadowalający i bezpieczny. Musi posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne. 
 NIEUPOWAŻNIONY do wykonywania jakichkolwiek prac przy układzie elektrycznym. 
 
(WYKWALIFIKOWANY) ELEKTRYK KONSERWACJI 
 UPOWAŻNIONY do wykonywania prac elektrycznych w zakresie regulacji, konserwacji i napraw. 
 UPOWAŻNIONY do prac przy napięciu obecnym wewnątrz paneli elektrycznych i skrzynek rozdzielczych. 
 Musi być technikiem elektronikiem/elektrykiem z odpowiednią wiedzą, zdolnym do wykonywania konserwacji 

elektronicznej/elektrycznej w sposób zadowalający i bezpieczny. Musi posiadać odpowiednie przygotowanie 
teoretyczne i doświadczenie praktyczne. 

 NIEUPOWAŻNIONY do wykonywania prac mechanicznych. 
 
(WYKWALIFIKOWANY) TECHNIK PRODUCENTA 
 UPOWAŻNIONY do wykonywania czynności złożonych w każdej sytuacji. 
 Prace wykonywane w uzgodnieniu z użytkownikiem. 
 
Ogólnie,  osoba obsługująca urządzen ie musi:  
 mieć prawidłową władzę w kończynach górnych i dolnych, 



D-EIMAH00105-15_00PL- 7/36 
 
 
 

 znać i rozpoznawać kolory, mieć dobry wzrok i słuch, 
 w pełni znać oznaczenia niebezpieczeństw i ostrzeżeń, 
 w pełni rozumieć cykl pracy urządzenia po odbyciu odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego, 

działając pod bezpośrednim nadzorem doświadczonego operatora lub użytkownika urządzenia lub pod 
bezpośrednim nadzorem technika producenta. 

Zasady bezpieczeństwa 
 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Daikin chce podkreślić bezpieczne warunki dla operatora, który pracuje przy urządzeniu. 
Osoby takie, przed rozpoczęciem obsługi urządzenia muszą przeczytać całą niniejszą instrukcję. 
 
PR ZE D R O ZP OC Z Ę C I E M U ŻY T K O WAN I A  N A LE ŻY  S P R AW DZ I Ć ,  C Z Y  W S ZY S T K IE  P R ZE W ID Z IA NE  Z AB E ZP I E C ZE NI A  

S Ą  Z A MO NT O W A N E  I  S P RAW NE .  
 
Podczas obsługi urządzenia należy zwracać uwagę na następujące ostrzeżenia: 
 
▲ Uważnie przeczytać wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w instrukcji i na urządzeniu. 
 
▲ Operator musi zostać poinstruowany w zakresie działania zamontowanych zabezpieczeń i ich prawidłowej obsługi.  
 
▲ Operator musi stosować odzież ochronną odpowiednią do rodzaju wykonywanych prac. 
 
▲ Strefa robocza otaczająca urządzenie, o szerokości 1,5 metra musi być wolna od przeszkód, czysta i dobrze 

oświetlona. 
 
▲ Nie używać niedozwolonych lub przypadkowych przyrządów do uzyskania dostępu do elementów urządzenia, które 

zwykle są niedostępne. 
 
▲ Nie używać urządzenia w otoczeniu, w którym występuje zagrożenie wybuchem, chyba że zostało to określone w 

instrukcji obsługi. 
 
▲ Wszelkie naprawy lub regulacje urządzenia mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione i wykwalifikowane. 
 
▲ Przed rozpoczęciem napraw lub innych prac przy urządzeniu należy zawsze donośnym głosem powiadomić innych 

operatorów w pobliżu urządzenia i sprawdzić, czy usłyszeli i zrozumieli ostrzeżenie. 
 
▲ Po wykonaniu regulacji w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa należy jak najszybciej przywrócić urządzenie 

do stanu poprzedniego i włączyć wszystkie zabezpieczenia. 
 
▲ Wszelkie prace przy układzie elektrycznym lub urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowanego elektryka konserwacji. 
 
▲ Przed otwarciem skrzynki rozdzielczej lub panelu elektrycznego zawsze wyłączać zasilanie elektryczne. 
 
▲ W przypadku stwierdzenia przez operatora usterki, należy o niej powiadomić osobę odpowiedzialną. 
 
▲ Regulacje wykonywane w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa mogą być wykonywane wyłącznie przez jedną 

osobę, a podczas wykonywania tych czynności należy uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych do urządzenia. 
 
▲ Zawsze zachowywać maksymalną ostrożność i nigdy nie pozwalać osobom niewykwalifikowanym na 

obsługę urządzenia ani przebywanie w jego sąsiedztwie. 
 
▲ Wykonywanie jakichkolwiek napraw, prac konserwacyjnych lub regulacji przy pracującym urządzeniu jest 

zabronione, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji. 
 
▲ Zabronione jest pozostawianie urządzenia działającego automatycznie, jeżeli osłony nieruchome lub 

ruchome zostały zdemontowane. 
 
▲ Modyfikacje lub przeróbki zabezpieczeń są zabronione. 
 
Zalecane jest wykonywanie montażu i konserwacji z innymi osobami.  W przypadku obrażeń lub problemów należy się 
zachowywać w następujący sposób: 
- Zachować spokój 
- wcisnąć przycisk alarmu jeśli jest dostępny w miejscu montażu. 
- Przenieść zranioną osobę w ciepłe miejsce, z dala od jednostki i umieścić ją w pozycji spoczynku 
- Natychmiast skontaktować się z pogotowiem budynku lub z personelem doraźnej opieki medycznej. 
- Poczekać na przyjazd pogotowia ratowniczego, bez pozostawiania samej zranionej osoby 
- Dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji operatorom pogotowia ratowniczego 
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SYMBOLE STOSOWANE NA URZĄDZENIU 
 

NIE 
 
 
 

   ZAMOCOWANY DO DRZWI SEKCJI WENTYLATORÓW 
 
 
OPEN  

(OTWARTE)  UM I E S Z C Z O NE  N A DR Z W I AC H I  OS T R Z E G A JĄ CE ,  ŻE  K LA MK A JE S T  OT W A RT A  

ENTRY  

(WLOT)  ZA MO CO WA N E  NA  P ANE L U W  P OB L I ŻU  WLOTU/WYLOTU czynnika DO/Z 
WĘŻOWNICY 

EXIT  (WYLOT)  
DISCHARGE  

(SPUST)  ZA M O C O WA NE  W P O B L I Ż U  S P US T U  Z  T AC Y  S K R OP L I N  

 
 

Urządzenia zabezpieczające 
Urządzenie jest wyposażone w urządzenia zabezpieczające zapobiegające zagrożeniom dla osób i zapewniające 
prawidłowe działanie.  
 
Ponieważ urządzenie składa się z wzajemnie połączonych podzespołów, niektóre urządzenia zabezpieczające muszą 
zostać zamontowane przez instalatora/użytkownika. 
 
Urządzenia zabezpieczające 
 
Dostarczane standardowo 
 

 Blokady: drzwi dostępu do sekcji wentylatorów urządzenia są wyposażone w blokady na klucz w klamce, 
uniemożliwiające osobom nieupoważnionym otwarcie drzwi.  

 
 
Dostarczane na zamówienie 
 

 Mikroprzełączniki: drzwi dostępu do sekcji wentylatorów urządzenia są wyposażone w mikroprzełączniki, które 
odcinają zasilanie elektryczne, w magnetyczny czujnik zbliżeniowy z magnesem spolaryzowanym, którego nie 
można zneutralizować za pomocą przyrządu magnetycznego, który gwarantuje skuteczność nawet w 
warunkach ciągłej wilgotności. 

 
 Osłony: wentylatory napędzane silnikami w strefie przeniesienia napędu są wyposażone w osłony ochronne o 

odpowiednim kształcie, mocowane mechanicznie ze sobą. 
 
Urządzenia sterujące: po instalacji urządzenie musi zostać wyposażone w ergonomiczne urządzenia sterujące, a cały 
osprzęt elektryczny musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z normą IEC 44-5. 
 

Gwarancja 
Daikin gwarantuje, że w momencie dostawy urządzenie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja 
obowiązuje przez 12 miesięcy od daty dostawy i nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (paski napędowe, filtry itp.).  
 
W momencie dostawy urządzenie należy dokładnie sprawdzić pod kątem zgodności z danymi z wykazu opakowań. 
Należy również sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna i zgodna z zamówieniem. Starannie sprawdzić, czy nie 
wystąpiły uszkodzenia. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać przewoźnikowi, notując odpowiednie 
zastrzeżenia. Przed wyładowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy tabliczka podająca ogólne charakterystyki jest 
zgodna z zamówieniem. Daikin nie uzna szkód zgłoszonych po przyjęciu dostawy. 
 

NIE URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA 
PRZED PRZECZYTANIEM INSTRUKCJI 

OBSŁUGI I INSTALACJI. 
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Reklamacje wad, które są niemożliwe do stwierdzenia podczas dostawy należy zgłaszać pisemnie do Daikin Italia S.P.A. 
stabilimento di Caleppio di Settaia. Zgłoszenia takie należy przesyłać listem poleconym, ponieważ w przeciwnym razie 
nie zostaną rozpatrzone. 
 
Jeżeli Daikin uzna niezwłocznie zgłoszoną wadę, podejmuje działania mające na celu wymianę wadliwych części z 
wyraźnym wyłączeniem wszelkich innych roszczeń zgłaszanych przez klienta.  
 
Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających/stworzonych przez podłączenia do systemów hydraulicznych, 
elektrycznych lub sprężonego powietrza ani innych sieci zewnętrznych podłączonych do urządzenia. 
Gwarancja nie obejmuje także usterek spowodowanych następującymi przyczynami: 
- nieprawidłowa obsługa i nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących konserwacji, 
- normalne zużycie. 
 
Gwarancja zostaje anulowana, jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo użytkowane lub użytkowane poza zakresem 
dopuszczalnych parametrów, dla których zostało zaprojektowane. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji lub przeróbek 
urządzenia, a w szczególności jego zabezpieczeń, gwarancja ulega natychmiastowemu unieważnieniu, a producent 
zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności. Nie będą przyznawane żadne odszkodowania z powodu wstrzymania 
produkcji, kiedy system jest zatrzymany w oczekiwaniu na konserwację lub naprawę lub podczas tych prac, niezależnie 
od tego czy mają one być wykonywane w ramach gwarancji, czy odpłatnie.  
 
Daikin nie ponosi żadnej odpowiedzialności, obecnie, ani w przyszłości za szkody osobiste, materialne ani uszkodzenia 
maszyny spowodowane zaniedbaniem ze strony operatorów, nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji instalacji, obsługi i 
konserwacji ani niezgodnością z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakresie zabezpieczeń systemu lub 
wykwalifikowanego personelu wyznaczonego do obsługi i konserwacji urządzenia. 

 
 
Numer seryjny podany na urządzeniu stanowi główny element identyfikacji urządzenia na wszelkie potrzeby. 
 

Warunki otoczenia 
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku wewnątrz pomieszczeń technicznych lub na zewnątrz. Jednakże 
urządzenie standardowe nie może pracować w otoczeniach, w których występują materiały wybuchowe, duże stężenie 
pyłów, wysoka wilgotność lub wysokie temperatury, o ile nie zostało do tego specjalnie zaprojektowane na zamówienie. 

