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Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb 
nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú kondenzációs egységet 
választott. Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, 
mielőtt használatba venné a kondenzációs egységet. Leírja az 
egység rendeltetésszerű használatát, és segít az esetleg felmerülő 
problémák megoldásában.

Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, 
amelyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik. Nem szabad a gázokat 
a légkörbe engedni.
Hűtőközeg típusa : R410A
GWP (1) érték :      1975
(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)
(Az értékek az F-gáz szabályzatban vannak megadva, I. Függelék, 
1. és 2. rész.)
Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás 
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé.
További információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A kondenzációs egység funkcióinak teljes kihasználásához és a hibás 
kezelés okozta meghibásodások elkerülése érdekében használat 
előtt gondosan olvassa el az üzemeltetési kézikönyvet.
Ez a kondenzációs egység a "nem bárki számára elérhető 
készülékek" besorolás alá esik.

• Az itt leírt óvintézkedések FIGYELEM vagy VIGYÁZAT 
kategóriába lettek besorolva. Mindkét kategória fontos 
biztonsági információkat tartalmaz. Győződjön meg arról, 
hogy kivétel nélkül minden biztonsági óvintézkedést betart. 

FIGYELEM ...........Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT.......... Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi 

kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely 
a körülményektől függően súlyos is lehet.

• Miután elolvasta a kézikönyvet, tartsa jól hozzáférhető helyen, 
ahonnan szükség esetén bármikor elő tudja venni. Ha 
a készüléket új felhasználónak adja át, mindenképp adja 
át a kézikönyvet is. 

FIGYELEM

Ne feledje, hogy a légkondicionálóból hosszabb ideig, 
közvetlenül érkező hideg vagy meleg levegő, illetve a túl 
hideg vagy túl meleg levegő veszélyes lehet a fizikai 
állapotára és egészségére.

Ha a kondenzációs egység nem működik megfelelően 
(égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és lépjen 
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az 
meghibásodást, áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

A szerelési munkákkal kapcsolatban forduljon a helyi 
forgalmazóhoz. 
Ha maga végzi el a munkát, vízszivárgás, áramütés vagy tűz 
fordulhat elő.

A kondenzációs egység módosításával, szerelésével és 
karbantartásával kapcsolatban forduljon a helyi 
forgalmazóhoz.
A nem megfelelő munkavégzés vízszivárgást, áramütést vagy 
tüzet okozhat.

Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy bármilyen más tárgyat 
a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiba. 
A kondenzációs egység nagysebességű ventilátorai érintés 
esetén sérülést okozatnak.
Soha ne érintse meg a levegőkimenetet vagy a vízszintes 
lemezeket, amikor a lengőszárnyak működésben vannak.
Előfordulhat, hogy becsípi az ujját vagy meghibásodik az egység.
A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz 
elkerülésére.
Ha a kondenzációs egység nem működik megfelelően (vagyis ha 
az egység belső hőmérséklete nem csökken elég hatékonyan), 
akkor előfordulhat, hogy elszivárgott a hűtőfolyadék. 
Kérjen segítséget a forgalmazótól. 
A kondenzációs egységben használt hűtőközeg biztonságos, 
és normál esetben nem szivárog.
Ha azonban a hűtőfolyadék szivárog, és gázégővel, 
fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezik, akkor veszélyes 
vegyületek keletkezhetnek. Kapcsolja ki a kondenzációs 
egységet, és értesítse a forgalmazót. Miután a szakképzett 
szerelő megszüntette a szivárgást, kapcsolja be a kondenzációs 
egységet.

Érdeklődjön a helyi forgalmazónál arról, hogy mi a teendő 
a hűtőfolyadék szivárgása esetén.
Ha a kondenzációs egységet kis méretű szobában helyezi el, 
meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy szivárgás 
esetén a kiszivárgó hűtőfolyadék mennyisége ne érje el 
a koncentrációs határértéket. Ellenkező esetben az 
oxigéncsökkenés miatt baleset történhet.

A tartozékok felszerelésével kapcsolatban kérjen segítséget 
szakemberektől, és kizárólag a gyártó által megadott 
tartozékokat használja.
Ha a nem megfelelő összeszerelés hibát okoz, akkor vízszivárgás, 
áramütés vagy tűz alakulhat ki. 

A kondenzációs egység áthelyezésével és újraszerelésével 
kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz.
A nem megfelelő felszerelés szivárgást, áramütést vagy 
tűzveszélyt okozhat.

Ügyeljen, hogy helyes amperértékű biztosítékokat 
használjon.
A nem megfelelő biztosítékok, vagy a biztosíték réz vagy egyéb 
drótokkal való helyettesítése áramütést, tüzet, sérülést vagy az 
egység károsodását okozhatja.

Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi kapcsolót.
A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet 
okozhat.

Győződjön meg az egység földeléséről. 
Ne földelje az egységet közművezetékhez, villámhárítóhoz vagy 
telefon földkábeléhez. A nem megfelelő földelés áramütést vagy 
tüzet okozhat. 
Egy villámlásból vagy más forrásból származó nagy áramhullám 
kárt tehet a kondenzációs egységben.

Ha természeti csapás, például árvíz vagy forgószél miatt víz alá 
kerül a kondenzációs egység, lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval.
Ilyenkor ne használja a kondenzációs egységet, mert az hibás 
működést, áramütést vagy tüzet is okozhat.
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A távirányítóval kapcsolja be vagy ki a légkondicionálót. 
Erre a célra sose használja a készülék hálózati áramköri 
megszakítóját. 
Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás alakulhat ki. 
Továbbá, mivel az áramkimaradás kiegyenlítése be van kapcsolva, 
a ventilátor hirtelen kezd forogni, ami sérüléshez vezethet.

Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olaj, például főzésre 
használt olajgőz vagy gépolaj található a levegőben.
Az olajgőz repedéseket, áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a terméket olyan helyen, ahol nagy mennyiségű 
olajos füst található, például konyhákban, vagy olyan 
helyeken, ahol gyúlékony vagy maró hatású gáz vagy fémpor 
található.
Ha ilyen helyeken használja a terméket, az tüzet okozhat, vagy 
kárt tehet a készülékben.

Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy 
rovarirtót) a termék közelében. 
Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például 
hígítóval.
A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy 
repedéseket okozhat a készüléken.

Az egységben tilos illékony vagy gyúlékony anyagot tárolni.
Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Mindenképpen az előírt áramforrást használja a kondenzációs 
egységhez.
Bármilyen más áramforrás használata túlzott hőtermeléshez, 
tűzhöz vagy a termék meghibásodásához vezethet.

A kondenzációs egység tisztításával kapcsolatban lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval.
A nem megfelelő tisztítás a műanyag alkatrészek töréséhez, 
vízszivárgáshoz és egyéb károkhoz, például áramütéshez is 
vezethet.

VIGYÁZAT

A kondenzációs egységet csak rendeltetésszerű célokra 
használja. 
Ne használja a kondenzációs egységet precíz műszerek, 
műalkotások hűtésére, mert ez károsíthatja az érintett tárgyak 
teljesítményét, minőségét és/vagy élettartamát.

Ne használja az egységet víz hűtésére.
Ez fagyási sérülést okozhat.

Ne távolítsa el az egység ventilátorvédőjét. 
Ez az egység nagysebességű ventilátorától véd, amely sérülést 
okozhat. 

Ne helyezzen el az egység környezetében semmi olyat, 
aminek száraznak kell maradnia.
Az egységből származó lecsapódó víz nedvessé teheti a környezetet.

Hosszabb használat után ellenőrizze, hogy nem sérült-e az 
egység állványa és rögzítése.
Ha sérült állapotban hagyja, az egység leeshet és sérülést okozhat.

Az egység környezetében ne helyezzen el vagy használjon 
gyúlékony anyagot tartalmazó permetező palackokat, mert 
ezzel tüzet okozhat.

Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például 
permetezőtartályokat a levegőkimenet nyílásától 1 méternél 
közelebb.
A beltéri vagy kültéri egységből kiáramló meleg levegő 
felmelegítheti és felrobbanthatja őket.

A tisztítás előtt ne felejtse el leállítani az egységet, és kapcsolja 
ki a hálózati áramköri megszakítót, vagy húzza ki a tápkábelt.
Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket 
nedves kézzel. 

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre, és ne 
engedje a gyermekeknek, hogy felmásszanak rá.
Sérülést szenvedhetnek, ha leesnek vagy beleakadnak.

Ne mossa le vízzel a kondenzációs egységet, mert ez 
áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne helyezzen az egységre vizet tartalmazó edényeket 
(vázákat, virágcserepet stb.), mert ez áramütést vagy tüzet 
okozhat.

Ne szerelje fel olyan helyen a kondenzációs egységet, ahol 
fennáll gyúlékony gáz szivárgásának a veszélye. 
Gázszivárgás esetén a kondenzációs egység közelében 
összegyűlő gáz tűzveszélyt okozhat.

Alkalmazzon elvezető csövet a tökéletes vízelvezetés 
érdekében.
A hibás vízelvezetés vízszivárgást okozhat.

Gyermekek vagy a kondenzációs egység használatához 
nem értő személyek felügyelet nélkül nem használhatják 
a készüléket.
Emiatt megsérülhetnek vagy áramütést szenvedhetnek.

