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Informacje na temat posiadanego
klimakonwektora wentylatorowego

Zakupiony model klimakonwektora wentylatorowego to FWF.
Kod identyfikacyjny modelu oznacza:

1

FW

F

1

FW

Wodny klimakonwektor wentylatorowy

F

Podklasa:
Kaseta
F: 2x2

02

Całkowita wydajność chłodzenia (kW)

1
2

2
2

02

B

7

B

Nadrzędna zmiana modelu

3

7

Podrzędna zmiana modelu

4

T

Typ klimakonwektora:
T: 2-rurowy
F: 4-rurowy

V1

1 fazowy / 50 Hz / 220-240 V

B

Wyprodukowany w Europie

4
4
4

V1

B

Dostępne są następujące modele:
■

4
5

T

FWF02-03-04-05B7TV1B
2-rurowe klimakonwektory wyposażone są w jednoobwodowy
wymiennik ciepła. Urządzenie może być używane do chłodzenia
lub ogrzewania.

■

FWF02-03-04-05B7FV1B
4-rurowe klimakonwektory wyposażone są w dwuobwodowy
wymiennik ciepła. Urządzenia mogą być podłączone zarówno do
systemów chłodzenia jak i ogrzewania. Tego typu należy użyć
w przypadku posiadania oddzielnego źródła dla chłodzenia
i grzania.

Wprowadzenie
Wprowadzenie

1

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klimakonwektora wentylatorowego DAIKIN.
Wprowadzenie

1.1.

Informacje na temat klimakonwektorów
wentylatorowych

Klimakonwektor wentylatorowy zapewnia ogrzewanie i/lub chłodzenie
poszczególnych pomieszczeń. Tworzy on komfortowe środowisko
zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i domowych.
Klimakonwektory wentylatorowe są powszechnie stosowane
w klimatyzacji biur, hoteli i domów.
Głównymi elementami klimakonwektora wentylatorowego są:
■

wentylator,

■

wymiennik ciepła.

Wymiennik ciepła pobiera ciepłą lub zimną wodę ze źródła
grzewczego lub chłodzącego.
DAIKIN oferuje szeroką gamę klimakonwektorów wentylatorowych
przystosowanych do montażu w zabudowie lub w widocznym
miejscu. Listę produktów można uzyskać od instalatora.

1.3.

Informacje na temat tego dokumentu

Niniejszy dokument to podręcznik użytkownika. Jest on przeznaczony
dla osoby, która posiada i obsługuje klimakonwektor wentylatorowy.
Zawiera informacje na następujące tematy:
■

informacje na temat samego produktu (“Wprowadzenie” na
stronie 1),

■

informacje o czynnościach, które należy wykonać przed użyciem
klimakonwektora wentylatorowego (“Przed użyciem” na stronie 2),

■

informacje o czynnościach, zapewniających optymalne działanie
klimakonwektora wentylatorowego (“Wskazówki dotyczące
optymalnej obsługi” na stronie 4),

■

informacje na temat czyszczenia klimakonwektora
wentylatorowego (“Czyszczenie posiadanego klimakonwektora
wentylatorowego” na stronie 4),

■

informacje na temat czynności, które należy wykonać w przypadku
wystąpienia problemu z klimakonwektorem wentylatorowym
(“Rozwiązywanie problemów z klimakonwektorem
wentylatorowym” na stronie 4),

■

informacje na temat utylizacji klimakonwektora wentylatorowego
(“Utylizacja klimakonwektora wentylatorowego” na stronie 4),

■

informacje na temat pojęć używanych w niniejszym podręczniku,
które mogą wymagać wyjaśnień (“Słownik” na stronie 4).