 

Zanieczyszczenie otoczenia 
Urządzenie zostało zaprojektowane do bezusterkowej pracy w większości typowych otoczeń i branż (spożywcza, 
chemiczna, farmaceutyczna, szpitalna, usługowa, mechaniczna itp.). 
W zależności od sektora działalności, w którym znajduje się instalacja, a zatem od sektora użytkowania, należy 
przestrzegać określonych zasad i stosować się do niezbędnych procedur firmowych. Pozwoli to na uniknięcie problemów 
związanych z rodzajem otoczenia (w systemie działającym w szpitalu lub zakładzie chemicznym mogą występować 
problemy inne niż w innych sektorach, również z punktu widzenia utylizacji materiałów eksploatacyjnych, filtrów itp.; 
przykładowo w sektorze szpitalnym mogą występować problemy bakteriologiczne). 
Za poinstruowanie i przeszkolenie pracowników w zakresie procedur i odpowiedniego postępowania odpowiada klient. 
 

Hałas 
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by zapobiegać ryzykom związanym z emisją hałasu 
przenoszonego w powietrzu, a poziom hałasu emitowanego przez urządzenie nie przekracza 80 dB(A). Należy 
pamiętać, że każde otoczenie posiada własne charakterystyki akustyczne, które mogą mieć znaczący wpływ na ciśnienie 
akustyczne generowane przez pracujące urządzenie. Dlatego jako punkt odniesienia należy uwzględnić dostarczone 
dane dotyczące hałasu, natomiast nabywca-użytkownik odpowiada za przeprowadzenie odpowiednich testów 
akustycznych w miejscu instalacji w rzeczywistych warunkach użytkowania urządzenia. 
 

Demontaż i utylizacja 
Opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji lub w przypadku demontażu i utylizacji urządzenia lub 
dowolnej jego części, nabywca-użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów 
obowiązujących w danym kraju. 
Wszystkie elementy składowe można poddać recyklingowi. 
 
Dla materiałów izolacyjnych stosowanych w panelach należy postępować z określonymi 
obowiązującymi zasadami. 
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Charakterystyki ogólne 
 

Zastosowania 
Centrale wentylacyjne służą do rozwiązywania problemów dotyczących temperatury, wilgotności i czystości powietrza 
w otoczeniach mieszkalnych i przemysłowych. 
 
Każde urządzenie jest zaprojektowane dla określonych potrzeb technicznych i wymiarowych, związanych z instalacją 
w następujących sektorach: 
 

  MI E S Z K A N I O WY ,  
  P OR T Y  L OT N I C Z E ,  
  B A NK I ,  
  S E K T O RY  K O ME R CY J NE ,  
  HO T E LE ,  
  MU Z E A ,  T E A T R Y ,  K I NA  I  A U DY T O RI A ,  
  S T UD IA  T E L E W I ZY J NE  I  NA G RA Ń ,  
  B IB L I O T E K I ,  
  CE NT RA  P R ZE T W A R Z A N I A  D A NY C H .  

 
Dzięki długoletnim cennym doświadczeniom zdobytym we wszystkich sektorach technicznych opracowane zostały 
wersje do zastosowań specjalnych, takich jak: 
 

  P R ZE MY S Ł  FA R M A C E U T Y C Z NY ,  
  P R ZE MY S Ł  S P O ŻY W C ZY ,  
  S ZP IT A LE ,  
  P R ZE MY S Ł  E LE K T RO NI C ZNY ,  
  S E K T O R M O RS K I ,  
  P RO C E S Y  T E C H N O L O GI C ZN E  P R Z Y  K O NT R O LO WA N Y C H  

T E MP E RA T URA CH  I  ZA NI E C Z Y S Z C ZE NIA CH ,  
 
Optymalny dobór każdego detalu, poszukiwanie maksymalnej wytrzymałości każdego elementu, zastosowanie 
określonych materiałów oraz wdrożenie specjalnych sposobów budowy przekształcają szacunek dla środowiska i 
potrzebę oszczędzania energii na wartościowe zaawansowane rozwiązania technologiczne. 
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Zakresy, wymiary 
 

Wielkość 

Przepływ 
powietrza (m3/h) 
przy prędkości 

2,5 m/s 

Profil 
mm 

Szerokość  
mm 

Wysokość 
mm 

Profil 
mm 

Szerokość 
mm 

Wysokość 
mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 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 

 
Budowa 
RAMA NOŚNA 
Z wytłaczanych profili ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, o przekrojach 40 x 40 mm lub 60 x 60 mm. 
Elementy są łączone za pomocą 3-drożnych łączników z nylonu zbrojonego włóknem szklanym lub z aluminium. Śruby 
stosowane w profilach są zawsze z łbami płaskimi wpuszczanymi, z dwoma żeberkami i komorą, które umożliwiają 
skręcanie paneli ze sobą bez śrub widocznych od wnętrza URZĄDZENIA. Jest to podyktowane nie tylko względami 
estetycznymi, ale przede wszystkim bezpieczeństwem. Osoba wchodząca do urządzenia w celu wykonania konserwacji 
lub czyszczenia może pracować całkowicie bezpiecznie bez ryzyka zranienia przez wystające śruby. Z tego powodu 
wnętrze urządzenia jest wolne od elementów wystających i przerw w profilach. 
Podstawa pod każdą sekcją jest również w całości wykonana z aluminium, ale może również na zamówienie zostać 
wykonana ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. 
 
Na kolejnych stronach opisano różnorodne profile, które mogą być stosowane do wykonania urządzenia. Wszystkie one 
są najnowszej generacji i stosowane na wyłączność. 
 
Stosowane są profile z przerwą termiczną, tj. są one wykonane z dwoma komorami w celu wyeliminowania przepływu 
ciepła między wnętrzem a zewnętrzną stroną urządzenia. Służy to przede wszystkim wyeliminowaniu problemów 
związanych z kondensacją na powierzchniach zewnętrznych. 
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Profile mają również zaokrąglone narożniki wewnętrzne w celu ułatwienia czyszczenia powierzchni wewnętrznych, co 
jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń wymagających odkażania. 
 
USZCZELKI montowane w szczelinach profili, typu balonowego, z różnych materiałów w zależności od 
przypadku, gwarantują całkowitą szczelność urządzenia.  
 

 
 
KLAMKI typu antypanicznego, które można otwierać od zewnątrz i od wewnątrz urządzenia, z uchwytami 
takiej samej wielkości. Każde drzwi do strefy wentylatorów są wyposażone w klamkę z blokadą zabezpieczającą, 
umożliwiającą dostęp wyłącznie dla osób upoważnionych. Wszystkie klamki z blokadą w danym urządzeniu można 
otwierać jednym kluczem. Na zamówienie może zostać dostarczony zestaw urządzeń z takim samym kluczem. 
Mogą one również być dostarczane z regulowanymi skrzydełkami, umożliwiającymi przywracanie szczelności. 
 
ZAWIASY z lakierowanego aluminium. Są one różnych wielkości, w zależności od wielkości/masy drzwi. Na 
zamówienie mogą zostać dostarczone zawiasy z nylonu zbrojonego włóknem szklanym. 
 
PANELE 
Z blachy stalowej podwójnie składanej. 
Złożone z 2 warstw z blachy stalowej ze znajdującą się pomiędzy nimi, w wersji standardowej, pianką poliuretanową 
wtryskiwaną na gorąco, o gęstości 45 kg/m3 i reakcji na ogień klasy 1. 
Jeżeli wymagane jest zastosowanie wełny mineralnej Daikin wykona panele wypełnione przyklejanymi płytami z wełny 
mineralnej o gęstości 90 – 100 kg/m3 i reakcji na ogień klasy 0.  
 
Na zamówienie może zostać dostarczone urządzenie z całkowicie gładkim wnętrzem, bez różnic między licem profili i 
paneli, z panelami podwójnymi. Każdy z elementów pasuje dokładnie do kolejnego i tworzy całkowicie ciągłą 
powierzchnię paneli i profili. 
W przypadku wysokiej kondensacji, poza profili z przerwą termiczną, panele mogą również być wyposażone w uszczelki, 
gwarantujące wymianę cieplną. 
 
Panele są mocowane za pomocą odpornych na korozję wkrętów samogwintujących w gniazdach nylonowych. 
Gniazda są wbudowane do paneli i wyposażone w zaślepki. 
 
Podwójna ściana stalowa może być wykonana z różnych materiałów zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Dostępne 
są następujące materiały: 
 

 stal nierdzewna AISI 304, 
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 stal cynkowana ogniowo, 
 stal cynkowana ogniowo z kolorową powłoką z PCV o grubości 150 – 200 mikronów (stal powlekana),  
 aluminium gładkie lub przetłaczane, 
 stal cynkowana ogniowo lakierowana, z suchą powłoką o grubości 25 ± 3 mikrony po stronie narażonej i suchą 

powłoką o grubości 5 mikronów po stronie nienarażonej, 
 stal cynkowana ogniowo perforowana (otwory ø 6 mm w odstępach co 9 mm), szczególnie dla sekcji 

wentylatorów w celu tłumienia hałasu. 
 
WĘŻOWNICE WYMIENNIKA CIEPŁA 
Wykonane z określonymi charakterystykami, w zależności od rodzaju i ciśnienia stosowanego czynnika, zgodnie ze 
specyfikacjami europejskimi i międzynarodowymi oraz specyfikacjami wiodących producentów. 
Rury rozgałęźne wężownic o średnicach do 2" są wykonane z mosiądzu, natomiast większe ze stali nierdzewnej. 
Wężownice zawsze montowane są na ślizgaczach i można je demontować. 
W przypadku wężownic napełnianych freonem, wykonanie napełnienia przez instalatora musi zostać wykonane zgodnie 
obowiązującymi przepisami przez osoby uprawnione i wykwalifikowane do obsługi takich substancji chemicznych. 
 
GRUPY WENTYLATORÓW 
Zbudowane na pojedynczej, wytrzymałej konstrukcji z podwójnych profili aluminiowych z wysoko skutecznymi tłumikami 
między wentylatorami a konstrukcją. Wyposażone w wentylatory napędzane silnikami, pochodzące od wiodących 
producentów. Silniki zawsze są montowane na płozach napinaczy pasków napędowych.  
Budowa taka zapewnia minimalną różnicę poziomów wałów wentylatora i silnika, co ogranicza naprężenia w łożysku 
wentylatora podczas rozruchu. 
Grupa wentylatorów nie przekazuje żadnych drgań na konstrukcję urządzenia, co może zostać wykazane klientowi w 
terenie i w zakładzie produkcyjnym. 
Dla mocy do 3 kW koła pasowe są o zmiennym pochyleniu, podczas gdy przy wyższych mocach są one o stałym 
pochyleniu. 
Na żądanie można zamontować osłonę ochronną na układzie przeniesienia napędu. Jest ona wykonana z grubej 
metalowej siatki, mocowanej do konstrukcji urządzenia i wyposażonej w otwory umożliwiające demontaż za pomocą 
odpowiednich narzędzi na potrzeby sprawdzania.  
Wentylatory wiodących producentów mogą być wyposażone w łopatki do pracy do przodu lub wstecznej, do ssania 
pojedynczego lub podwójnego. Mogą one również być wyposażone w śrubę Archimedesa z przekładnią lub włączaną 
bezpośrednio. 
 