A gyermekekre oda kell figyelni, hogy ne játsszanak az 
egységgel. 
Ha egy gyermek véletlenül működteti, az sérülést vagy áramütést 
okozhat.

A sérülések elkerülése végett ne érjen a levegő bemeneti 
nyílásához és az egység alumínium ventilátorszárnyaihoz. 

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kondenzációs egység 
közvetlen környezetébe, és akadályozza meg a levelek vagy 
más hulladék összegyűlését az egység körül. 
A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek 
bemászhatnak az egységbe. Ha bejutottak az egységbe, ezek 
az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha 
hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.

Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.
A légáramlás akadályozása nem megfelelő teljesítményt vagy 
hibás működést eredményezhet. 

Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a kültéri egységen 
vagy körülötte.
Ha óvatlanul megérintik az egységet, megsérülhetnek. 

Kapcsolja le a hálózati áramköri kapcsolót, amikor hosszabb 
ideig nem használja az egységet.
Ellenkező esetben az egység felforrósodhat vagy begyulladhat 
a lerakódott porszennyeződés miatt.

Tisztítás során ne érintse meg közvetlenül az alumínium 
hűtőbordát.
Ez sérüléshez vezethet.

[Felszerelés helye]
Megfelelő szellőzésű és akadályoktól mentes-e az a hely, ahol 
az egység fel van szerelve?
Ne használja a terméket a következő helyeken:
a. Olyan helyszíneken, ahol ásványi olajat, például hűtőolajat 

tartanak.

b. Olyan helyszíneken, amely ki van téve közvetlen tengervízpermet 
és sós levegő hatásának.

c. Olyan helyszíneken, ahol szulfid gáz termelődik, például 
termálforrásoknál.

d. Olyan helyszíneken, ahol előfordul a feszültség erőteljes 
ingadozása, például üzemekben.

e. Járműveken vagy hajók fedélzetén.

f. Olyan helyszíneken, ahol előfordul olajpermet vagy komoly 
gőzkibocsátás, például konyhákban.

g. Olyan helyszíneken, ahol elektromágneses hullámokat generáló 
gépek üzemelnek.

h. Olyan helyszíneken, ahol savas vagy lúgos gázok, gőzök vannak.

i. Olyan helyszíneken, ahol rossz a vízelvezetés.

j. Robbanásveszélyes környezetben.

Az egység, a tápegység vezetékei, az átviteli huzalozás 
és a hűtőközegcsövek felszerelése televízió- és 
rádiókészülékektől, illetve hangfalaktól legalább 1,5 méterre 
történjen.
Ellenkező esetben kép- és hangzavarok jelentkezhetnek.

Történtek-e a hó elleni védőintézkedések?
A részletekkel, például a hó elleni védőtető felszerelésével 
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Van-e hézag a bel- és a kültéri egység átmenő furata körül?
Ha van, akkor szivárogni fog a hideg levegő a hézagon keresztül, 
és romlik az egység hűtési hatékonysága.

Van-e kellő szerelési tér?

[Elektromos huzalozás]
Képesítés hiányában ne végezzen elektromos vagy földelési 
huzalozási munkálatokat.
Az elektromos vagy földelési huzalozási munkálatok kérdésében 
lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Győződjön meg róla, hogy az egység tápegysége megfelelő, 
továbbá arról, hogy az egység különálló áramkörön működik.
Ellenőrizze a hálózat teljesítményét és feszültségét.

[Hűtőközeg]
• Ez a készülék fluortartalmú gázokat tartalmaz, amelyekre a Kiotói 

Jegyzőkönyv vonatkozik.

A hűtőközeg típusa: R410A, GWP érték: 1975
Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás 
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További 
információkért forduljon a szerelőhöz.
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2. AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

2-1 LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, LREQ12 
esetében

2-2 LREQ15, LREQ20 esetében

3. A RENDSZER KONFIGURÁCIÓJA
A kondenzációs egység rendszer-konfigurációja a következő:

3-1 Léghűtéses kondenzációs egység

3-2 Egyéb konfigurációs berendezés

A konfiguráció más berendezéseivel kapcsolatban olvassa el 
a vonatkozó eszközök használati utasításait.

4. MŰKÖDÉSI MÓD
Előkészületek

• Kapcsoljon be minden konfigurációs 
berendezést.

• A gép védelme érdekében győződjön 
meg róla, hogy legalább 6 órával 
azelőtt bekapcsolja a berendezést, 
hogy működésbe hozná a gépet.

1. A kültéri egység üzemmódkapcsolóját állítsa ON (BE) állapotba.

Leállítás
2. A kültéri egység üzemmódkapcsolóját 

állítsa OFF (KI) állapotba.

