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MANUAL DE EXPLOATARE

Schimbător total de căldură
Ventilator de recuperare a căldurii 
-cu serpentină DX-

MODELE
(Tip de conductă montată pe tavan)

Cu serpentină DX și umidificator

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Cu serpentină DX

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Ventilator de recuperare a căldurii
Ventilator de recuperare a căldurii
• Vă mulţumim că aţi cumpărat acest schimbător total de căldură 

Daikin.
Citiţi cu atenție acest manual de exploatare înainte de a utiliza 
ventilatorul de recuperare a căldurii. Manualul vă va pregăti să 
utilizaţi unitatea în mod corespunzător şi vă va ajuta dacă survine 
vreo problemă. Acest manual tratează numai despre unitatea 
interioară. Utilizaţi-l împreună cu manualul de exploatare pentru 
unitatea exterioară. După citirea manualului, păstraţi-l la 
îndemână pentru consultare ulterioară.

• Această unitate este un tip opţional pentru instalaţia de aer 
condiţionat sistem VRV.
Trebuie utilizat în mod normal în combinaţie cu instalaţia de aer 
condiţionat de interior sistem VRV. 
Este posibilă de asemenea utilizarea acestei unități ca sistem 
independent.

• Această unitate nu poate controla temperatura din încăpere. 
Dacă se dorește acest lucru, nu instalaţi unitatea de ventilator 
de recuperare a căldurii singură, ci mai curând instalaţi o altă 
unitate interioară.

• Utilizaţi telecomanda instalaţiei de aer condiţionat de interior 
sistem VRV pentru a controla unitatea.



MODELELE VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Ureche de susţinere 14 Ștuț de evacuare condens

2 Flanşă de racordare a conductelor 15 Umidificator (tip cu evaporare naturală)
<numai seria VKM-GBMV1>3 Ventilator pentru evacuare

4 Filtru de aer (filtru cu viaţă lungă) 16 Sită (inclusă)
<numai seria VKM-GBMV1>5 Clapetă

6 Cutie de control 17 Rezervorul de apă de alimentare
<numai seria VKM-GBMV1>7 Capac pentru întreţinere

8 Elemente de schimb de căldură
Acesta schimbă căldura (temperatura și umiditatea) din 
interior cu aerul luat din exterior, aduce aerul din exterior la 
aceeași stare ca cel din interior și apoi îl aduce în interior.

18 Ventil electromagnetic
<numai seria VKM-GBMV1>

19 Telecomandă (accesoriu opţional)

20 Motorul clapetei

9 Placă de identificare 21 EA Aer evacuat spre exterior

10 Ventilator de alimentare cu aer 22 OA Aer proaspăt din exterior (aer din exterior)

11 Serpentină cu destindere directă 23 RA Returul aerului din încăpere

12 Conducta de gaz 24 SA Alimentarea cu aer a încăperii

13 Conductă de lichid
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Telecomanda pentru VKM BRC1D527
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Telecomanda pentru VKM BRC1D527 Telecomanda pentru VKM BRC1D527
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A Sistem combinat de exploatare cu sisteme VRV

1 Unitate interioară

2 Ventilator de recuperare a căldurii -cu serpentină DX-

3 Telecomanda pentru unitatea interioară

4 Unitatea exterioară

B Sistem independent

Telecomanda pentru VKM BRC1D527
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Cu serpentină DX și umidificator Cu serpentină DX
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Schimbător total de căldură
Ventilator de recuperare a căldurii 

-cu serpentină DX-

Manual de
exploatare
CUPRINS
ILUSTRAȚII (figura) ................................................... [1][2]

1 MĂSURI DE PROTECŢIE................................................1
2 CE ESTE DE FĂCUT ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN 

FUNCŢIUNE ....................................................................4
3 PROCEDURA DE EXPLOATARE....................................8
4 ÎNTREŢINEREA............................................................. 11
5 REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR .................................12
6 SERVICE DUPĂ VÂNZARE ŞI GARANŢIE...................14

Instrucţiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate 
versiunile în alte limbi sunt traducerile instrucţiunilor originale.

Informaţii importante privind agentul 
frigorific utilizat
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse 
în Protocolul de la Kyoto.
Tipul de agent frigorific: R410A

Valoare GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = potenţial de încălzire globală

În funcţie de legislaţia europeană sau locală, pot fi cerute 
controale periodice pentru scăpări de agent frigorific. 
Luaţi legătura cu agentul local pentru informaţii suplimentare.