Wprowadzenie

Ważne
Niniejszy podręcznik użytkownika nie wyjaśnia, jak należy
obsługiwać klimakonwektor wentylatorowy.
Klimakonwektorem wentylatorowym można sterować
jedynie za pomocą sterownika. Z tego względu instrukcja
obsługi znajduje się w opakowaniu sterownika.
Niniejszy podręcznik należy przechowywać w dostępnym miejscu.
Może być on później przydatny.
Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Wszystkie pozostałe języki to tłumaczenia oryginalnej dokumentacji.
Wprowadzenie

Podręcznik użytkownika
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Przed użyciem
1.3.1. Znaczenie ostrzeżeń i symboli
Ostrzeżenia znajdujące się w niniejszym podręczniku zostały
sklasyfikowane pod kątem ich wagi i prawdopodobieństwa wystąpienia.
Niebezpieczeństwo: Oznacza sytuację niebezpieczną,
która w przypadku wystąpienia doprowadzi do śmierci lub
poważnych obrażeń.

Ostrzeżenie: Oznacza sytuację potencjalnie
niebezpieczną, która w przypadku wystąpienia może
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Obowiązkowe wyposażenie: Każdy z klimakonwektorów
wentylatorowych musi być podłączony do przynajmniej jednego
z wymienionych sterowników.
Sterowniki

Kod
identyfikacyjny

Zdalny sterownik
BRC7E530
elektroniczny –
bezprzewodowy
(chłodzenie i grzanie)

Przestroga: Oznacza sytuację potencjalnie
niebezpieczną, która w przypadku wystąpienia
może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.

Opis
Zdalny sterownik
bezprzewodowy
do indywidualnego
sterowania
klimakonwektorem
wentylatorowym
z funkcją chłodzenia
i grzania.
Uwaga:
■

Patrz system
VRV w instrukcji
obsługi.

■

Funkcja
“automatyczna
szybkość
wentylatora” nie
jest dostępna.

Uwaga: Oznacza sytuacje, które mogą doprowadzić
do uszkodzenia sprzętu lub własności.

Informacje: Ten symbol oznacza przydatne informacje,
niezwiązane z ostrzeżeniami o sytuacjach niebezpiecznych.

Zdalny sterownik
elektroniczny –
bezprzewodowy
(tylko chłodzenie)

BRC7E531

Niektóre rodzaje zagrożeń przedstawione są za pomocą specjalnych
symboli:
Prąd elektryczny

Niebezpieczeństwo poparzenia

Inne symbole:
Niniejsza część podręcznika przeznaczona jest dla
instalatora produktu.

■

panel dekoracyjny,

■

sterownik.

DCS302CA51

Zdalny sterownik
do centralnego
sterowania
wszystkimi
podłączonymi
urządzeniami.

Inteligentny
sterownik dotykowy

DCS601C51C

Zaawansowany
zdalny sterownik
do centralnego
sterowania
wszystkimi
podłączonymi
urządzeniami.

Centralny wyłącznik

DCS301BA51

Zdalny sterownik
do włączania lub
wyłączania
wszystkich
podłączonych
urządzeń.

Przegląd dostępnego wyposażenia:
Panel dekoracyjny
Panel dekoracyjny

Kod
identyfikacyjny
BYFQ60B

Element
KDBQ44B60
odległościowy panelu
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Opis
Panel dekoracyjny
klimakonwektora
wentylatorowego.

Funkcja
“automatyczna
szybkość
wentylatora” nie
jest dostępna.

Centralny zdalny
sterownik

Wymagane wyposażenie dodatkowe
Klimakonwektor wentylatorowy musi być używany w połączeniu
z dodatkowym wyposażeniem.
To wyposażenie należy zakupić oddzielnie i jest ono wymagane do
obsługi klimakonwektora wentylatorowego w sposób bezpieczny
i komfortowy.
Przegląd wymaganego dodatkowego wyposażenia:

■

Przewodowy zdalny
sterownik do
indywidualnego
indywidualnego
sterowania
klimakonwektorem
wentylatorowym
z funkcją chłodzenia
i grzania.