NAWILŻANIE 
Wszystkie możliwe nawilżacze mają maksymalny poziom wydajności dla układu nawilżania.  
 
Są one typu adiabatycznego, pakietowego lub wyposażone w dysze i posiadają następujące charakterystyki: 
– typ pakietowy z pompą lub grawitacyjny, z wanną o zmniejszonych wymiarach w porównaniu ze zbiornikiem głównym 
umieszczonym poniżej; układ taki umożliwia pozostawanie w wannie minimalnej ilości wody, podczas gdy cały układ 
nawilżający można wyjąć z sekcji pojemników w celu umycia, bez konieczności odłączania układu hydraulicznego. 
Układ taki umożliwia także demontaż w celu rutynowej konserwacji, czyszczenia lub wymiany jedynie zestawu 
odparowującego. 
Grupa z pompą obiegową jest zbudowana tak, by unikać w wannie stężenia soli mineralnych zawartych w wodzie. 
Odbywa się to za pomocą zaworu obejściowego podłączonego do spustu przelewowego. 
Osprzęt obejmuje także zawór regulujący przepływ wody do zestawu odparowującego. 
– układ z dyszami, zawsze z podwójną komorą nawilżania w celu uniknięcia kontaktu rozpylanej wody ze ściankami 
wewnętrznymi paneli. 
Kolektory mocowania dysz są wykonane w całości z PCV, podczas gdy dysze, typu samoczyszczącego, są wykonane z 
nylonu. 
W przewodzie wlotowym do pompy przewidziano miejsce na montaż wskaźnika kontrolnego (montowanego przez Daikin 
na zamówienie lub przez klienta). 
Rury są dobierane tak, by spadki ciśnień w obiegu były niskie. Istnieje możliwość stosowania pomp o niskiej mocy. 
Wszystkie pompy są wykonane ze stali nierdzewnej. 
Układ jest zbudowany tak, by unikać stężenia soli mineralnych zawartych w wodzie. 
Grupa jest wyposażona w zawór regulujący przepływ wody. 
 
Innymi, zwykle stosowanymi układami nawilżania są: 
– system parowy z parą pochodzącą z sieci, wyposażony jedynie w rozdzielacz lub kompletny system z zaworami 
regulacyjnymi i wylotami skroplin i powietrza. 
– układ z elektrycznym generatorem pary z zanurzonymi elektrodami. 
– układ wodny na sprężone powietrze. 
– układ ultradźwiękowy. 
 
FILTRACJA 
Szczególna dbałość dotyczy ustawiania filtrów w sekcji pojemników oraz ich dobór. Filtry zawsze pochodzą od 
wiodących producentów. Oprócz ogólnie dostępnego w handlu systemu mocowań, stosowane są również systemy 
wyłącznie, zaprojektowane specjalnie w celu zagwarantowania pozytywnych wyników prób szczelności (np. test DOP dla 
filtrów bezwzględnych). 
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Na zamówienie układy filtrujące mogą być wyposażone w manometry lub różnicowe czujniki ciśnień, zapobiegające 
niedrożności. Urządzenia są zawsze zbudowane w taki sposób, by wyjmowanie filtrów odbywało się od strony brudnej w 
celu zapewnienia szczelności układu filtrującego i unikania wysyłania pyłów i zanieczyszczeń do układu po wymianie. 
 
ODZYSK CIEPŁA 
Sekcje odzysku ciepła są wyposażone w urządzenia statyczne o przepływie krzyżowym, urządzenia rotacyjne lub 
wężownice pracujące w obiegu zamkniętym. Elementy składowe pochodzą od wiodących producentów europejskich. 
Aby ograniczyć koszty eksploatacji systemu do minimum, układ odzysku ciepła z wężownicą może zostać wyposażony w 
zbiornik opadowy zamontowany na wbudowanej ramie, wykonany wg wyłącznego projektu, ze wskaźnikiem poziomu.  
 

Części i akcesoria 
Kratki  
Mogą one być wykonane ze stali lakierowanej, ocynkowanej, aluminium, w wersji zabezpieczonej przed deszczem lub z 
siatką chroniącą przed ptakami. 
 
Konstrukcje wewnętrzne 
Ramy nośne filtrów, wsporniki wężownic oraz wszystkie elementy konstrukcji wewnętrznych są wykonane ze stali 
ocynkowanej. W razie potrzeby, dla zapewnienia zgodności z zastosowaniem lub na zamówienie, mogą one zostać 
wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stopu aluminium. 
Spoiny spawane są wykonywane jako ciągłe, w atmosferze gazu obojętnego. Wszystkie spoiny, ciągłe lub punktowe, są 
zabezpieczone farbą cynkową. 
 
Pojemniki skroplin 
Wykonane ze stali ocynkowanej lub na zamówienie ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej. 
 

Połączenia antywibracyjne 
Na zamówienie połączenia z kanałami podłączonymi do urządzenia mogą być wyposażone w kryzy z tkaniny 
poliestrowej powlekanej PCV. 
 
Dach 
Urządzenia montowane na zewnątrz mogą być wyposażone w zadaszenie ze stali ocynkowanej, aluminium lub stali 
nierdzewnej. 
 
Układ przeniesienia napędu 
Koła pasowe odlewane z żeliwa jedno- lub wielorowkowe, mocowane za pomocą tulei stożkowych. 
Koła pasowe o zmiennym pochyleniu dla mocy poniżej 3 kW. 
 

Tłumiki 

Z rowkami i przegrodami, o grubości 100, 200 lub 300 mm, zazwyczaj z rozstawem między przegrodami wynoszącym 
100 mm lub obliczonym na podstawie szczególnych wymagań.  

Materiały i wykończenia na zamówienie (folia ochronna z PCV/Melinex, siatka ochronna). 
 

Oświetlenie 
Urządzenie może być wyposażone w jedną lub więcej lamp zasilanych niskich napięciem, umieszczonych wewnątrz na 
górnych ścianach. 
Oświetlenie włączane jest za pomocą włącznika zewnętrznego, umieszczonego obok drzwi wejściowych do danej strefy. 
Iluminator zamontowany w drzwiach zapewnia widoczność całego wnętrza i pozwala na wykonywanie wymian i 
konserwacji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Nabywca-użytkownik ma obowiązek zapewnienia z własnej 
inicjatywy odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, w których urządzenia będą eksploatowane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i dyrektywami. 

Zalecane natężenie oświetlenia:  300 lux 
 
Akcesoria dostarczane na zamówienie 
  I luminator  d rzwi ,  z  dwuwarstwowym wypełn ieniem z po l iwęglanu odpornego  na  

promien iowanie  UV, uszcze lką i  systemem mocowań wewnętrznych.  
  Kładka wewnętrzna  
  Serwonapęd ża luz j i  
  Podgrzewacze zabezpiecza jące przed zamarzaniem zb iorników uk ładu nawi lżania 
  Wskaźnik i  c iśn ien ia ,  manometry  i tp.  
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Nazewnictwo 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU – centrala wentylacyjna 
 
D Daikin  
 
S Standardowa 
N Niestandardowa 
C Standardowa ze sterowaniem 
K Niestandardowa ze sterowaniem 
T Modułowa ze sterowaniem typu „podłącz i używaj” 
 
01 Wielkość 1 
27 Wielkość 27 
 
D dwupoziomowe (DD)  
A DD z płytą HRS (tylko dla modułowego lewego) 
B DD z kołem HRS (tylko dla modułowego lewego) 
E DD z płytą HRS (wszystkie serie i modułowe prawe) 
F DD z kołem HRS (wszystkie serie i modułowe prawe) 
G DD z wężownicami obwodowymi HRS 
H Poziome  
L Poziome z 2 wentylatorami 
M Poziome z 2 wentylatorami i wężownicami obwodowymi HRS 
S Obok siebie 
T Obok siebie z płytą HRS 
U Obok siebie z kołem HRS 
W Obok siebie z wężownicami obwodowymi HRS 
V Pionowe 
 
A Płaskie – poliuretan – 25 mm  
B Płaskie – wełna mineralna – 25 mm  
C Stopniowe – poliuretan – 42 mm (wszystkie serie i modułowe lakierowane) 
D Stopniowe – wełna mineralna – 42 mm (wszystkie serie i modułowe lakierowane) 
E Płaskie – poliuretan – 46 mm  
F Płaskie – wełna mineralna – 46 mm  
G Stopniowe – poliuretan – 62 mm 
H Stopniowe – wełna mineralna – 62 mm  
I Płaskie – poliuretan – 50 mm (Wlk. Brytania) 
J Stopniowe – wełna mineralna – 50 mm z krawędzią plastikową (Wlk. Brytania) 
K Uskokowe – poliuretan – 50 mm z krawędzią plastikową (Wlk. Brytania) 
L Panel DS – poliuretan – 25 mm (proste) 
M Panel DS – poliuretan – 50 mm (proste) 
R Stopniowe – poliuretan – 42 mm – Aluzinc® (tylko dla modułowych) 
S Stopniowe – wełna mineralna– 42 mm – Aluzinc® (tylko dla modułowych) 
 
 
W Wodna 
D Rozprężanie bezpośrednie 
S Parowa 
U Rozprężanie bezpośrednie z parą 
T Parowa i wodna 
V Rozprężanie bezpośrednie z wodą 
Z Parowa, rozprężanie bezpośrednie z wodą 
N Bez wężownicy lub tylko wężownice elektryczne i gazowe 
 
 
1 Wyprodukowano we Włoszech 
2 Wyprodukowano w Wlk. Brytanii 
 
 
 
14 Rok produkcji 2014 
 
0001 Numer projektu 
 
001   Numer pozycji 
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Dyrektywy odniesienia 
Urządzenia Daikin są produkowane zgodnie z następującymi normami: 
 

1. Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE 
2. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 
3. Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE  
 

Serwis 
Firma Daikin może zaoferować serwis przed/posprzedażny na jednym z najwyższych poziomów rynkowych, ponieważ 
od samego początku uwzględnia ona szczegółowo specyficzne charakterystyki systemu. Zapewnia to klientowi spokój 
ducha w zakresie doborów i wsparcia na każdym etapie.  
 
Szczegółowe rysunki wykonawcze są dostarczane w ciągu 3 dni roboczych od określenia zamówienia. 
 
Urządzenia są dostarczane w ciągu 4 – 5 tygodni po zatwierdzeniu przez klienta rysunków wykonawczych. 
 
W zależności od potrzeb klienta urządzenie może zostać zmontowane na miejscu, z zapewnionym wsparciem firmy 
instalacyjnej przez wykwalifikowany personel. 
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Charakterystyki techniczne, specyfikacje i parametry 
 

Charakterystyki techniczne 
UR ZĄ D ZE N IE  Z O S T A Ł O  Z A P R O JE K T O W A N E  NA  S P E C JA LN E  ZA MÓ WI E N I E  K L I E NT A  Z  U W ZG LĘ DN I E N IE M  

P R ZE K A Z A NY CH  P A RA ME T R ÓW  T E C HN I C Z N Y C H .  
 