1 MĂSURI DE PROTECŢIE
Pentru a beneficia din plin de avantajele funcţiilor unității de 
ventilator de recuperare a căldurii şi pentru a evita funcţionarea 
defectuoasă datorită manipulării greşite, citiţi cu atenţie acest 
manual de exploatare înainte de utilizare. Acest produs se 
livrează cu condiţia "aparate neaccesibile publicului".
• Acest manual clasifică atenţionările în AVERTIZĂRI şi 

PRECAUŢII. Aveţi grijă să urmaţi atenţionările de mai 
jos: Ele sunt foarte importante pentru asigurarea 
securităţii.

AVERTIZARE .... Indică o situaţie potenţial periculoasă care 
dacă nu este evitată va avea drept 
rezultat decesul sau accidentarea gravă.

PRECAUȚIE ...... Indică o situaţie potenţial periculoasă care 
dacă nu este evitată va avea drept rezul-
tat accidentarea uşoară sau moderată. 
Poate fi utilizată de asemenea pentru 
a atenţiona cu privire la procedeele 
nesigure.

• După citire, păstraţi acest manual într-un loc convenabil 
astfel încât să-l puteţi consulta ori de câte ori este 
necesar. Dacă echipamentul este transferat unui nou 
utilizator, aveţi grijă să-i predaţi şi manualul.

AVERTIZARE (în timpul exploatării)

• Reţineţi că expunerea directă, prelungită la aerul rece 
sau cald de la unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii, sau la aer prea rece sau prea cald poate fi 
nociv pentru starea fizică şi sănătatea dvs.

• Nu introduceţi obiecte, tije, degetele etc., în priza de aer 
sau în ștuțul de evacuare a aerului.
În urma contactului cu paletele ventilatorului de turație mare 
al unității de ventilator de recuperare a căldurii se pot 
produce accidentări.

• Nu utilizaţi unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii într-o atmosferă contaminată cu vapori de ulei, 
precum vapori de ulei de gătit sau de ulei de maşină.
Vaporii de ulei pot cauza deteriorări prin fisurare, 
electrocutare, sau incendiu la unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii.

• Nu utilizaţi unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii în locuri cu fum uleios în exces, precum 
bucătării, sau în locuri cu gaze inflamabile, gaze 
corosive, sau pulberi metalice.
Utilizarea unității de ventilator de recuperare a căldurii în 
astfel de locuri poate cauza incendiu sau defectarea unității 
de ventilator de recuperare a căldurii.

• Nu utilizaţi materiale inflamabile (de ex., fixativ sau 
insecticid) lângă unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii. Nu curățați unitatea de ventilator de recuperare 
a căldurii cu solvenţi organici precum diluanți pentru 
vopsele.
Utilizarea solvenţilor organici poate cauza deteriorarea 
unității de ventilator de recuperare a căldurii prin fisurare, 
electrocutare, sau incendiu.

• Pentru a evita electrocutarea, nu acţionaţi cu mâinile 
umede.

• Deschideți ferestrele și ventilaţi încăperea dacă s-au 
produs scăpări de gaz inflamabil.
Ventilarea insuficientă când unitatea este pornită sau oprită 
poate cauza explozie generată de scânteile de la 
conexiunea electrică. 

• Nu spălaţi cu apă unitatea de ventilator de recuperare 
a căldurii, acest lucru putând cauza electrocutare sau 
incendiu.
(Fără a include filtrele de aer, etc.)

• Aveţi grijă să opriţi unitatea și să decuplaţi alimentarea 
de la reţea când o curăţați sau o inspectați.
Întrucât ventilatorul se roteşte cu viteze mari, el va cauza 
accidentări.

• Nu inspectaţi sau întreţineţi niciodată singuri unitatea.
Solicitaţi o persoană calificată pentru service în vederea 
efectuării acestei lucrări. (Persoana calificată pentru 
service)

• Feriţi-vă de incendiu în cazul unei scăpări de agent 
frigorific.
Dacă unitatea de ventilator de recuperare a căldurii nu 
funcţionează corect, de ex. nu generează aer rece sau cald, 
acest lucru poate fi cauzat de scăpări de agent de frigorific. 
Consultaţi distribuitorul local pentru asistenţă. Agentul 
frigorific utilizat pentru unitatea de ventilator de recuperare 
a căldurii este nepericulos şi în mod normal nu se scurge. 
Totuşi, dacă agentul frigorific se scurge şi intră în contact 
cu flacăra unui arzător, cu un încălzitor sau un cuptor poate 
genera compuşi periculoşi. Opriți unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii și luaţi legătura cu distribuitorul local. 
Porniţi unitatea de ventilator de recuperare a căldurii după 
ce persoana calificată pentru service confirmă remedierea 
scăpărilor.