Przed użyciem
Sprawdź, czy posiadasz cały sprzęt i jego
dokumentację

Patrz system
VRV w instrukcji
obsługi.

BRC315D7

Przed użyciem

2.1.

■

Elektroniczny zdalny
sterownik –
przewodowy

Przed użyciem

2

Zdalny sterownik
bezprzewodowy
do indywidualnego
sterowania
klimakonwektorem
wentylatorowym tylko
z funkcją chłodzenia.
Uwaga:

Dekoracyjny element
odległościowy, służący do
wypełniania przerwy
pomiędzy panelem
i urządzeniem, gdy
wysokość podwieszonego
sufitu jest mała.
Podręcznik użytkownika
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Przed użyciem
Wyposażenie opcjonalne
Opcjonalnie do klimakonwektora wentylatorowego można dokupić
dodatkowe wyposażenie służące do wydłużenia okresu eksploatacji,
podwyższenia poziomu automatyzacji i usprawnienia obsługi.
Przegląd opcjonalnego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego
do posiadanego klimakonwektora wentylatorowego:
Przegląd dostępnego wyposażenia:
■

opcje obróbki powietrza,

■

czujnik,

■

timer,

■

zawory,

■

obwody elektroniczne (PCB).

Opcje obróbki
powietrza

Kod
identyfikacyjny

Opis

Element zaślepiający KDBH44BA60
powietrza

Blokady zamykające
jeden lub kilka
wylotów powietrza
w klimakonwektorze
wentylatorowym.

Filtr wymienny
o długim okresie
eksploatacji

KAFQ441BA60

Filtr wysokiej jakości.

Opcja świeżego
powietrza

KDDQ44XA60

Czujnik
Zdalny czujnik
temperatury

Timer
Timer
z harmonogramem

Zawory
Zawór 2-drogowy
(typu WŁ./WYŁ.)

Zawór 3-drogowy
(typu WŁ./WYŁ.)

Obwody
elektroniczne

Kod
identyfikacyjny

Opis

Płyta PCB
sterowania zaworem

EKRP1C11

Obowiązkowy obwód
elektroniczny
w przypadku użycia
zaworu 2- lub
3-drogowego.

Opcjonalna płyta
PCB do połączenia
Modbus

EKFCMBCB7

Obwód elektroniczny
z połączeniami
interfejsu Modbus.

Adapter okablowania KRP4A(A)53
KRP2A52
dla dodatkowych
urządzeń
elektrycznych

Obwód elektroniczny
z dodatkowymi
połączeniami dla
zewnętrznych
sygnałów
wejścia/wyjścia.

Zestaw dla pracy
WŁ./WYŁ.
i wymuszonego
WYŁĄCZENIA

Połączenie służące
do zdalnego
sterowania pracą
WŁ./WYŁ.

EKROROA

Przed użyciem

Kod
identyfikacyjny
KRCS01-1

Kod
identyfikacyjny
DST301BA51

Kod
identyfikacyjny
EKMV2C09B7

EKMV3C09B7

Zestaw, który można
podłączyć do
systemu wentylacji
w celu dostarczania
świeżego powietrza
do klimakonwektora
wentylatorowego.

Opis
Zdalny czujnik
mierzący
temperaturę zdalnie
z lokalizacji innej
niż ta, w której
zainstalowany jest
sterownik.

Opis
Sterownik z funkcją
harmonogramu.

Opis
Elektroniczny zawór
2-drogowy do kontroli
zasilania wody
(+EKRP1C11).
Elektroniczny zawór
3-drogowy do kontroli
zasilania wody
(+EKRP1C11).

2.2.