NA LE Ż Y  P A MI Ę T A Ć :  
JE ŻE L I  N I E  Z O S T A ŁO  T O  OK R E Ś LO NE  W C ZE Ś NI E J ,  U R ZĄ D Z E N IE  N IE  N A DA J E  S I Ę  D O  P R ZE T W A R ZA NI A  

P OW IE T R ZA  Z A G RO Ż O NE G O  WY B U C H E M .  
 
WYMIARY I MASY URZĄDZENIA 
CHARAKTERYSTYKI PAKOWANIA 
 
 
DOS T A W A  O DB Y WA  S I Ę  Z G O DNI E  Z  L IS T Ą  OP A K O W A Ń .  
 

Charakterystyki szczególne i parametry 
Zgodne z kar tami  techn icznymi dos tarczonymi w faz ie  okreś lania zamówien ia .  
 
Zgodne z rysunkami wykonawczymi podpisanymi  przez k l ienta .  
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Czynności wstępne 
 
Załadunek i wyładunek 
Mimo, że centrale wentylacyjne są wykonane z materiałów najwyższej jakości i zgodnie z kryteriami bezpieczeństwa i 
solidności, podczas załadunku, wyładunku i transportu wymagają one pewnych środków ostrożności.  
 
Przed wysyłką wykwalifikowany personel sprawdził, czy urządzenie i jego elementy są nienaruszone i idealnie czyste. 
 
Urządzenia są zazwyczaj wysyłane bez opakowania i są podzielone na moduły do zmontowania w miejscu instalacji. 
Wszystkie szczegóły konieczne do montażu poszczególnych sekcji są umieszczone i odpowiednio zabezpieczone w 
jednej z sekcji urządzenia. 
 
Każdy moduł lub urządzenie jednoelementowe są wyposażone w zaczepy do podnoszenia i otwory w podstawie 
umożliwiające włożenie rur pomocniczych, które muszą myć wyposażone w odpowiednie zakotwienia.  
 
Operatorzy odpowiedzialni za wyładunek, przenoszenie i ustawianie poszczególnych sekcji urządzenia muszą działać 
ostrożnie, by uniknąć wszelkich uszkodzeń. Muszą oni również sprawdzić masy podane na rysunkach (GA) 
poszczególnych sekcji w celu doboru odpowiednich urządzeń. 
 
Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie poniższych zasad: 
 
1. Jeżeli sekcje są wyładowywane za pomocą wózka widłowego, należy odpowiednio rozłożyć masę na widłach, w 

zależności od położenia środka ciężkości i upewnić się, że widły nie wchodzą w kolizję z podstawą ani panelami. 
2. Jeżeli sekcje są wyładowywane za pomocą dźwigu, należy je odpowiednio wyważyć i zaczepić urządzenie linami po 

uprzednim zamocowaniu belek do podnoszenia. Należy także zabezpieczyć miejsca styku urządzenia z linami. Belki 
do podnoszenia wprowadzane do otworów w narożnikach podstawy muszą być odpowiednio dobrane tak, by 
przenieść ciężar sekcji, a ich końcówki muszą być mechanicznie zaślepione tak, by uniemożliwić ich wysunięcie się 
z otworów – patrz rysunek. 

3. Jeżeli sekcje urządzenia są wyposażone w wystające zadaszenie, między zawiesia należy założyć drewniane 
elementy dystansowe (patrz rysunek). 

4. Nie podnosić, nie popychać ani nie ciągnąć sekcji za kolektory wężownic, wały silników, żaluzje ani za żadne 
wystające elementy, które nie stanowią elementu konstrukcji nośnej. 

5. Sekcje należy przemieszczać przesuwając je na rurach lub, w każdym przypadku, po gładkich powierzchniach.  
6. Nie dopuszczać do silnych uderzeń w urządzenia ani urządzeniami i w żadnym wypadku nie odwracać jednostek 

spodem do góry. 
7. Nie chodzić ani nie układać żadnych ciężarów na sekcjach urządzenia. 
8. Wszystkie środki stosowane do podnoszenia muszą zapewniać przeniesienie masy sekcji. 
 

                
             Podnoszenie za pomocą lin                                         Podnoszenie i przewożenie wózkiem widłowym 
 

Podnoszenie – przemieszczanie i przechowywanie – transport 
POSZCZEGÓLNE SEKCJE URZĄDZENIA NALEŻY PODNOSIĆ ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ ZGODNYCH Z 
PRZEPISAMI I NORMAMI TECHNICZNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU INSTALACJI. CZYNNOŚCI TE MUSZĄ 
BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z NORMAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W 
KRAJU INSTALACJI. 
 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

▲ Podczas rozpakowywania i instalacji zawsze zakładać rękawice i odpowiednią odzież ochronną. 
 

PODNOSZENIE 
▲ Zaleca się wykonywanie podnoszenia pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanego mechanika konserwacji. 
▲ Nigdy nie używać dwóch urządzeń dźwigowych równocześnie. 
▲ Nigdy nie przebywać pod zawieszonym ciężarem.  
▲ W przypadku stosowania lin stalowych zawsze zakładać pętlę na koniec rury do podnoszenia. 
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▲ W przypadku stosowania lin stalowych nie zaginać ich pod ostrymi kątami. 
▲ Używać lin o odpowiedniej długości tak, by kąt między nimi a płaszczyzną poziomą był zawsze większy niż 45°.  
▲ Jeżeli w zadaszeniu urządzenia znajdują się śruby z pierścieniami, należy ich używać. W takich przypadkach należy 

ręcznie zakręcić szekle na końcach lin i ustawić je w kierunku, w którym pracuje lina. 
PRZEMIESZCZANIE I PRZECHOWYWANIE 
▲ Jeżeli urządzenie ma z dowolnej przyczyny zostać przemieszczone lub tymczasowo przechowane, należy zawsze 

ustawiać je na podkładkach (drewniane klocki). 
 

    OSTRZEŻENIE 
 
Urządzenie należy podnosić z zachowaniem najwyższej ostrożności i staranności. Unikać wstrząsów podczas 
podnoszenia i podnosić urządzenie bardzo powoli, utrzymując je przez cały czas w poziomie. 
 
 

TRANSPORT 
▲ Zawsze sprawdzać, czy wielkość środków transportu jest odpowiednia dla przewożonych towarów. 
▲ Zamocować urządzenie lub sekcje do podłogi środka transportowego za pomocą klinów lub drewnianych klocków i 

mocno przywiązać elementy, które nie mogą zostać zamocowane do podłogi tak, by zapewnić stabilność sekcji i 
zapobiec ich przewróceniu się. 

▲ Jeżeli wykorzystywane są kontenery do transportu morskiego, sekcje należy prawidłowo ustawić i solidnie zakotwić, 
by uniknąć uszkodzeń spowodowanych kołysaniem statku. Na każdym kontenerze należy wyraźnie wskazać 
miejsca zakotwienia, punkty podnoszenia, maksymalną dopuszczalną masę i masę faktyczną. 

 

Przechowywanie tymczasowe i depozyt przed dotarciem do miejsca docelowego 
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jego elementów podczas przeładunku pośredniego, należy przestrzegać 
poniższych zaleceń: 
 
 Ustawić przewożone elementy w miejscu zakrytym, zamkniętym i suchym. 
 Elementy należy ustawiać na podkładkach o wysokości ok. 100 mm. 
 Zawsze sprawdzać listę opakowań wysyłki w porównaniu z listem przewozowym. 
 
Po dotarciu do miejsca docelowego sprawdzić stan urządzenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń 
należy je natychmiast zgłosić pisemnie (na liście przewozowym) przewoźnikowi i producentowi. Jeżeli nie 
stwierdzono uszkodzeń, ostrożnie i uważnie rozpocząć wyładunek.  
 

Ustawianie urządzenia i łączenie sekcji 
Przed ustawieniem urządzenia we właściwym miejscu należy przygotować odpowiedni podest lub fundament, na którym 
urządzenie zostanie ustawione. 
Wymiary i masy są podane na wcześniej dostarczonych rysunkach lub w specyfikacji technicznej. 
Po ustawieniu urządzenia zgodnie ze specyfikacją projektową sprawdzić, czy jest ono wypoziomowane i zakotwione do 
podłoża (elementy kotwiące nie są ujęte w dostawie). Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane, a w razie 
potrzeby zastosować odpowiednie podkładki w punktach podparcia. 
Miejsce wybrane na instalację urządzenia musi zapewniać wystarczającą przestrzeń wokół niego dla wygodnego i 
bezpiecznego wykonania instalacji oraz późniejszych konserwacji, obejmujących wymianę elementów wewnętrznych 
(np. demontaż wężownic wymiennika ciepła, filtrów, zestawów odparowujących itp.) – patrz rysunek. 
 
Nie ma potrzeby stosowania podkładek antywibracyjnych między urządzeniem a podłożem, ponieważ części 
ruchome są dynamicznie odizolowane od konstrukcji. 
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Connections and inspection side Strona przyłączy i rewizyjna 

 
Jeżeli urządzenie składa się z modułów/sekcji, montaż należy wykonać zgodnie ze schematem grup znajdującym się w 
dokumentach graficznych oraz zgodnie z poniższymi zaleceniami: 
 
 Zbliżyć sekcje do siebie, unikając gwałtownych wstrząsów, po uprzednim założeniu samoprzylepnych uszczelek 

dostarczonych wraz z urządzeniem na całym obwodzie styku, tylko po jednej stronie. 
 Włożyć śruby łączące dostarczone z urządzeniem i wypoziomować moduły. 
 Dokręcić wszystkie śruby łączące wchodząc do wnętrza jednostki przez drzwi rewizyjne, jeżeli miejsce na to 

pozwala. W przeciwnym razie zdemontować panele sąsiadujące z punktami połączenia. Dokręcić pozostałe śruby, 
pokrętła i wszystkie inne elementy wcześniej zdemontowane. 

 Ostrożnie zamontować wcześniej zdjęte panele. 
 

Przygotowanie do instalacji 
Aby przygotować urządzenie do użytku, wymagane są następujące elementy: Zasilanie elektryczne, zasilanie wodą, 
podłączenie do wody grzewczej/chłodniczej i sprężonego powietrza. 
Do urządzenia należy podłączyć zasilanie elektryczne 3-fazowe + zero + uziemienie z zastosowaniem przewodów o 
odpowiednich przekrojach i zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
Zasilanie wodą i przyłącza obwodów hydraulicznych należy wykonać za pomocą rur prawidłowo dobranych do 
wymaganych przepływów. 
Przyłącze sprężonego powietrza należy doprowadzić za pomocą kanałów o przekrojach dobranych dla parametrów 
projektowych systemu do wymaganych miejsc. 
W miejscu instalacji musi znajdować się odpowiedni system kanalizacji umożliwiający odprowadzenie wody w przypadku 
awarii rur doprowadzających czynniki do urządzenia. 
 