• Consultaţi distribuitorul local dacă unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii este inundată în urma 
unui dezastru natural, precum inundaţie sau taifun.
Nu puneţi în funcţiune unitatea de ventilator de recuperare 
a căldurii în acest caz, putând rezulta defecţiuni, 
electrocutare, sau incendiu.
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• Porniți sau opriţi unitatea de ventilator de recuperare 
a căldurii cu telecomanda. Nu utilizaţi niciodată 
întreruptorul circuitului de alimentare în acest scop.
Altfel, poate cauza incendii sau scurgeri de apă. În plus, 
dacă este prevăzută o comandă automată de repornire 
împotriva întreruperilor de curent şi alimentare de la reţea 
este reluată, ventilatorul se va roti brusc, putând cauza 
accidentări.

• Consultați distribuitorul local în privinţa curățării inte-
riorului unității de ventilator de recuperare a căldurii.
Curăţarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea 
pieselor din material plastic, scăpări de apă şi alte daune, 
cât şi electrocutare.

PRECAUŢIE (în timpul exploatării)

• Nu utilizaţi unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii în alte scopuri decât cele pentru care este 
destinată.
Nu utilizaţi unitatea de ventilator de recuperare a căldurii 
pentru răcirea aparatelor de precizie, alimentelor, plantelor, 
animalelor sau lucrărilor de artă, întrucât acest lucru poate 
afecta negativ performanţa, calitatea şi/sau durata de viaţă 
a obiectului în cauză.

• Nu plasaţi aparate care produc flăcări deschise în locuri 
expuse fluxului de aer de la unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii, acest lucru putând afecta 
performanţa arzătorului.

• Nu plasaţi încălzitoare direct sub unitatea de ventilator 
de recuperare a căldurii, căldura rezultată putând cauza 
deformarea acesteia.

• Aveţi grijă să nu expuneţi copiii, plantele sau animalele 
direct la fluxul de aer de la unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii, acesta putând avea efecte 
adverse.

• Nu plasaţi sprayuri inflamabile şi nu utilizaţi recipiente 
cu spray lângă unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii sau grilele de admisie și evacuare din interior, 
acest lucru putând cauza incendii.

• Decuplaţi alimentarea de la reţea când unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii nu este utilizată 
un timp mai îndelungat.
În caz contrar, unitatea de ventilator de recuperare a căldurii 
se poate încălzi sau se poate aprinde datorită acumulării de 
praf.

• Nu blocaţi prizele şi orificiile de evacuare a aerului.
Dacă ventilatorul nu suflă aerul prin întreaga încăpere, 
acest lucru poate duce la lipsă de oxigen, cauzând o stare 
de sănătate proastă sau probleme de sănătate pe termen 
lung.

• Nu puneţi în funcţiune unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii fără filtru de aer.
Acest lucru poate cauza defecţiuni întrucât elementul de 
schimb de căldură se poate înfunda cu murdărie sau praf.

• Utilizați mănuși când curăţaţi.
Curăţarea fără mănuși poate cauza accidentări.

• Nu demontați niciodată telecomanda.
Atingerea componentelor din interior poate cauza 
electrocutare sau incendiu. 
Consultați distribuitorul local pentru inspecții interioare și 
reglări.

• Nu plasaţi obiectele în imediata apropiere a unităţii 
exterioare şi nu permiteţi acumularea de frunze şi alte 
reziduuri în jurul unităţii.
Frunzele pot atrage animalele mici care pot pătrunde în uni-
tate. Ajunse în unitate, aceste animale pot cauza defecţiuni, 
fum sau incendiu când contactează piesele electrice.

• Procedaţi cu atenţie în timpul curăţării sau inspecţiei 
filtrului de aer.
Este nevoie de lucru la înălţime, ceea ce necesită atenţie 
sporită. Dacă schela este instabilă, vă puteţi răsturna sau 
cădea, rezultând accidentări.