Przeczytaj środki ostrożności

Klimakonwektor wentylatorowy został tak zaprojektowany, aby
spełniał wszystkie istotne wymagania techniczne. Klimakonwektor
wentylatorowy należy obsługiwać zgodnie z instrukcjami podanymi
w dostarczonej dokumentacji i w instrukcjach wyposażenia
dodatkowego (np. sterownika). Każde inne użycie uznawane jest
za niewłaściwe i może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia,
poważnych obrażeń lub śmierci. Odpowiedzialność za uszkodzenia
powstałe w wyniku niewłaściwego użycia ponosi wyłącznie
użytkownik.
Aby uniknąć ryzyka:
■

uważnie przeczytaj środki ostrożności,

■

obsługuj klimakonwektor wentylatorowy zgodnie z dokumentacją.

Środki ostrożności podczas montażu
Instalator powinien zainstalować i podłączyć klimakonwektor
wentylatorowy w sposób opisany w instrukcji montażu. Należy
zwrócić uwagę, że instalator może instalować klimakonwektor
wentylatorowy wyłącznie:
■

w suficie podwieszanym,

■

w idealnym stanie.

Środki ostrożności przed obsługą
Klimakonwektor wentylatorowy można obsługiwać po jego
zainstalowaniu przez licencjonowanego instalatora. Zakończenie
montażu należy potwierdzić poprzez sprawdzenie, czy “Dodatek:
Przekazanie montażu użytkownikowi” na stronie 5 został wypełniony
prawidłowo.

Środki ostrożności podczas obsługi
Klimakonwektor wentylatorowy można obsługiwać tylko w stanie
pełnej świadomości.
Klimakonwektory wentylatorowe nie są przeznaczone do obsługi przez
osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy
umysłowych lub osoby, które nie używały wcześniej klimakonwektora
wentylatorowego, w tym dzieci. Jeśli takie osoby chciałyby używać
klimakonwektora wentylatorowego, osoby odpowiedzialne za ich
bezpieczeństwo powinny je nadzorować lub przeszkolić w zakresie
korzystania z klimakonwektora wentylatorowego.
Należy nadzorować dzieci w celu zapewnienia, że nie bawią się
klimakonwektorem wentylatorowym.
W przypadku braku pewności co do obsługi klimakonwektora
wentylatorowego należy skontaktować się z instalatorem w celu
uzyskania porady i informacji.
Wskazówki dotyczące optymalnej obsługi

Podręcznik użytkownika

3

FWF

Klimakonwektory wentylatorowe
4PW65028-1A – 05.2011

Czyszczenie posiadanego klimakonwektora wentylatorowego
3
■

■
■

■

■

■

■

Wskazówki dotyczące optymalnej
obsługi
Należy właściwie dostosować temperaturę pomieszczenia
w celu zapewnienia komfortowego środowiska. Należy unikać
nadmiernego grzania lub chłodzenia. Należy pamiętać, że
osiągnięcie w pomieszczeniu ustawionej temperatury może
potrwać. Należy rozważyć stosowanie opcji ustawień timera.
Należy unikać wpuszczania promieni słońca do pomieszczenia
podczas chłodzenia poprzez użycie zasłon lub rolet.
Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie. Korzystanie
z urządzenia przez długi czas wymaga uważnego wietrzenia
pomieszczenia.
Podczas pracy urządzenia drzwi i okna muszą być zamknięte.
Jeśli drzwi lub okna będą otwarte, powietrze będzie wydostawać
się i zmniejszać efektywność chłodzenia i grzania.
Nigdy nie należy umieszczać przedmiotów w pobliżu wlotu
powietrza i wylotu powietrza urządzenia. Może to zmniejszyć
efektywność i doprowadzić do zatrzymania urządzenia.
Gdy klimakonwektor wentylatorowy nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania. Gdy
wyłącznik jest włączony, zużywany jest prąd. Należy wyłączyć
główny wyłącznik zasilania w celu oszczędzania energii.
Należy w pełni wykorzystać funkcję regulacji kierunku nawiewu
powietrza, jeśli jest ona dostępna. Ponieważ zimne powietrze
kumuluje się nad podłogą, a ciepłe pod sufitem, zaleca się
ustawienie kierunku nawiewu powietrza równolegle do sufitu
podczas chłodzenia i w dół podczas grzania. Należy upewnić się,
że strumień powietrza nie jest skierowany bezpośrednio na
osoby przebywające w pomieszczeniu.