VIGYÁZAT

Az egységnek a kikapcsolás előtt le kell futtatnia a leállítási 
munkamenetet.
Az üzemmódkapcsoló lekapcsolása után győződjön meg róla, hogy 
a megszakító ki van kapcsolva.

Megjegyzés:
• Ajánlott a távoli kapcsoló használata, ha az egység működését 

gyakran leállítja. 
Kérje a forgalmazótól a távoli kapcsoló felszerelését.

5. ELŐNYÖSEBB HASZNÁLAT

5-1 Kapcsolja ki a tápellátást hosszabb 
üzemszünet esetén.
Az egység fogyasztása néhány watt és néhány tucat watt között 
alakul, ha nincs lekapcsolva a hálózatról (lásd a megjegyzést).
A gépek védelme érdekében azonban győződjön meg róla, 
hogy a rendszer az egység ismételt működésbe helyezése előtt 
legalább 6 órával legyen a hálózatra kapcsolva.

Megjegyzés: Az egység energiafogyasztása függ az üzemelési 
tényezőktől, például a kondenzációs egység modelljétől.

5-2 Riasztó felszerelése arra az esetre, ha az 
üzemelési hibák valószínűsíthetően a tárolt 
javak megrongálódásához vezetnének.
Az egységhez tartozik egy terminál, amelynek kimenetén 
megjelenik a riasztó jele. 
Ha a rendszer meghibásodására úgy kerülne sor, hogy nincs 
riasztó, akkor az egység hosszabb időre működésképtelenné 
válik, és a tárolóban elhelyezett javak megrongálódhatnak. 
Ajánlott a riasztó felszerelése, hogy szükség esetén gyorsan 
meghozhatók legyenek a megfelelő intézkedések. 
Részletekért forduljon a forgalmazóhoz.

Név Kültéri egység

Forma

Név

Beltéri egység

Hűtés

Hűtőegység Szekrény

Forma

Olyan vezeték, amely 
biztonságossá teszi 
a rendszert a kültéri egység 

ezzel az elektromos 

áramütést vagy tüzet.

(alumínium 
ventillátorszárny)

(kifejezetten a földzárlatvédelmi 
kapcsoló számára)

Tápvezetékek
(kifejezetten 
a földzárlatvédelmi 
kapcsoló számára)

Olyan vezeték, amely 
biztonságossá teszi 
a rendszert a kültéri egység 

az elektromos szivárgásból 
csövek

Átviteli 
huzalozás

(alumínium 
ventillátorszárny)

Név
Beltéri egység

Vezérlőpanel 
jégmentesítése

Fagyasztás
Hűtőegység Szekrény

Forma

A készülék beindítása

ONREMOTE OFF

ONREMOTE OFF

KI
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6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Állítsa le az egység működését az üzemmódkapcsolóval, 
majd kapcsolja le az áramellátást (azaz kapcsolja le 
a földzárlatvédelmi kapcsolót), mielőtt elkezdi az egység 
karbantartását.

VIGYÁZAT

Tisztítás során ne érintse meg közvetlenül az alumínium 
hűtőbordát.
Ez sérüléshez vezethet.

Ne mossa le vízzel a kondenzációs egységet, mert ez 
áramütést vagy tüzet okozhat.

A tisztítás előtt ne felejtse el leállítani az egységet, és 
kapcsolja ki a hálózati áramköri megszakítót, vagy húzza 
ki a tápkábelt.
Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

• Igényelje a forgalmazótól a hőcserélő rendszeres tisztítását.

7. HIBAKERESÉS

7-1 Nem tekinthetők hibás működésnek 
a következők:

1. Az egység nem működik.
• Az egységet a leállítást követően azonnal újraindítják.

Az egység ellenőrzés alatt áll a gépalkatrészek túlterhelésének 
elkerülése érdekében. Az egység 1-5 perc után kezd el 
működni.

• Az egységet éppen bekapcsolták.
A mikroprocesszor felkészülési időt igényel. Várjon körülbelül 
két percet.

2. Az egység nem áll le.
• Az üzemmódkapcsoló már egy ideje le lett kapcsolva.

A gépalkatrészek megóvása érdekében az egység még egy 
ideig működik a leállítás után. Az egység azután áll le, 
ha a művelet befejeződött.

3. Az egység zajt gerjeszt.
• A hűtési művelet során az egység folyamatosan halk sziszegő 

hangot bocsát ki.
Ezt a hangot a (hűtőközegként használt) gáznak 
a kondenzációs egységben való keringése okozza.

• Az egység sziszegő hangot ad ki közvetlenül az indítás és 
a leállás után.
Ezt a hangot a (hűtőközegként használt) gáznak a keringése 
okozza.