• Nu plasaţi recipiente cu apă (vaze cu flori, etc.) pe 
unitatea de ventilator de recuperare a căldurii, aceasta 
putând cauza electrocutare sau incendiu.

• Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici 
sau persoane incompetente pentru exploatarea 
instalațiilor de aer condiționat.
Pericol de accidentări și electrocutare.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu-i lăsa să se 
joace cu unitatea interioară sau cu telecomanda.
Exploatarea accidentală de către un copil poate cauza 
accidentări sau electrocutare.

AVERTIZARE (pentru instalare)

• Consultaţi distribuitorul local în privinţa instalării.
Executarea lucrării pe cont propriu poate cauza scăpări de 
apă, electrocutare sau incendiu.

• Instalarea trebuie efectuată urmând manualul de 
instalare.
Instalarea incorectă poate cauza scurgeri, electrocutare sau 
incendiu. Căderea unității poate cauza accidentări.

• Nu instalaţi unitatea în locuri unde temperatura în 
zonele din jurul unității sau al grilelor de admisie și 
evacuare din interior poate coborî sub punctul de 
îngheţ.
<numai seria VKM-GBMV1>
Apa din conductele de apă, elementul umidificatorului, 
ventilele electromagnetice, și alte componente poate 
îngheța, cauzând spărturi și scăpări.

• Nu permiteți aerului evacuat să pătrundă în orificiul de 
admisie a aerului din exterior.
Acest lucru poate cauza contaminarea interiorului încăperii, 
dăunând sănătății.

• Amplasați orificiul de admisie a aerului din exterior 
astfel încât să nu preia aerul evacuat care conţine gaze 
de ardere, etc.
Instalarea incorectă poate cauza pierderi de oxigen în 
încăpere, cauzând accidente serioase.

• Întreaga cablare trebuie executată de un electrician 
autorizat.
Solicitaţi distribuitorul local pentru a executa cablajul. 
Nu lucrați niciodată de unul singur. 

• Aveţi grijă să asiguraţi un circuit separat de alimentare 
de la reţea pentru această unitate şi întreaga parte 
electrică să fie executată de persoane calificate 
conform, legilor şi reglementărilor locale.
Capacitatea insuficientă a circuitului electric de alimentare 
sau cablarea incorectă poate cauza electrocutare sau 
incendiu.

• Aveţi grijă să legați la pământ unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii.
Nu conectaţi împământarea unităţii de ventilator de 
recuperare a căldurii la o tubulatură de utilităţi, conductorul 
paratrăsnetului, sau o linie de împământare telefonică. 
Împământarea incorectă poate duce la electrocutare sau 
incendiu. Un supracurent puternic de la un fulger sau 
de la alte surse poate deteriora unitatea de ventilator 
de recuperare a căldurii.

• Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru scurgere la 
pământ.
Neinstalarea întreruptorului pentru scurgeri la pământ poate 
cauza electrocutare sau incendiu.
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• Instalaţi unitatea pe o fundaţie suficient de rezistentă 
pentru a rezista la greutatea unităţii.
O fundaţie insuficient de rezistentă poate avea drept rezultat 
căderea unității şi accidentări.

• Conectaţi telecomanda la modelul corect.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

• Nu conectaţi cablaje electrice suplimentare.
Acest lucru poate cauza incendiu.

• Consultaţi distribuitorul local în legătură cu ce este de 
făcut în cazul scăpărilor de agent frigorific.
Când unitatea de ventilator de recuperare a căldurii va fi 
instalată într-o încăpere mică, trebuie să luaţi măsurile 
corespunzătoare astfel încât cantitatea de agent frigorific 
scurs să nu depăşească concentraţia limită în cazul unei 
scăpări. În caz contrar, aceasta poate cauza accidente 
datorită epuizării oxigenului.

• Nu montaţi unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii în locuri unde există pericol de scăpări de gaze 
inflamabile.
În cazul unei scăpări de gaz, acumularea gazului lângă 
unitatea de ventilator de recuperare a căldurii poate cauza 
un incendiu.

PRECAUŢIE (pentru instalare)

• Nu utilizaţi unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii sau grila de aspiraţie/evacuare a aerului în 
următorul locuri.
1. Locuri supuse unor temperaturi înalte sau unor

flăcări deschise.
Evitaţi locurile unde temperatura lângă unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii şi grila de aspiraţie/
suflare a aerului depăşeşte 40°C. Dacă unitatea este 
folosită la temperaturi înalte, pot rezulta deformări ale 
filtrului de aer şi elementului de schimb de căldură sau 
arderea motorului.