Klimakonwektor wentylatorowy nie chłodzi lub nie
grzeje dobrze
Jeśli klimakonwektor wentylatorowy nie chłodzi lub nie grzeje dobrze:
Sprawdź:

Jeśli tak jest,

Czy w pobliżu wlotu lub wylotu
Usuń przeszkodę.
powietrza znajduje się przeszkoda?
Czy drzwi lub okna są otwarte?

Zamknij drzwi i okna.

Czy klimakonwektor wentylatorowy Wybierz średnią lub wysoką
pracuje z niską prędkością?
prędkość.
Czy filtry powietrza są brudne?

Skontaktuj się z instalatorem
lub firmą serwisującą.

Z posiadanego klimakonwektora wentylatorowego
wycieka woda
Wyłącz urządzenie i skontaktuj się z instalatorem lub firmą
serwisującą.
Utylizacja klimakonwektora wentylatorowego
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Utylizacja klimakonwektora
wentylatorowego

Posiadany klimakonwektor wentylatorowy został tak zaprojektowany,
aby był przyjazny dla środowiska. DAIKIN spełnił standardy dotyczące
utylizacji przyjaznej dla środowiska. Oznacza to, że należy zutylizować
klimakonwektor wentylatorowy zgodnie ze stosownymi przepisami.
Zapewniając prawidłową utylizację produktu zapobiega się potencjalnie
niebezpiecznym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Czyszczenie posiadanego klimakonwektora wentylatorowego
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Czyszczenie posiadanego
klimakonwektora wentylatorowego

W celu wyczyszczenia obudowy klimakonwektora wentylatorowego:
1

Wyłącz klimakonwektor wentylatorowy.

2

Wyczyść obudowę klimakonwektora wentylatorowego miękką
ściereczką.
Uwaga
Nie wolno wlewać żadnych płynów do klimakonwektora
wentylatorowego. Może to uszkodzić elementy znajdujące
się wewnątrz.

Nigdy nie wolno czyścić klimakonwektora wentylatorowego za pomocą:
■

agresywnych rozpuszczalników chemicznych,

Rys. 6.1: Symbol WEEE
Klimakonwektor wentylatorowy został sklasyfikowany jako produkt
elektryczny i elektroniczny. Jest to oznaczone symbolem przedstawionym
na rysunku “Symbol WEEE” na stronie 4. Ten symbol oznacza, że
klimakonwektor wentylatorowy powinien zostać poddany recyklingowy, a
nie utylizowany wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Aby zutylizować klimakonwektor wentylatorowy, należy skontaktować
się z instalatorem. Instalator i wykwalifikowane podmioty:
■

zdemontują klimakonwektor wentylatorowy,

■

ponownie użyją, poddadzą recyklingowi i odzyskają elementy
klimakonwektora wentylatorowego.

■ wody o temperaturze wyższej niż 50°C.
W celu konserwacji klimakonwektora wentylatorowego należy
skontaktować się z instalatorem lub firmą serwisującą.

Ostrzeżenie
Nie wolno samemu demontować klimakonwektora
wentylatorowego.

Rozwiązywanie problemów z klimakonwektorem wentylatorowym
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Rozwiązywanie problemów
z klimakonwektorem wentylatorowym

Gdy klimakonwektor wentylatorowy nie działa prawidłowo, można
spróbować rozwiązać problem za pomocą czynności naprawczych
opisanych w tym rozdziale.
Jeśli problem pozostanie lub nie jest opisany w niniejszym rozdziale,
należy skontaktować się z instalatorem lub firmą serwisującą.

Posiadany klimakonwektor wentylatorowy nie działa
Jeśli posiadany klimakonwektor wentylatorowy nie działa:
Sprawdź:

Jeśli tak jest,

Czy klimakonwektor
wentylatorowy jest
WYŁĄCZONY?