• Az egység kattog, amikor egymás után többszöri indításra vagy 
leállításra kerül sor. 
Ezt a hangot a (hűtőközegként használt) gáznak 
a kondenzációs egység belsejében való keringése okozza.

4. A kültéri ventilátor nem forog.
• Az egység üzemel.

A ventilátor forgási sebességének vezérlése a termék optimális 
üzemű működésének a fenntartását célozza.

5. Nem áll le sem a kompresszor, sem a kültéri egység, sem 
a kültéri ventilátor.
• A jelenség az egység leállását követően fordul elő.

A kompresszor és a kültéri egység tovább működik, hogy 
a hűtőolaj és a hűtőközeg áramlása ne szűnjön meg. Ezek 
leállása mintegy 5 - 10 perccel később történik meg.

7-2 Szervízszolgáltatás igénylése előtt ellenőrizze.
1. Az egység egyáltalán nem működik.

• Nem égett ki a tápegység biztosítéka?
Kapcsolja ki a tápellátást. (A tápegység biztosítékának 
cseréjével kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.)

• Le van kapcsolva a hálózati áramköri megszakító?
Kapcsolja be az egységet, ha a hálózati áramköri megszakító 
gombja kikapcsolt állapotban van.
Ne kapcsolja be az egységet, ha a hálózati áramköri 
megszakító gombja bekapcsolt állapotban van. 
(Forduljon a forgalmazóhoz.)

• Nincs áramszünet?
Várjon, amíg helyreáll az áramszolgáltatás. Ha az 
áramkimaradás működés közben történik, a rendszer 
automatikusan újraindul, amint helyreáll az áramellátás.

• Minden tápegység bekapcsolt állapotban van?
Kapcsolja be az áramellátást.

2. Az egység nem sokkal a működés beindulását követően leáll.
• Nem zárja el valamilyen tárgy a kültéri vagy a beltéri egység 

levegőbemenetét vagy -kimenetét?
Távolítsa el ezeket a tárgyakat.

3. Az egység rosszul hűt.
• Nem túl jeges a beltéri egység (a hűtőegység és a szekrény)?

Jégmentesítse manuálisan, vagy rövidítse le a jégmentesítési 
művelet ciklusát.

• Nincs túl sok cikk behelyezve?
Csökkentse a cikkek számát.

• Zavartalan a hideg levegő áramlása a beltéri egységben 
(a hűtőegységben és a szekrényben)?
Változtassa meg a cikkek elhelyezését.

• Nincs túl sok por a kültéri egység hőcserélőjén?
A port víz használata nélkül távolítsa el kefével vagy 
porszívóval, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

• Nem szivárog el odakint a hideg levegő?
Állítsa meg a hideg levegő elszivárgását.

• Nem túl magas a beltéri egység (a hűtőegység és a szekrény) 
beállított hőmérséklete?
Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet.

• Nincsenek magas hőmérsékletű cikkek behelyezve?
Akkor tárolja ezeket, ha már lehűltek.

• Nem lehet, hogy hosszú ideig volt nyitva az ajtó?
A lehető legrövidebb ideig tartsa nyitva az ajtót.

7-3 A következő esetekben forduljon 
a forgalmazóhoz.

FIGYELEM

Ha a kondenzációs egység nem működik megfelelően 
(égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és lépjen 
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, 
áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

1. Gyakran lépnek működésbe a biztonsági eszközök, például 
a biztosíték, a megszakító és a földzárlatvédelmi kapcsoló, 
vagy az üzemmódkapcsoló nem stabil.
Az áramellátás kikapcsolását követően lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval.

2. Kapcsolja le a áramellátást, és lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval, ha a fenti tüneteken túl más jeleket is 
tapasztalt, vagy ha a berendezés normális működése nem 
indul be a 7-2. pont alatt megadott lépések elvégzését 
követően.

8. VIZSGÁLAT
A kereskedelmi termékek károsodásának elkerülése érdekében 
az egység megelőző karbantartást igényel. Kérjen fel egy olyan 
szakembert, aki rendelkezik képesítéssel a vizsgálat 
elvégzésére.
A karbantartási vizsgálattal kapcsolatban lásd: "Karbantartási 
vizsgálat", oldal 6.

OFF

ON

Hálózati áramköri megszakító
Földzárlatvédelmi kapcsoló

Bekapcsolási 
pozíció

Lap
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9. TERMÉKMODELLEK ÉS FŐ JELLEMZŐK

9-1 Modellek és fő jellemzők.

Megjegyzés:
*1. A kültéri egység modellek ábráin látható értékek elölről 1 m távolságból, felülről pedig 1,5 m magasságból lettek mérve.