2. Locuri precum bucătăriile sau alte locuri unde există 
vapori de ulei.
Acest lucru poate cauza incendiu.

3. Locuri precum instalaţii mecanice sau chimice unde 
se generează gaze ce conţin componente nocive sau 
materiale corosive precum acizi, alcalii, solvenţi 
organici şi vopsele.
Locuri unde sunt posibile scăpări de gaze 
combustibile.
Acest lucru poate cauza intoxicații cu gaz sau incendiu.

4. Locuri precum băile, care sunt supuse umezelii.
Pot rezulta scurgeri de curent sau electrocutare şi alte 
defecţiuni.

5. Locuri sub punctul de îngheț.
<numai seria VKM-GBMV1>
Utilizarea unității la temperaturi sub 0°C poate cauza 
înghețarea tăvii de golire, tubulaturii de alimentare și 
evacuare, elementului de umectare, ventilelor 
electromagnetice, și altor piese, cauzând accidente.

6. Lângă echipamente care emit unde electromagnetice.
Undele electromagnetice pot perturba funcţionarea 
sistemului de control, cauzând defectarea 
echipamentului.

7. Locuri supuse prezenţei excesive a negrului de fum.
Negrul de fum aderă la filtrul de aer şi la elementul de 
schimb de căldură, făcându-le inutilizabile.

• Sunt luate măsuri pentru protecţia faţă de zăpadă? 
Pentru detalii, consultaţi distribuitorul local.

• Asiguraţi-vă că temperatura şi umiditatea la 
amplasamentul instalaţiei se încadrează în intervalul de 
utilizare, nu depășește limita.
Nu instalaţi în antrepozite frigorifice sau în alte locuri cu 
temperaturi scăzute sau lângă piscine încălzite. Acest lucru 
poate cauza electrocutare și incendiu.

• Instalaţi cele două conducte exterioare cu panta în jos 
pentru a preveni pătrunderea apei de ploaie în unitate.
Dacă această lucrare nu este finalizată, în clădire poate 
pătrunde apă, deteriorând mobila și cauzând electrocutare 
şi incendiu.

• Izolaţi cele două conducte exterioare pentru a preveni 
condensarea (şi conducta din interior după caz).
Dacă această lucrare nu este finalizată, apa poate intra în 
clădire, deteriorând mobila, etc.

• Utilizaţi izolaţie electrică între conductă şi perete când 
utilizaţi conducte de metal pentru a trece laţuri de metal 
sau sârmă sau platbandă de metal în clădiri din lemn.
Acest lucru poate cauza electrocutare și incendiu.

• Instalați corespunzător tubulatura de golire pentru 
a asigura o golire completă.
Dacă tubulatura de golire nu este executată corespunzător, 
golirea nu se va realiza. Apoi, murdăria și resturile se pot 
acumula în tubulatura de golire, cauzând scurgeri de apă. 
Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii și cereți asistența distribuitorului local.

• Nu plasați telecomanda în locuri unde există pericol de 
udare.
Dacă în telecomandă pătrunde apă, există riscul unor 
scurgeri de electricitate şi deteriorării componentelor 
electronice. Pot rezulta electrocutări sau incendiu.

AVERTIZARE
(Pentru mutare 
și reinstalare/reparații)

• Nu modificați unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

• Consultați distribuitorul local. în privința reamplasării și 
reinstalării unității de ventilator de recuperare a căldurii.
Lucrările necorespunzătoare de instalare pot cauza scăpări, 
electrocutare sau incendiu.

• Nu demontați sau reparați de unul singur unitatea.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu. 
Luaţi legătura cu distribuitorul local pentru executarea 
acestor lucrări.

• Când scoateți unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii, aveți grijă să nu o răsturnați.
Apa din interiorul unității se poate scurge, ajungând pe 
mobilă, etc.

• Nu reamplasaţi sau reinstalați telecomanda de unul 
singur.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza electrocutare 
sau a incendiu.
Luaţi legătura cu distribuitorul local.