Przed uruchomieniem systemu należy bezwzględnie wykonać następujące czynności : 
 
 Zwolnić blokady wentylatora, zawsze obecne w przypadku stosowania amortyzatorów sprężynowych. 
 Sprawdzić, czy podłączenia rur wlotowych i wylotowych czynników wężownicy są prawidłowo wykonane. 
 Odpowietrzyć wężownice. 
 Wyposażyć wszystkie rury odpływowe w odpowiednie syfony. 
 Zamontować pompę elektryczną w sekcjach z nawilżaniem z wlotem ssącym poniżej łopatki. 
 Zamontować połączenie antywibracyjne między urządzeniem a kanałami. 
 Sprawdzić, czy wszystkie wkręty i śruby są prawidłowo dokręcone (w szczególności zakotwienia silników, 

wentylatorów i kół pasowych). 
 Sprawdzić, czy podkładki antywibracyjne i akcesoria nie są naruszone. 
 Usunąć materiały obce i zanieczyszczenia z wnętrza sekcji. 
 Sprawdzić napięcie pasków napędowych silników. 
 

Oznakowanie – środki ochrony indywidualnej – szkolenie 
Urządzenie jest dostarczane ze znakami ostrzegawczymi przed zagrożeniami elektrycznymi umieszczonymi na drzwiach 
do sekcji wentylatorów. 
 
Odpowiedzialność nabywcy: na urządzeniu w konfiguracji roboczej musi znajdować się odpowiednie oznakowanie, 
zawierające następujące informacje: 
Zakaz demontażu osłon 
Zakaz czyszczenia części w ruchu 
Zakaz wykonywania napraw i  regulacj i  przy pracującym urządzeniu  
 
Ponadto w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie, musi znajdować się oznakowanie ogólne, 
odpowiednie dla przeznaczenia pomieszczeń roboczych i stref: 
Hałas – ruch – strefy niebezpieczne – drogi ewakuacyjne – itp. 
 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Podczas obsługi urządzenia zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, zgodnych z zasadami 
obowiązującymi w firmie oraz instrukcją. 
Podczas konserwacji urządzenia zalecane jest stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej: obuwia 
ochronnego, rękawic, odpowiedniej odzieży, zawsze zgodnych z rodzajem wykonywanych czynności i zgodnych z 
zasadami obowiązującymi w firmie. 
 
SZKOLENIE 
Nabywca-użytkownik  urządzenia musi  zapewnić odpowiednie szkolenie dla  operatorów 
wyznaczonych do obsługi  urządzenia.  
 
OPCJA 
Jeżeli zostanie to uzgodnione, szkolenie operatorów może zostać przeprowadzone przez personel techniczny 
producenta. 
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Podłączenia – działanie i obsługa 
 
Przyłącze elektryczne 
Przyłącze elektryczne zależy od zaprojektowanego układu elektrycznego. Dlatego użytkownik/instalator muszą zapewnić 
odpowiednie parametry.  
Podczas wykonywania przyłącza należy przestrzegać wskazówek i informacji technicznych podanych poniżej. 

 
OBWÓD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W WYŁĄCZNIK Z BLOKADĄ 
NA KLUCZ,  KTÓRY NALEŻY WYJMOWAĆ PO ODCIĘCIU ZASILANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 
PRAC I  WKŁADAĆ DOPIERO PO ICH ZAKOŃCZENIU.  
 
Przed podłączeniem upewnić się, że: 
 
 napięcie sieciowe i częstotliwość odpowiada parametrom urządzenia, 
 instalacja elektryczna, do której podłączane jest urządzenie jest przystosowana do nominalnej zainstalowanej mocy 

elektrycznej. 
 
Po podłączeniu upewnić się, że: 
 
 przyłącze uziemienia jest prawidłowe (za pomocą odpowiedniego przyrządu); nieprawidłowe, nieskuteczne lub 

niewykonane przyłącze uziemienia powoduje naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i stanowi źródło 
zagrożeń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, 

 kierunek obrotów silnika jest prawidłowy, a w przeciwnym razie odwrócić połączenie dwóch przewodów zasilania na 
zaciskach wejściowych, 

 podłączenie silnika i jego pobór prądu są prawidłowe. 
 
 
PODŁĄCZENIE DO ROZRUCHU BEZPOŚREDNIEGO 
 
Najprostszym sposobem uruchomienia silnika elektrycznego jest jego bezpośrednie podłączenie do zasilania 
sieciowego. 
Sposób ten posiada jednak ograniczenia wynikające z wysokiego prądu rozruchowego (szczytowego). Taki sposób 
uruchamiania jest zalecany dla mocy do 5,5 kW, kiedy zamontowane są zestawy czterobiegunowych, trójfazowych 
silników 220/380 V. 
 

Połączenie rozruchowe trójkąt-gwiazda 
Jeżeli prąd rozruchowy silnika przekracza wartość dopuszczalną dla zasilania sieciowego, rozruch może odbywać się za 
pomocą połączenia gwiazda/trójkąt. W tym celu montowane są silniki o dwóch napięciach zasilania 380/550 V, 
umożliwiające normalne działanie silnika pod napięciem 380 V (połączenie w trójkąt) i rozruch przy napięciu 660 V 
(połączenie w gwiazdę). 
Taki sposób rozruchu ogranicza prąd rozruchowy do około 30% wartości przy rozruchu bezpośrednim. 
 

Dane elektryczne 
Skuteczne napięcie zasilania w sieci użytkownika nie może odbiegać od napięcia nominalnego o więcej niż 10%. 
Większe różnice napięć powodują szkody dla użytkowników, uszkodzenie układu elektrycznego, nieprawidłowe działanie 
wentylatorów i hałas. 
Dlatego istotne jest sprawdzenie, czy napięcie rzeczywiste jest zgodne z nominalnym. 
 
Poniżej przedstawiono schematy działania i zasilania do podłączania silników 2/4-biegunowych i 4/8-biegunowych, 
silników 4/6-biegunowych i dla połączenia trójkąt-gwiazda. 
Schematy są orientacyjne i mogą być modyfikowane lub uzupełniane wg uznania projektanta. 
 

 OSTROŻNIE 
 
Wszystkie przyłącza elektryczne urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie czynności montażowe, zarządzania i konserwacji muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 
Należy przestrzegać schematu elektrycznego dostarczonego wraz z zakupionym urządzeniem. Jeżeli schemat 
elektryczny nie znajduje się na urządzeniu lub został zagubiony, należy się skontaktować z przedstawicielem 
producenta, który wyśle jego kopię. 
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Podłączenie do sieci sprężonego powietrza 
PO DŁ Ą C ZE NIA  MU S ZĄ  B Y Ć  WY K O NY WA N E  P R ZE Z  P E RS O NE L  S P E C J A L IS T Y C ZN Y .  
 

Podłączenie do kanałów 
Centrale wentylacyjne umożliwiają podłączenie do kanałów powietrza za pośrednictwem kryz antywibracyjnych z 
kalibrowanymi żaluzjami. Jeżeli elementy te nie są dostarczone wraz z urządzeniem, kanały można podłączać do 
urządzenia bezpośrednio, pamiętając o zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia antywibracyjnego między 
urządzeniem a kanałem.  
 

Aby zoptymalizować połączenia z kanałami, konieczne jest: 
- wyczyszczenie powierzchni styku kanału z urządzeniem, 
- założenie uszczelki na kryzy w celu uniknięcia przenikania powietrza, 
- dokładne dokręcenie śrub łączących, 
- nałożenie na uszczelki silikonu w celu optymalizacji szczelności. 
 

Jeżeli połączenia są wykonywane z zastosowaniem elementów antywibracyjnych, po zakończeniu montażu nie mogą 
one być ściśnięte w celu uniknięcia uszkodzeń i przenoszenia drgań. 
 

Aby zagwarantować szczelność połączeń i brak naruszenia konstrukcji urządzenia, istotne jest, by unikać przenoszenia 
ciężaru kanałów przez połączenia i podpierać kanały odpowiednimi wspornikami.  
 

Podłączenie do układów hydraulicznych 
PO D ŁĄC Z E N IA  MUS Z Ą BY Ć  W Y K ON Y W A NE  P R Z E Z P E RS ON E L  S P E C JA L I S T Y C ZNY .  
 

PODŁĄCZENIE WĘŻOWNIC WYMIENNIKA CIEPŁA 
Aby uniknąć uszkodzeń wężownic wymiennika ciepła w pobliżu połączenia ze stalowym kolektorem wlotowym czynnika 
a obwodami miedzianymi, należy: 
 

- przed przykręceniem do orurowania układu przytrzymać chwytakiem do rur końcówkę wężownicy i przyłożyć siłę w 
kierunku przeciwnym do przykręcania, 

- przygotować wsporniki rur połączeniowych – ciężar rur nie może być przenoszony przez kolektory. 
 

Wężownice wymiennika ciepła 
Aby zapewnić optymalna wymianę ciepła w wężownicach, należy: 
- przed podłączeniem do sieci wypłukać je, 
- po zakończeniu montażu odpowietrzyć układ hydrauliczny za pomocą odpowiednich zaworów. 

 

Aby zapewnić łatwy demontaż wężownicy wymiennika na potrzeby konserwacji  należy: 
- wykonać podłączenia do sieci w sposób umożliwiający wyjęcie wężownicy, 
- ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE, umożliwiające odcięcie wężownic od obwodu hydraulicznego, 
- po zakończeniu instalacji zamontować na dolnym kolektorze wężownicy zawór umożliwiający całkowite 

opróżnienie, a na górnym kolektorze zamontować zawór umożliwiający odpowietrzenie wężownicy. 
 

Prawidłowa wymiana ciepła w wężownicy wodnej podczas ogrzewania i chłodzenia oraz przy rozprężaniu bezpośrednim 
zachodzi w wyniku przepływu powietrza przetwarzanego przez centralę. Orurowanie należy podłączać zgodnie ze 
wskazaniami na tabliczkach zamocowanych do panelu urządzenia. 
 

WĘŻOWNICE ZASILANE WODĄ 
Stosowane są wężownice z rurkami poziomymi. 
Rury obiegu muszą zostać dobrane na podstawie obliczeń przepływu wody koniecznego do uzyskania projektowego 
wskaźnika wymiany cieplnej. 
Nie dopuszczać do przenoszenia ciężaru rur przez mocowania wężownicy. Należy zapewnić odpowiednie kotwienie i 
wsporniki. 
Aby uniknąć uszkodzenia wężownicy przez lód, obieg wody należy wypełnić niezamarzającą cieczą lub należy go 
całkowicie opróżniać, jeżeli temperatura powietrza spadnie poniżej 3°C. 
Podczas ogrzewania ewentualne usterki wentylatora mogą powodować przegrzewanie się powietrza w urządzeniu, co 
może doprowadzić do uszkodzenia silnika, łożysk, izolacji i elementów z tworzyw sztucznych. Aby uniknąć tego 
problemu system należy zaprojektować tak, by przepływ wody był przerywany w przypadku zatrzymania się wentylatora. 
WĘŻOWNICE ZASILANE PARĄ 
Stosowane są wężownice z rurami ze spadkiem w kierunku odpływu skroplin. 
Rury obiegu muszą zostać dobrane na podstawie obliczeń przepływu pary koniecznego do uzyskania projektowego 
wskaźnika wymiany cieplnej. Aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń w przypadku niezgodności ciśnienia, a zatem 
temperatury z zastosowanymi materiałami, należy sprawdzić czy ciśnienie pary jest zgodne z projektowym. 
Nie dopuszczać do przenoszenia ciężaru rur przez mocowania wężownicy. Należy zapewnić odpowiednie kotwienie i 
wsporniki. 
Aby uniknąć uszkodzenia wężownicy, akcesoria (zawór regulacyjny, odpływ skroplin, zawór odcinający) należy 
prawidłowo dobrać dla rzeczywistych ciśnień i przepływów. 
Ponadto aby uniknąć wprowadzania skroplin i uderzeń wodnych, para dopływająca do wężownicy musi być nasycona i 
sucha. 
Aby uniknąć powstawania podciśnienia w wężownicy w pobliżu zaworu regulacyjnego i odpływu skroplin, należy w strefie 
wlotu pary zamontować zawór zabezpieczający przed podciśnieniem. 
Aby uniknąć przegrzewania się elementów urządzenia, przepływ pary musi być odcinany w przypadku zatrzymania się 
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wentylatora. 
 