A ténylegesen beszerelt modellek esetében mért értékek a környezeti zaj és a visszaverődések miatt általában nagyobbak a megjelenített 
értékeknél.

*2. Ha a csatlakoztatott csövek hossza 50 m-nél rövidebb, akkor a csőméret egy fokozattal csökkenthető.
*3. Az értékek a termékfejlesztések során előzetes értesítések nélkül változhatnak.
*4. Ha a kültéri hőmérséklet alacsony, akkor előfordulhat, hogy a kijelzett hőmérséklet az egység védelme miatt beállított evaporátor-

hőmérséklet alá esik.

Modell LREQ5 LREQ6 LREQ8 LREQ10 LREQ12 LREQ15 LREQ20

Tápfeszültség 3 fázis, 50 Hz, 380~415 V

Hűtőközeg R410A

Üzemelési feltételek
Evaporátor-hőmérséklet –45 °C~+10 °C

Kültéri hőmérséklet –20 °C~+43 °C

Külső méretek (magasság×szélesség×mélység) 
(mm)

1680 × 
635 × 765

1680 × 
635 × 765

1680 × 
930 × 765

1680 × 
930 × 765

1680 × 
930 × 765

1680 ×
 1240 × 765

1680 ×
 1240 × 765

Termék tömege 166 kg 166 kg 242 kg 242 kg 242 kg 331 kg 337 kg

A hűtőközegcsövek 
csatlakoztatása

Folyadékvezeték Ø9,5 Ø9,5 Ø12,7 (*2) Ø12,7 (*2) Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7

Gázvezeték Ø22,2 Ø22,2 Ø28,6 Ø28,6 Ø28,6 Ø34,9 Ø34,9

Hangnyomásszint (dB(A)) (*1) 55 dB 56 dB 57 dB 59 dB 61 dB 62 dB 63 dB

Tervezési nyomás

Magas nyomású 
oldal

(bar) 38 38 38 38 38 38 38

(MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Alacsony nyomású 
oldal

(bar) 25 25 25 25 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,

5 
m

1 m
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10. SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

10-1 Szervizszolgáltatás

FIGYELEM

A kondenzációs egység módosításával, szerelésével 
és karbantartásával kapcsolatban forduljon a helyi 
forgalmazóhoz.
A nem megfelelő munkavégzés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet 
okozhat.
A kondenzációs egység áthelyezésével és újraszerelésével 
kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz.
A nem megfelelő felszerelés szivárgást, áramütést vagy 
tűzveszélyt okozhat.
A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz elkerülésére.
Ha a kondenzációs egység nem működik megfelelően (vagyis ha 
az egység belső hőmérséklete nem csökken elég hatékonyan), 
akkor előfordulhat, hogy elszivárgott a hűtőfolyadék. 
Kérjen segítséget a forgalmazótól. 
A kondenzációs egységben használt hűtőközeg biztonságos, 
és normál esetben nem szivárog.
Ha azonban a hűtőfolyadék szivárog, és gázégővel, 
fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezik, akkor veszélyes 
vegyületek keletkezhetnek. Kapcsolja ki a kondenzációs egységet, 
és értesítse a forgalmazót. Miután a szakképzett szerelő 
megszüntette a szivárgást, kapcsolja be a kondenzációs egységet.

1. A helyi forgalmazónak adja át az alábbi adatokat, mikor 
javítást kér.
• Modell neve A jótállási jegyen található.
• Sorozatszám és az üzembe helyezés dátuma

A jótállási jegyen található.
• A meghibásodás lehető legpontosabb körülményei
• A saját neve, címe és telefonszáma

2. Javítások a jótállási időszak lejárta után
Forduljon a forgalmazóhoz. A súlyos hibák javítása csak akkor 
lehetséges, ha az egység meg tudja őrizni eredeti funkcióit 
a javítások után is.

3. Karbantartási vizsgálat
A hűtőrendszer kondenzációs egységének belseje egy idő után 
bepiszkolódik, és teljesítménye csökkenhet, ha több szezonon 
keresztül használják.
Az egység szétszerelése és belső tisztítása speciális eljárásokkal 
lehetséges. Ezért a forgalmazó komoly karbantartási vizsgálatot 
is javasol a megszokott karbantartási szolgáltatások mellett.
Részletekért forduljon a forgalmazóhoz.
Ne felejtse el, hogy a forgalmazói jótállás nem feltétlenül fedezi 
azokat a meghibásodásokat, amelyeket a forgalmazó által jóvá 
nem hagyott kivitelezők okoztak az egység szétszerelésével vagy 
belső tisztításával.

4. Áthelyezés és hulladékkezelés
• A kondenzációs egység eltávolításával és újrafelszerelésével 

kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, mert 
az speciális eljárásokat igényel.