WŁĄCZ klimakonwektor
wentylatorowy.

Czy nastąpiła awaria zasilania?

Przywróć zasilanie.

Czy bezpiecznik zadziałał?

Skontaktuj się z instalatorem
lub firmą serwisującą.

DAIKIN i środowisko będą Ci wdzięczni!
Słownik
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Słownik

Termin

Znaczenie

Przepisy
Wszystkie międzynarodowe, europejskie, krajowe
mające
i lokalne dyrektywy, prawa, regulacje i/lub
zastosowanie: przepisy, które dotyczą i mają zastosowanie
do danego produktu lub obszaru
Bezpiecznik:

Urządzenie zabezpieczające używane
w montażach elektrycznych w celu zapobiegania
porażeniu prądem elektrycznym

Instalator:

Technik wykwalifikowany w instalacji
klimakonwektorów wentylatorowych i innych
produktów firmy DAIKIN

Firma
serwisująca:

Wykwalifikowana firma, która może wykonywać
lub koordynować niezbędne czynności serwisowe
klimakonwektora wentylatorowego

Dodatek: Przekazanie montażu użytkownikowi
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Dodatek: Przekazanie montażu użytkownikowi
Dodatek: Przekazanie montażu
użytkownikowi

Klimakonwektor
wentylatorowy 7

Klimakonwektor
wentylatorowy 8

Do wypełnienia przez instalatora tuż po zakończeniu rozruchu
testowego i potwierdzeniu prawidłowego działania klimakonwektora
wentylatorowego.
Należy zakreślić

 po sprawdzeniu

Należy zakreślić

Należy wyjaśnić użytkownikowi, jaki system został
zainstalowany.
Należy wypełnić poniższe karty identyfikacyjne dla każdego
zainstalowanego klimakonwektora wentylatorowego. Te
informacje mogą być przydatne użytkownikowi podczas
serwisowania w przyszłości. Należy podać miejsce
montażu (pomieszczenie), nazwę modelu (patrz tabliczka
znamionowa klimakonwektora wentylatorowego) oraz
wymienić zainstalowany sprzęt dodatkowy.

Klimakonwektor
wentylatorowy 1

Należy wyjaśnić użytkownikowi, jak prawidłowo
obsługiwać system oraz co należy robić w przypadku
problemów.

Należy pokazać użytkownikowi, jakie czynności
konfiguracyjne będzie musiał wykonywać w związku
z czyszczeniem urządzenia.

Klimakonwektor
wentylatorowy 2

Miejsce
montażu:

Miejsce
montażu:

Nazwa modelu:

Nazwa modelu:

Wyposażenie opcjonalne:

Wyposażenie opcjonalne:

 po sprawdzeniu

Należy upewnić się, że użytkownik posiada drukowaną
instrukcję obsługi i instrukcję montażu oraz poprosić
go o zachowanie jej na przyszłość.

Data:
Podpis:

Twój produkt firmy DAIKIN został zainstalowany przez:

Klimakonwektor
wentylatorowy 3
Miejsce
montażu:

Miejsce
montażu:

Nazwa modelu:

Nazwa modelu:

Wyposażenie opcjonalne:

Wyposażenie opcjonalne:

Klimakonwektor
wentylatorowy 5

Klimakonwektor
wentylatorowy 6

Miejsce
montażu:

Miejsce
montażu:

Nazwa modelu:

Nazwa modelu:

Wyposażenie opcjonalne:

Wyposażenie opcjonalne:

Klimakonwektor
wentylatorowy 7

Klimakonwektor
wentylatorowy 8

Miejsce
montażu:

Miejsce
montażu:

Nazwa modelu:

Nazwa modelu:

Wyposażenie opcjonalne:

Wyposażenie opcjonalne:
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Klimakonwektor
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