WĘŻOWNICE BEZPOŚREDNIEGO ROZPRĘŻANIA 
Stosowane są wężownice z rurkami poziomymi. 
Po zakończeniu montażu ogólnego układu chłodzenia, wężownicę należy podłączyć w następujący sposób: 

 odciąć kolektor, 
 wyjąć zaślepki ochronne z rozdzielacza. 

UW A Ż A Ć ,  B Y  D O  W Ę Ż O WN IC Y  N IE  D O S TA ŁA  S IĘ  WI L GO Ć  A N I  Z A N IE C ZY S ZC ZE NI A .  
 

Orurowanie układu należy podłączyć do złączy wężownicy za pomocą lutowania brązem, a do orurowania należy 
wpompować bezwodny azot w celu zabezpieczenia przed korozją. 
Należy zamontować termostatyczne zawory rozprężne, zawory odcinające, filtry odwadniające i wzierniki. 
Rury ssące czynnika ciekłego należy dobrać do wymaganej mocy tak, by zapewnić obieg oleju, nawet jeżeli wężownica 
działa z minimalnym obciążeniem. 
Aby uniknąć zablokowania oleju czynnika chłodniczego w wężownicy, czynnik gazowy musi utrzymywać prędkość 
przepływu ponad 6 m/s w odcinkach pionowych i co najmniej 2,5 m/s w odcinkach poziomych. 
Podczas pracy z obciążeniem częściowym prędkości zmniejszają się i dlatego zasadnicze znaczenie ma zastosowanie 
odpowiednich syfonów oleju w obwodzie oraz ułożenie rury ssącej ze spadkiem. 
 

Podłączenia hydrauliczne sekcji nawilżania z komorowym zestawem dysz 
rozpylających 
Układ podłączeń hydraulicznych musi umożliwiać łatwy demontaż zestawu odparowującego lub kolektora 
rozdzielającego. 
 

Rury spustowe i przelewowe muszą być wyposażone w syfony i nie mogą być bezpośrednio podłączone do rur 
spustowych prowadzących do kanalizacji. 
Jest to niezwykle ważne w celu uniknięcia przepełnienia zbiornika i wynikającego z niego zalania urządzenia i miejsca 
instalacji. 
 

W podłączeniach hydraulicznych do zasilania sieciowego zalecany jest montaż następujących elementów: 
- zawór odcinający, 
- filtr, 
- manometr, 
- zawór regulacyjny, który również umożliwia odcięcie układu nawilżania. 

 

Nawilżanie z zestawem komorowym 
Przed uruchomieniem sprawdzić, czy zestaw komorowy jest prawidłowo zamontowany. 
 

Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzić, czy zestaw komorowy jest równomiernie zwilżony. W przypadku 
stwierdzenia rozprysków wody na powierzchni należy przywrócić równomierny przepływ wody za pomocą 
odpowiedniego zaworu. 
 

Nawilżanie za pomocą pompy obiegowej 
Aby uniknąć uszkodzenia pompy, przed uruchomieniem sprawdzić, czy: 
- podłączenie elektryczne zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- zbiornik jest całkowicie czysty i wolny od osadów powstałych podczas instalacji, które mogą spowodować 

niedrożność, 
- poziom wody w zbiorniku znajduje się 15 – 20 mm poniżej poziomu przelewu; jeżeli w zbiorniku jest zbyt mała ilość 

wody, silnik pompy ulegnie przegrzaniu; jeżeli w zbiorniku jest zbyt dużo wody, istnieje ryzyko przelania i zalania 
urządzenia oraz miejsca instalacji. 

 

Nawilżanie ultradźwiękowe, parowe (elektrody zanurzeniowe) i sprężonym 
powietrzem 
W przypadku urządzeń z systemami nawilżania powyższych rodzajów należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi 
wraz z tymi systemami. 
 

Nawilżanie parowe z grzałkami zanurzeniowymi 
Aby system działał prawidłowo, należy: 
- podłączyć grzałki do zasilania elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- podłączyć nawilżacz do sieci zasilającej; musi on być również wyposażony w zawór odcinający, umożliwiający 

odcięcie sekcji nawilżania od obwodu, 
- podłączyć rurę przelewową do rury spustowej w celu uniknięcia zalania w przypadku nieprawidłowego działania 

pływakowego wskaźnika poziomu. 
 

Przed uruchomieniem systemu nawilżania należy również: 
- sprawdzić prawidłowe działanie mikroprzełącznika, który w celu ochrony grzałki, odcina zasilanie elektryczne, kiedy 

poziom wody spadnie poniżej wartości zadanej, 
- sprawdzić rzeczywistą regulację pływaka w celu uniknięcia wylania się wody ze zbiornika. 

 

Odpływ i syfony 
Przed ustawieniem urządzenia należy sprawdzić, czy zapewnione jest wystarczające miejsce na montaż syfonu i rury 
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odpływowej. 
Centrale wentylacyjne wyposażone są w gwintowaną rurę odpływową w pobliżu sekcji nawilżania i wężownic 
chłodniczych, która wystaje z boku na około 80 mm. 
Aby umożliwić regularny odpływ wody, każda rura odpływowa musi być wyposażona w prawidłowo dobrany syfon (patrz 
schemat). 
 

Aby uniknąć rozlania ze zbiornika opadowego i zalania urządzenia oraz miejsca instalacji, syfon musi być wyposażony w 
czyszczak, umożliwiający usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się na dnie syfonu. 
 

Aby uniknąć nieprawidłowego działania układu odpływowego, syfon ciśnieniowy nie może być podłączany do innych, 
które działają podciśnieniowo. 
 

Rura odpływowa prowadząca do kanalizacji: 
- musi ona być podłączona bezpośrednio do syfonu; ma to na celu umożliwienie kompensowania powrotu powietrza i 

ścieków oraz wzrokowego sprawdzania prawidłowego odpływu wody, 
- musi mieć średnicę większą niż rura odpływowa z urządzenia oraz być ułożona z minimalnym spadkiem 

wynoszącym 2% w celu zapewnienia prawidłowego odpływu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JĘZYK ORYGINALNY TŁUMACZENIE 
 
IMPORTANT WAŻNE 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  SPUST ZBIORNIKA NAWILŻANIA  
SIPHON SYFON 
MAX. LEVEL OF SIPHON MAKS. POZIOM SYFONU 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  100 mm H. MINIMALNA WYSOKOŚĆ SYFONU  
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD WYSOKOŚĆ SYFONU ≥ WYSOKOŚĆ WYPŁYWU 

WENTYLATORA 
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 

PRZY WYSOKOŚCI WYPŁYWU WENTYLATORA 
WIĘKSZEJ NIŻ OK. 100 mm WYSOKOŚĆ SYFONU 
NALEŻY ZWIĘKSZYĆ O 10 mm NA KAŻDE 10 mm 
WYSOKOŚCI WYPŁYWU 

 

Podłączanie wężownic elektrycznych 
WĘŻOWNICE ELEKTRYCZNE 
Wężownice elektryczne składają się z ramy ze stali ocynkowanej lub, na zamówienie, ze stali nierdzewnej oraz 
opancerzonych elementów żebrowanych o jednym lub kilku poziomach mocy. 
Podłączenie elektryczne musi być wykonane przy końcu ramy, od strony rewizyjnej, po której znajdują się otwory na 
dławiki kablowe zasilania elektrycznego. 
Wężownica jest wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który odcina zasilanie (za podłączenie odpowiada 
wykwalifikowany elektryk). 
Wężownicę należy podłączać zgodnie z dostarczonym schematem elektrycznym. 
Podczas ogrzewania ewentualne usterki wentylatora mogą powodować przegrzewanie się powietrza w urządzeniu, co 
może doprowadzić do uszkodzenia silnika, łożysk, izolacji i elementów z tworzyw sztucznych. Aby uniknąć tego 
problemu system należy zaprojektować tak, by zasilanie elektryczne wężownicy było odcinane w przypadku zatrzymania 
się wentylatora. 
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Filtracja 
 

FILTRY 
 
Sprawdzić, czy filtry wstępne są prawidłowo zamontowane na odpowiednich ramach pomocniczych, ze sprężynami lub 
ślizgaczami zabezpieczającymi. 
Konieczne wskazówki dotyczące wprowadzania sekcji filtrowania regeneracyjnego można znaleźć w rozdziale 
dotyczącym konserwacji. 
Po wyjęciu z opakowania (w którym zostały dostarczone w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu i na 
miejscu przed montażem), włożyć je do określonej kieszeni sekcji filtrów bezwzględnych i z węglem aktywnym. Podczas 
tej czynności należy pamiętać o zapewnieniu sztywnego połączenia i całkowitej szczelności uszczelek. 
Czynność tę należy wykonać po około godzinie od pierwszego uruchomienia. Okres ten umożliwia wyczyszczenie 
kanałów z pyłów i osadów. Postępowanie takie zapewnia przedłużenie trwałości filtra bez funkcji regeneracji. 
 

Regulacje ogólne 
Regulacje muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności. 
Wymagane kwalifikacje: 
 Wykwalifikowany mechanik konserwacji 
 Wykwalifikowany elektryk konserwacji 
 

    OSTRZEŻENIE  
 
Usuwanie zabezpieczeń ruchomych elementów urządzenia jest surowo zabronione. 
 

 
Przed przystąpieniem do regulacj i ,  urządzen ie należy  bezwzględnie wyłączyć i  wcisnąć 
WYŁĄCZNIK AWARYJNY.  Wyłącznik  musi być  wyposażony w blokadę na klucz,  który musi 
zostać wyjęty i  zachowany przez operatora do zakończenia prac.   
 
Lista podstawowych regulacji ogólnych: 

 Regulacja zmiennych kół pasowych 
 Regulacja napięcia pasków napędowych 
 Regulacja falownika 
 Ręczna regulacja żaluzji wlotowych i wylotowych 
 Regulacja termostatu bezpieczeństwa wężownicy elektrycznej 
 Regulacja serwonapędów 
 Regulacja zaworu pływakowego systemu nawilżania 
 Regulacja zawiasów drzwi rewizyjnych 
                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół motowentylatora 
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Konserwacja rutynowa i nierutynowa 
 
Warunki 
Konserwacja musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności. 