• A rendszer kondenzációs egysége fluorozott szénhidrogén 
hűtőközeget használ.
A rendszer kondenzációs egységének hulladékkezeléséhez 
lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, mert a hűtőközeget a helyi 
és nemzeti törvényi szabályozásoknak megfelelően kell 
begyűjteni, szállítani és ártalmatlanítani.

• Ha erre készül, forduljon a forgalmazóhoz.

5. Vizsgálatok
A szervizszolgáltatásokkal kapcsolatban forduljon 
forgalmazójához.

10-2 Súlyos hibák javításai 
(Amelyek kívül esnek a jótállás hatályán)

10-2-1 Nem rendeltetésszerű használatból eredő 
balesetek

• Korlátozásokat figyelembe nem vevő használat

• Rendeltetésszerű használattól eltérő alkalmazások vagy 
módosítások.

Használati szabványok
Kondenzációs egység 

A hűtési oldal korlátozásai 

Megjegyzés:

*1. A csatlakozási csőhossz az evaporátor-hőmérséklet beállított 
értéke szerint változik.
A csatlakoztatott evaporátor (hűtő/fagyasztó egység) belső 
térfogatának, valamint a kondenzációs egységben 
visszanyerhető, az evaporátorban lévő hűtőközeg teljes 
mennyiségét az alábbi vagy kevesebb mennyiségre állítsa 
be a hűtőközeg oldalra felszerelt folyadék szolenoid szelep 
elzárásával.

LREQ5, 6: 22 l
LREQ8, 10, 12: 33 l
LREQ15, 20: 42 l

*2. Ha a kültéri hőmérséklet az evaporátor-hőmérsékletnél 
alacsonyabb, akkor az evaporátor-hőmérséklet a beállítottnál 
alacsonyabb lesz

*3. A kültéri egységtől 5 méteres közönként egy csapda szükséges.

Elem Használati szabvány

Hűtőközeg R410A

Hűtőközeg-olaj Daphne FVC68D

Az evaporátor-hőmérséklet 
tartománya (Te)

–45°C ~ +10°C (*2)

A kültéri hőmérséklet tartománya –20°C ~ +43°C

Szívógáz túlhevítési foka 10 K vagy magasabb

Szívógáz hőmérséklete 20°C vagy alacsonyabb

Tápfeszültség 

Feszültségszabályzás
a névleges feszültség 
±10%-án belül

Feszültség 
egyenlőtlenségének 
mértéke

a névleges feszültség 
±2%-án belül

Frekvenciaszabályozás
a névleges frekvencia 
±2%-án belül

Kompresszor BE/KI frekvenciája
óránként 6-szor vagy 
kevesebbszer

Csatlakozási csőhossz 
(csőhálózat hossza) (*1)

130 m vagy kevesebb
(Te = –20°C ~ +10°C)

100 m vagy kevesebb
 (Te = –45°C ~ –20°C)

A beltéri és kültéri egységek 
magassága közötti maximális eltérés

35 m vagy kevesebb (*3)
(Ha a kondenzációs 
egység magasabbra van 
beszerelve, mint a hűtési 
oldal)

10 m vagy kevesebb
(Ha a kondenzációs 
egység alacsonyabbra 
van beszerelve, mint 
a hűtési oldal)

Üzembe helyezési hely
Az üzembe helyezéskori 
szerelési tér szerint

Csatlakoztatható 
minimális töltési 
kapacitás

2,0 kW vagy magasabb (Te = –20°C ~ +10°C)
1,6 kW vagy magasabb (Te = –45°C ~ –20°C)

Szabályozószelep 
fölé beszerelt 
folyadék szolenoid 
szelep

Az R410A esetén a maximális működési 
nyomáskülönbség 3,5 MPa vagy magasabb

A beltéri egység szolenoid szelepeit a kültéri 
egység "Működtetési egységével" kell 
vezérelni

Jégmentesítési 
módszer

A forró gázos jégmentesítés nem lehetséges

Miután a jégmentesítés befejeződött, 
legkésőbb 3 percen belül kezdje újra 
működtetni a hűtőközeg-oldali légfúvót

Szűkítő
R410A esetén használjon túlmelegedés elleni 
szabályozószelepet
LREQ5~20B7Y1
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10-2-2 Alább meghatározott kiválasztási, üzembe 
helyezési és munkahibák és egyéb 
meghibásodások

Megjegyzés: a csillaggal jelölt elemek konkrét példákat mutatnak be.

1. Modellkiválasztási hibák
• Olyan modell lett kiválasztva, amely nem alkalmas a tárolási 

alkalmazásokhoz.
* A termékek hűtése nem éri el a tárolási célhőmérsékletet.