• Când unitatea de ventilator de recuperare a căldurii 
funcţionează defectuos (emiţând miros de ars, etc.) 
opriţi alimentarea de la reţea a unităţii de ventilator de 
recuperare a căldurii şi luaţi legătura cu distribuitorul 
local.
Continuarea exploatării în astfel de condiţii poate cauza 
defecţiuni, electrocutare, sau incendiu.
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<LISTĂ DE CONTROL CU EXCEPŢIA ATENȚIONĂRILOR 
PRIVIND SIGURANŢA>
Elementele descrise mai jos trebuie controlate și întrebați 
distribuitorul local când nu sunteți sigur sau nu puteţi controla 
de unul singur.

■ LISTA DE CONTROL PENTRU ALEGEREA 
LOCULUI DE INSTALARE

• Este unitatea exterioară instalată într-un loc bine 
ventilat, fără obstacole în apropiere?

• Nu o utilizați în locurile descrise mai jos.
a.Locuri cu ulei mineral precum uleiul de tăiere în 

atmosferă.
b.Locuri cu sare în aer, precum zonele de litoral.
c. Locuri cu gaz sulfuros în aer, precum izvoarele termale.
d.Locuri cu fluctuații de tensiune, precum în fabrici.
e. În automobile sau vapoare.
f. Locuri conţinând abur în atmosferă sau cu împroșcare de 

ulei, precum în bucătărie.
g.Locuri cu echipamente mecanice generatoare de unde 

electromagnetice.
h.Locuri cu abur acid sau alcalin.

• Au fost luate măsuri de protecție față de zăpadă?
Pentru detalii luaţi legătura cu distribuitorul local.

■ LISTA DE CONTROL PENTRU LUCRĂRILE DE 
CABLARE ELECTRICĂ

• Întreaga cablare trebuie executată de un electrician 
autorizat.
Nu executați lucrarea de unul singur. Luaţi legătura cu 
distribuitorul local.

• Lucrările de cablare electrică trebuie executate în 
conformitate cu standardele locale.

• Este circuitul dedicat anume instalaţiei de aer 
condiţionat?

■ LISTA DE CONTROL PENTRU ZGOMOTUL DE 
FUNCŢIONARE

• Este unitatea instalată în următoarele locuri?
a.Loc suficient de rezistent pentru a susține greutatea 

unităţii, și care nu amplifică zgomotul sau vibraţia.
b.Loc unde aerul cald şi zgomotul de la ștuțul de evacuare 

al unității exterioare nu vor deranja vecinii.
• Există obstacole lângă ștuțul de evacuare al unității 

exterioare?
Acestea pot afecta funcţionarea și pot mări zgomotul de 
exploatare.

• Dacă în timpul funcţionării se aud zgomote anormale, 
luaţi legătura cu distribuitorul local.

■ LISTA DE CONTROL PENTRU TUBULATURA DE 
GOLIRE ȘI FUNCȚIONAREA ALIMENTĂRII CU 
APĂ

• Aveţi grijă ca evacuarea să funcţioneze corespunzător.
În timpul operațiunii de răcire, absența golirii din tubulatura 
de evacuare exterioară poate înfunda tubulatura de golire cu 
murdărie sau praf, cauzând scurgeri de apă din unitatea 
interioară.
Opriți funcționarea unității, și contactați distribuitorul local.

2 CE ESTE DE FĂCUT ÎNAINTE DE 
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Acest manual de exploatare este pentru următoarele sisteme 
cu comandă standard. Înainte de a începe exploatarea, luaţi 
legătura cu distribuitorul local pentru operațiunea care 
corespunde tipului şi mărcii sistemului dvs.
Dacă instalaţia dvs. are sistemul de control executat la 
comandă, cereţi distribuitorului local funcţionarea care 
corespunde sistemului dvs. 

2.1 DENUMIRILE COMPONENTELOR (consultaţi 
figura 1)

(1) Ureche de susţinere
(2) Flanşă de racordare a conductelor
(3) Ventilator pentru evacuare
(4) Filtru de aer (filtru cu viaţă lungă)
(5) Clapetă
(6) Cutie de control
(7) Capac pentru întreţinere
(8) Elemente de schimb de căldură
(9) Placă de identificare

(10) Ventilator de alimentare cu aer
(11) Serpentină cu destindere directă
(12) Conductă de gaz
(13) Conductă de lichid
(14) Orificiu de evacuare condens
(15) Umidificator (tip cu evaporare naturală) 