Wymagane kwalifikacje: 
- Wykwalifikowany mechanik konserwacji 
- Wykwalifikowany elektryk konserwacji 

 
OGÓLNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
▲ Konserwacja, regulacje, montaż, czyszczenie i smarowanie mogą być wykonywane wyłącznie po odłączeniu 

zasilania elektrycznego urządzenia i wszystkich podzespołów i po wciśnięciu co najmniej jednego wyłącznika 
awaryjnego. 

 
▲ Surowo zabronione jest pozostawianie urządzenia działającego automatycznie, jeżeli osłony nieruchome lub 

ruchome zostały zdemontowane. 
 
▲ Strefa robocza otaczająca urządzenie, o szerokości 1,5 metra musi być wolna od przeszkód, czysta i dobrze 

oświetlona. 
 
▲ Zakładać odzież ochronną zgodną z normami.  

 
▲ Przed rozpoczęciem napraw lub innych prac przy urządzeniu należy zawsze donośnym głosem powiadomić innych 

operatorów w pobliżu urządzenia i sprawdzić, czy usłyszeli i zrozumieli ostrzeżenie. 
 
▲ Podczas prac konserwacyjnych przy otwartych drzwiach pod żadnym pozorem nie wchodzić do urządzenia 

zamykając za sobą drzwi. 
 
▲ Wszelkie prace przy układzie elektrycznym lub urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykwalifikowanego elektryka konserwacji. 
 
▲ Regulacje wykonywane w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa mogą być wykonywane wyłącznie przez jedną 

osobę, posiadającą odpowiednie umiejętności i upoważnioną, a podczas wykonywania tych czynności należy 
uniemożliwić dostęp innych osób do urządzenia. 

 
▲ Po wykonaniu regulacji w warunkach ograniczonego bezpieczeństwa należy jak najszybciej przywrócić urządzenie 

do stanu poprzedniego i włączyć wszystkie zabezpieczenia. 
 
O warunkach tych należy poinformować wszystkie osoby, których to dotyczy. 
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Program konserwacji 
 

CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ 
A B C D E 

Ogólne czyszczenie centrali wentylacyjnej, centrali termicznej i 
urządzeń wyciągowych powietrza.      
Demontaż i mycie filtrów komorowych płaskich sekcji filtrowania 
wstępnego. Czynności te należy wykonać po otwarciu drzwi i 
wysunięciu komór filtra na ślizgaczach. 

     
Wymiana filtrów komorowych (jeżeli są zużyte). Czynności te 
należy wykonać po otwarciu drzwi i wysunięciu komór filtra na 
ślizgaczach. 

     
Sprawdzenie poziomu niedrożności filtrów bezwzględnych i 
rękawowych w celu zaplanowania ewentualnej wymiany. 
Czynności te należy wykonywać po otwarciu drzwi i odczepieniu z 
ramy sprężyn kotwiących utrzymujących filtry. 

     
Czyszczenie żeberkowanych powierzchni wężownic wymiennika 
ciepła za pomocą sprężonego powietrza i szczotki. Czynności te 
należy wykonywać z wężownicą wewnątrz urządzenia lub po 
wyjęciu jej z urządzenia. 

     
Czyszczenie powierzchni urządzeń odzysku ciepła za pomocą 
sprężonego powietrza i szczotki. Czynności te należy wykonywać z 
urządzeniem odzysku ciepła wewnątrz urządzenia. 

     
Sprawdzenie dysz na kolektorze nawilżania oraz ewentualne 
czyszczenie dysz i zbiorników. Czynności te należy wykonywać za 
pomocą wyciora o odpowiedniej średnicy. 

     
Czyszczenie filtra wody sekcji nawilżania, odkręcenie korka 
pojemnika kosza filtra oraz umycie go wodą i przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. Podczas przykręcania korka należy 
pamiętać o wymianie uszczelki pomiędzy korpusem a korkiem. 

     
Sprawdzenie działania zaworu pływakowego w sekcji nawilżania. 
W razie nieszczelności należy go wymienić.      
Sprawdzenie odpływu wody nawilżającej i skroplin oraz 
czyszczenie syfonów.      
Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń w zestawie odparowującym 
oraz jego ewentualna wymiana.      
Sprawdzenie stanu podkładek antywibracyjnych.      
Sprawdzenie napięcia pasków napędowych oraz ustawienia kół 
pasowych napędu, a także sprawdzenie zużycia gumy.      
Sprawdzenie dokręcenia wkrętów i śrub sekcji wentylatora.      
Sprawdzenie śruby Archimedesa, pływaka oraz poszczególnych 
urządzeń oraz usunięcie wszelkich zanieczyszczeń.      
Sprawdzenie stanu małych rurek połączeniowych manometrów i 
czujników ciśnienia.      
Sprawdzenie regulacji serwonapędów i dźwigni uruchamiających 
żaluzje wlotowe oraz odpowiednie smarowanie.      
Sprawdzenie podłączeń uziemienia      

A = co roku 

B = co 
sześć 
miesię
cy 

C = co 
kwarta
ł 

D = co 
miesią
c 

E = co 
dwa 
tygod
nie 
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Rutynowa konserwacja i smarowanie 
Czynności konserwacji rutynowej i nierutynowej muszą być wykonywane wyłącznie przez operatora wyznaczonego do 
konserwacji. Należy pamiętać, że operator wyznaczony do konserwacji musi mieć odpowiednie kwalifikacje dla 
urządzenia i do wykonywania konserwacji rutynowej i nierutynowej, napraw i regulacji. 
Osoba ta powinna posiadać odpowiednie doświadczenie i odbyć odpowiednie przeszkolenie w zakresie ryzyk 
związanych z tymi pracami. 
 
Konserwacja systemów ma krytyczne i zasadnicze znaczenie dla utrzymania sprawności, stałej wydajności i trwałości 
urządzeń. 
Główne czynności rutynowe zostały podane w tabeli na poprzedniej stronie wraz z zalecaną częstotliwością. 
 
Należy pamiętać, że rutynowa konserwacja zapewnia: 
  WYŻSZĄ SPRAWNOŚĆ, a zatem NIŻSZE KOSZTY DZIAŁANIA 
  WYŻSZĄ TRWAŁOŚĆ, a  zatem NIŻSZE KOSZTY NAPRAW 
 
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, należy odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia. 
 
Podczas prac konserwacyjnych zalecamy przede wszystkim: 
 co najmniej raz na dwa tygodnie, sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów (chyba że zamontowano specjalny 

wskaźnik ciśnienia lub różnicowy czujnik ciśnień) i w razie potrzeby ich wyczyszczenie lub wymianę, 
 sprawdzenie co trzy miesiące napięcia pasków napędowych i prawidłowego ustawienia napędu, a także 

prawidłowego dokręcenia wkrętów i śrub sekcji wentylatora, 
 co najmniej raz na 6 miesięcy wyczyszczenie dysz rozpylających i filtra wody sekcji nawilżania, 
 co najmniej raz na 12 miesięcy wyczyszczenie wężownic, wentylatora i różnych elementów urządzenia. 
 
Uwaga: należy zapoznać się z tabelą konserwacji i podanymi w niej częstotliwościami oraz ściśle przestrzegać 
ustalonego programu. 
 
 
OGÓLNE CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
Podczas tych czynności należy przestrzegać instrukcji podanych w punkcie na stronie 34. 
 
ŚRODKI SMARNE 
Do każdego elementu należy stosować odpowiedni środek smarny 
 
 

Konserwacja nierutynowa 
KONSERWACJA NIERUTYNOWA 
Konserwacji nierutynowej nie da się przewidzieć, ponieważ jest ona zazwyczaj wymagana z powodu zużycia lub 
zmęczenia elementów spowodowanych nieprawidłowym działaniem urządzenia. 
 
 

Wymiana części 
Wymiana części musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności. 
Wymagane kwalifikacje: 
 Wykwalifikowany mechanik konserwacji 
 Wykwalifikowany elektryk konserwacji 
 Technik producenta 
 
Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do 
utrzymania go w stanie pełnej sprawności.  
Jednakże mogą wystąpić usterki niektórych elementów spowodowane nieprawidłowym działaniem lub zużyciem. W celu 
ich wymiany należy zapoznać się z rysunkiem wykonawczym. 
 
Poniżej podano listę elementów, które mogą wymagać wymiany: 
 Filtry 
 Paski napędowe  
 Koło pasowe silnika 
 Koło pasowe wentylatora 
 Wentylator 
 Silnik 
 Wężownica odzysku ciepła/grzewcza/chłodnicza 
 Pompa nawilżania 
 
Dla niektórych z tych czynności o charakterze ogólnym nie podano specjalnego opisu, ponieważ należą one do 
kompetencji zawodowych osób wyznaczonych do ich wykonywania. 
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Czyszczenie 
Należy pamiętać, że czyszczenie urządzenia podczas jego działania jest surowo zabronione. Operatorzy wyznaczeni do 
konserwacji urządzenia muszą być poinformowani o tym zakazie. 
Przed rozpoczęciem czyszczenia ogólnego urządzenie należy wyłączyć i odłączyć jego zasilanie elektryczne w panelu 
za pomocą wyłącznika głównego. 
Podczas czyszczenia ogólnego do usuwania zanieczyszczeń dozwolone jest używanie odkurzaczy i dmuchaw 
powietrza. 
Czyszczenie nie może obejmować elementów smarowanych, takich jak wały, ponieważ może to spowodować problemy 
podczas ich działania i obniżyć trwałość. 
Wyłączanie urządzenia na krótkie okresy można wykonywać za pomocą wyłącznika głównego. 
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia po dłuższym okresie konieczne jest ogólne czyszczenie i zastosowanie 
procedur uruchamiania. 
 
 

Elementy ulegające zużyciu, materiały eksploatacyjne i części zamienne 
Podczas pracy urządzenia niektóre elementy mechaniczne i elektryczne ulegają zużyciu. Elementy te należy 
kontrolować i wymieniać lub uzupełniać przed wystąpieniem usterki powodującej zatrzymanie urządzenia. 
 
                              PRZYKŁAD  ELEMENTÓW  ULEGAJĄCYCH  ZUŻYCIU 
 

 FILTRY KOMOROWE/RĘKAWOWE/BEZWZGLĘDNE/Z WĘGLEM AKTYWNYM  

 ZESTAW ODPAROWANIA  

 PASKI NAPĘDOWE  

 AKCESORIA SYSTEMU NAWILŻANIA  

 LAMPY BAKTERIOBÓJCZE (T U V)  

   

   
 
W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDUJE SIĘ TABELA ZESTAWIENIOWA ELEMENTÓW ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU DLA ZAMÓWIONEGO URZĄDZENIA. 
 
Dla elementów szczególnych, takich jak łożyska, wały silników itp. należy zapoznać się z określonymi załącznikami 
podającymi parametry techniczne. 
 
W celu zakupienia części zamiennych koniecznych do konserwacji rutynowej i nierutynowej prosimy o kontakt z firmą 
Daikin. Należy podać numer seryjny urządzenia podany w dokumentacji oraz na jego tabliczce znamionowej. 
 

Utylizacja zużytych materiałów – odpady 
DEFINICJA ODPADÓW. Odpady to wszelkie substancje lub przedmioty pochodzące z działań człowieka lub zjawisk 
naturalnych, porzucone lub przeznaczone do porzucenia. 
 