• A hűtés túl- vagy alulterhelését a forgalmazó állapítja meg.
* A leállás óránként 6-szor vagy többször következik be, vagy 
a beállított hűtési hőmérséklet nem érhető el.

2. Beszerelési hiba (beszerelési és környezeti problémák)
• Az egység nem stabil és vízszintes felületre lett felszerelve.

* Az egység nincs biztonságosan rögzítve.
• A beszerelés helyének környezeti tényezői eltérnek a normális 

légköri viszonyoktól.
* Sós levegő, tengerpart, olajköd, konyha gőzkibocsátási 
oldala, egyéb maró vagy tapadó gőzök jellemezte környezet.

• A beszerelés helyén elégtelen volt a szellőztetés 
és a hőeloszlatás.
* A gépbe visszajutott az elhasznált levegő.

3. Munkahiba
• A csőhálózat belseje nem volt vákuumszivattyúval megfelelően 

kiszárítva.
* A vékony csövek jegesedés okozta elzáródása.

• A csőhálózat belseje nem tökéletesen légzáró.
* Szivárog a hűtőgáz.

• A csőhálózat belsejét idegen anyag szennyezte be.
* A vékony csövek elzáródnak.

• Az egységre kedvezőtlenül hatottak a helyben végrehajtott 
módosítások.
* Az egység üzemeltetési hőmérséklet-tartományon kívüli 
használata a helyben végrehajtott módosítások következtében.

• A beszerelési munkafolyamat közben az egységet nem 
megfelelően kezelték, és ez balesetet okozott.
* A külső panel meglazulása vagy ingása, illetve törés vagy 
elhajlás a csövekben.

4. Üzemeltetési hiba
• A tárolt objektumok hőmérséklet-beállításai hibásak.

* Zöldségek tárolása 0°C alatt.
• Az egység rendszeres karbantartását elhanyagolták.

* A hőcserélő elzáródása, az alkatrészek rozsdásodása, 
gázszivárgás, a beltéri egység (a hűtőegység és a szekrény) 
jegesedése.

5. Egyebek
• A forgalmazó által javasolt fejlesztések nem lettek időben 

elvégezve.
* Több egység egyidejű elindítása és leállítása.

• Természeti csapás vagy tűz okozott balesetet.
* Az elektromos alkatrészek villámlás okozta meghibásodása.

• Egyéb olyan beszerelési vagy működtetési problémák fordultak 
elő, ahol nem voltak figyelemmel a józan ész diktálta 
követelményekre.
* Az egység használata a csövek hőszigetelése nélkül.

• A munka a szekrényre vonatkozó alábbi korlátozások betartása 
nélkül folyt.
<Szekrényre vonatkozó korlátozások>
· A termosztátos szabályozószelep és a folyadékos szolenoid 

szelep (mindkettő R410A-specifikus) felszerelése 
a szekrény alapjára.
A termosztátos szabályozószelep érzékelőcsövének 
hőszigetelése nem sérülhet.

· A szekrényeket ugyanarra az aljzatra szerelje fel, ha azok 
egyetlen kültéri egységhez csatlakoznak.

· Győződjön meg róla, hogy a csőhálózat hőcserélőhöz 
használt kivezetése lefelé néz (az alábbi ábra szerint).

11.
Üzemeltetési kézikönyv
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Léghűtéses hűtőrendszeri kondenzációs egység
4PW74303-1 – 2012.06









4PW74303-1 2012.06

C
op

yr
ig

ht
 2

01
2 

D
ai

ki
n

*4PW74303-1     00000004*


	TARTALOMJEGYZÉK
	1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
	2. AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE
	2-1 LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, LREQ12 esetében
	2-2 LREQ15, LREQ20 esetében

	3. A RENDSZER KONFIGURÁCIÓJA
	3-1 Léghűtéses kondenzációs egység
	3-2 Egyéb konfigurációs berendezés

	4. MŰKÖDÉSI MÓD
	5. ELŐNYÖSEBB HASZNÁLAT
	5-1 Kapcsolja ki a tápellátást
	5-2 Riasztó felszerelése

	6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
	7. HIBAKERESÉS
	7-1 Nem tekinthetők hibás működésnek a következők:
	7-2 Szervízszolgáltatás igénylése előtt ellenőrizze.
	7-3 A következő esetekben forduljon a forgalmazóhoz.

	8. VIZSGÁLAT
	9. TERMÉKMODELLEK ÉS FŐ JELLEMZŐK
	9-1 Modellek és fő jellemzők.

	10. SZERVIZSZOLGÁLTATÁS
	10-1 Szervizszolgáltatás
	10-2 Súlyos hibák javításai (Amelyek kívül esnek a jótállás hatályán)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