ODPADY SPECJALNE 
Poniższe odpady są uznawane za specjalne: 
 resztki pochodzące z procesów przemysłowych oraz z działalności rolniczej, rzemieślniczej, handlowej lub 

usługowej, których jakość lub ilość nie pozwala na uznanie ich za odpady komunalne, 
 zużyte lub przestarzałe maszyny i urządzenia, 
 niedziałające pojazdy silnikowe i ich części. 
 
SZKODLIWE ODPADY TOKSYCZNE 
Szkodliwe odpady toksyczne to wszystkie odpady zawierające lub zanieczyszczone substancjami określonymi w 
załączniku do rozporządzenia prezydenckiego 915/52 wprowadzającego w życie dyrektywy 75/442/EWG, 76/442/EWG, 
76/403/EWG, 768/319/EWG. 
 
Rodzaje odpadów, które mogą powstawać w okresie eksploatacji centrali wentylacyjnej podano poniżej: 
 filtry komorowe grupy zasysającej, 
 resztki olejów i smarów pochodzące ze smarowania motowentylatorów, 
 tkaniny lub papiery nasączone substancjami stosowanymi do czyszczenia elementów urządzenia, 
 resztki pochodzące z czyszczenia paneli, 
 paski napędowe, 
 lampy bakteriobójcze TUV, które należy poddawać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
ODPADY POCHODZĄCE Z FILTRÓW KOMOROWYCH MUSZĄ BYĆ PRZETWARZANE JAKO ODPADY SPECJALNE LUB SZKODLIWE ODPADY 

TOKSYCZNE, W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA, BRANŻY I OTOCZENIA, W JAKIM SĄ UŻYWANE. 
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Odpady i  zużyte materiały  porzucone w środowisku mogą spowodować nieodwracalne 
szkody.  
 

Diagnostyka 
 
DIAGNOSTYKA OGÓLNA 
 
Układ elektryczny urządzenia składa się z wysokiej jakości elementów elektromechanicznych i dlatego jest wyjątkowo 
odporny i niezawodny w czasie. 
W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia spowodowanych usterkami podzespołów 
elektrycznych należy: 
 
 sprawdzić bezpieczniki ochronne zasilania obwodów sterowania i w razie potrzeby wymienić na bezpieczniki o 

takich samych charakterystykach, 
 sprawdzić, czy nie aktywował się żaden wyłącznik zabezpieczający silnik przed przegrzaniem i czy bezpieczniki 

silnika nie są przepalone. 
 
Przyczyny takich usterek mogą być następujące: 
 przeciążenie silnika wywołane problemami mechanicznymi, które należy rozwiązać, 
 nieprawidłowe napięcie zasilania – należy sprawdzić wartość progową wyzwolenia zabezpieczenia, 
 awaria silnika i/lub zwarcie – odszukać i wymienić uszkodzony element. 
 
 

KONSERWACJA ELEKTRYCZNA 
 
Urządzenie nie wymaga konserwacji ani napraw. 
Pod żadnym pozorem nie modyfikować urządzenia ani żadnych z jego elementów. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego usterki i problemy. 
 
 

Dodatkowe informacje są dostępne w dziale wsparcia technicznego producenta. 
 
 
Wszelkie  prace przy układz ie  elektrycznym lub urządzeniach elektrycznych  mogą być 
wykonywane wyłącznie przez  wykwal if ikowanego elektryka konserwacj i .  
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Tabela usterek 
 
Rodzaj usterki ELEMENT MOŻLIWA PRZYCZYNA I ROZWIĄZANIE 

NADMIERNY HAŁAS 

Wirnik wentylatora 
Wirnik odkształcony, niewyważony lub poluzowany 
Uszkodzona dysza 
Obecność ciał obcych w wentylatorze 

Układ przeniesienia 
napędu 

Luźne koło pasowe na wale 
Nieprawidłowo ustawione koło pasowe 
Paski napędowe luźne, zbyt napięte, zużyte, 
zatłuszczone, zanieczyszczone lub nieprawidłowo 
dobrane 
Nieprawidłowe mocowanie silnika lub wentylatora 

Łożyska 
Brak smarowania 
Poluzowane wsporniki łożyska 
Łożyska zużyte lub odkształcone 

Silnik 
Nieprawidłowe napięcie zasilania 
Zużyte łożyska 
Kontakt pomiędzy wirnikiem a stojanem 

Kanały 
Nadmierna prędkość w kanałach 
Zbyt mocno zaciśnięte złącze antywibracyjne 

NIEWYSTARCZAJĄC
Y PRZEPŁYW 
POWIETRZA 

Wentylator Nieprawidłowy kierunek obrotów 

Kanały 
Spadek obciążenia większy niż pożądany 
Zamknięte żaluzje 
Przeszkody w kanałach 

Filtry Nadmiernie zanieczyszczone 
Wężownice Nadmiernie zanieczyszczone 

NADMIERNY 
PRZEPŁYW 
POWIETRZA 

Kanały 
Spadek obciążenia mniejszy niż pożądany 
Kanały o zbyt dużych rozmiarach 
Brak końcówek 

Urządzenie 
Brak filtrów 
Otwarte drzwi rewizyjne 
Brak kalibracji żaluzji 

NIEWYSTARCZAJĄC
A WYMIANA CIEPŁA 

Wężownica 

Nieprawidłowe podłączenie rury wlotowej/wylotowej 
Zanieczyszczona wężownica 
Zapowietrzone rury 
Nadmierny przepływ powietrza 

Pompa elektryczna 
Niewystarczający przepływ wody 
Zbyt niskie ciśnienie 
Nieprawidłowy kierunek obrotów 

Czynnik  
Temperatura inna niż projektowa 
Nieprawidłowa regulacja podzespołów 

NIEWYSTARCZAJĄC
E NAWILŻANIE 

Niedrożne dysze 
Osady wapnia 
Niedrożny filtr 

Pompa elektryczna 
Nieprawidłowy kierunek obrotów 
Brak wody w zbiorniku 
Zanieczyszczony filtr pompy 

Wężownica Niewystarczające podgrzewanie 

Zestaw odparowania 
Zestaw zanieczyszczony, niedrożny lub uszkodzony 
Niedrożne otwory rozdzielacza 

Zawór jednokierunkowy Uszkodzony lub niedrożny 

WYCIEK WODY 

Wężownica Wyciek z wężownicy spowodowany korozją 

Sekcja wentylatora 
Spadające krople spowodowane wysoką prędkością 
powietrza 
Niedrożna rura przelewowa 
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Dziennik napraw 
 

D Z I E N N I K  N A P R A W  

DATA  RODZ AJ NAPRAWY  
Wymaga
ny czas  

PODPIS  
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Ryzyka resztkowe 
 

Obecność ryzyk resztkowych 
Pomimo zastosowania wszystkich środków i urządzeń zabezpieczających na najwyższym poziomie i spełniających 
odpowiednie wymagania, podczas niektórych prac związanych z wymianą, regulacją i montażem występują ryzyka 
resztkowe. Ryzyka te należy uwzględnić podczas wykonywania danych czynności i zwracać na nie maksymalną uwagę. 
 
Lista czynności, przy których występują ryzyka resztkowe: 
 
Ryzyka dla pracowników wykwalifikowanych (elektryków i mechaników) 
- Przenoszenie. Podczas wyładunku i przemieszczania należy zwracać uwagę na wszystkie fazy podane w niniejszej 

instrukcji, dotyczące punktów odniesienia. 
- Instalacja. Podczas instalacji należy zwracać uwagę na wszystkie fazy podane w niniejszej instrukcji, dotyczące 

punktów odniesienia. Instalator musi również zapewnić statyczną i dynamiczną stabilność miejsca instalacji 
maszyny. 

- Konserwacja. Podczas konserwacji należy zwracać uwagę na wszystkie fazy podane w niniejszej instrukcji, a w 
szczególności na temperatury przewodów doprowadzających czynnik grzewczy i wężownice urządzenia. 

- Czyszczenie. Urządzenie należy czyścić przy zasilaniu elektrycznym odciętym za pomocą wyłącznika głównego z 
blokadą na klucz. Wyłącznik taki musi znajdować się w instalacji elektrycznej. Klucz do wyłącznika głównego 
zasilania operator musi posiadać przy sobie do zakończenia czyszczenia. Wnętrze urządzenia należy czyścić z 
zastosowaniem urządzeń zabezpieczających przewidzianych przez obowiązujące przepisy. Mimo, że we wnętrzu 
urządzenia nie występują ostre elementy, należy zwracać maksymalną uwagę, aby uniknąć wypadków 
spowodowanym ocieraniem podczas czyszczenia. Wężownice z żeberkami, które mogą być ostre, należy czyścić w 
rękawicach odpowiednich do chwytania elementów metalowych oraz w okularach ochronnych. 

 
Podczas regulacji, konserwacji i czyszczenia występują różnorakie ryzyka resztkowe, ponieważ czynności te muszą być 
wykonywane po wyłączeniu urządzeń zabezpieczających. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę, aby nie dopuścić 
do obrażeń i szkód materialnych. 
 
Uwaga: podczas wykonywania czynności wymienionych powyżej zawsze zachowywać szczególną uwagę. 
 
Należy pamiętać,  że  czynności te bezwzględnie muszą być wykonywane przez  upoważniony 
personel  specjal is tyczny.  
 
Wszystkie  prace na leży wykonywać zgodnie z  obowiązującymi przepisami w zakresie  
bezpieczeństwa w miejscu pracy.  
Należy pamiętać, że opisywane urządzenie stanowi element większego zespołu urządzeń i działa w interakcji z innymi 
elementami, zgodnie z charakterystykami konstrukcyjnymi i sposobami jego użytkowania.  
 
DLATEGO ZA OCENĘ RYZYK RESZTKOWYCH I OKREŚLENIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH OSTATECZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI UŻYTKOWNIK I INSTALATOR. 
 
 

Załączniki 
 
W  U Z UP E ŁN I E N IU  N I N I E J S Z E J  I NS T RU KC JI  W Y DA NE  Z O S T A Ł Y  N AS T Ę P U JĄ C E  DO KU ME NT Y ,  KT Ó R E  S Ą 

DO S T AR C ZA N E  WR A Z Z  MAS ZY NĄ :  
 
 
–  RY S U NK I  K O NS T R UK CY JN E  
–  TA BE LA  ZA L E CA NY CH  C Z Ę Ś C I  ZA M I E N NY C H  
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Niniejsza publikacja została sporządzona przez charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty wiążące Daikin Applied Europe 
S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. sporządziła treść tej publikacji na jego najlepszej wiedzy. Brak wyraźnych lub dorozumianych 

gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatności do określonego celu jego treści, a produkty i usługi w nim zawarte. 
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Odnoszą się do danych przekazywanych w czasie zamówienia. Daikin Applied 
Europe S.p.A.  wyraźnie odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody bezpośrednie lub pośrednie, w najszerszym tego słowa 

znaczeniu, wynikające lub związane z użyciem i / lub interpretacji niniejszej publikacji. Wszystkie treści są chronione prawem autorskim 
przez Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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