<numai seria VKM-GBMV1>
(16) Sită (inclusă) <numai seria VKM-GBMV1>
(17) Rezervorul de apă de alimentare <numai seria 

VKM-GBMV1>
(18) Ventil electromagnetic <numai seria VKM-GBMV1>
(19) Telecomandă (accesoriu opţional)
(20) Motorul clapetei
(21) EA Aer evacuat spre exterior
(22) OA Aer proaspăt din exterior (aer din exterior)
(23) RA Returul aerului din încăpere
(24) SA Alimentarea cu aer a încăperii

2.2 TELECOMANDA ŞI COMUTAREA: DENUMIREA 
ŞI FUNCŢIA FIECĂRUI COMUTATOR ŞI AFIŞAJ 
(consultaţi figura 3)

• Numai articolele marcate cu asterisc (semnul *) sunt 
explicate în legătură cu funcţiile și afișajul unităţii. Articolele 
nemarcate sunt funcţii ale instalaţiilor de aer condiţionat 
combinate. La utilizarea butoanelor pentru funcţii 
nedisponibile (butoane care nu sunt descrise în text) se 
afișează "NOT AVAILABLE" (nedisponibil). Luaţi legătura 
cu distribuitorul local. pentru descrieri mai detaliate ale 
acestor funcţii (butoane).

*1 Buton întrerupător
Apăsaţi butonul şi sistemul va porni. Apăsaţi butonul din 
nou şi sistemul se va opri.

*2 Bec indicator al funcţionării (roşu)
Becul se luminează în timpul exploatării sau clipeşte dacă 
survine o defecţiune.

*3 Afişajul " " (comutare controlată)
Poate fi afișat când este combinat cu o instalaţie de aer 
condiţionat sistem VRV.
Când este afişată această pictogramă, comutarea 
încălzire/răcire cu telecomanda este imposibilă.

4 Afişajul " " (control centralizat)
Când apare acest afişaj, sistemul este sub control 
centralizat. (Aceasta nu este o specificaţie standard.)
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5 PICTOGRAMA PLECAT DE ACASĂ " "
Pictograma plecat de acasă prezintă situaţia funcţiei plecat 
de acasă.

*6 Afişajul " " (pornire pe dezgheţare/cald)
Poate fi afișat când îngheţarea serpentinei unității 
exterioare sporește în modul de încălzire.

7 Afişajul " " (purificator de aer)
Acest afişaj arată că unitatea de purificare a aerului este în 
funcţiune.

8 Afişajul " " " " " " " " " " (mod de 
funcţionare: "VENTILATOR, USCARE, AUTOMAT, 
RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE")
Aceasta afișează starea de funcționare a instalaţiei 
combinate de aer condiţionat.
• Pentru sistemul VRVIII nu există "încălzire" (tip numai 

pentru răcire).
• " " este disponibil numai pentru sisteme care 

funcționează în mod de răcire și încălzire în același timp.

9 Termoelement telecomandă
Detectează temperatura din jurul telecomenzii. Aceasta nu 
este aceeași cu temperatura aerului de retur din încăpere 
(RA) de către schimbătorul de căldură unitatea.

*10 Afișaj " " " " " "
Acesta afișează modul de ventilaţie. 

11 TEMPERATURA MAXIMĂ FIXATĂ " "
Temperatura maximă fixată indică temperatura maximă 
fixată în timpul funcţionării între limite.

*12 PICTOGRAMA TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM 
" "
Această pictogramă indică activarea temporizatorului de 
program.

13 Afişajul " " (inspecţie/probă de funcţionare)
Când se apasă butonul de inspecţie/probă de funcţionare, 
afişajul indică modul în care se află sistemul.

• Nu-l folosiți în cursul utilizării uzuale (numai persoana 
pentru service/instalator).

*14 PICTOGRAMA OPRIT " "
Această pictogramă indică selectarea acţiunii OPRIT când 
se programează temporizatorul de program.

15 TEMPERATURA MINIMĂ FIXATĂ " "
Temperatura minimă fixată indică temperatura minimă 
fixată în timpul funcţionării între limite.

*16 PICTOGRAME DE ACŢIUNI " "
Aceste pictograme indică acţiunile pentru fiecare zi ale 
temporizatorului de program.

17 Afişajul " " (temperatură fixată)
Acesta afișează temperatura fixată a instalaţiei combinate 
de aer condiţionat.
Nu este afișat când unitatea este utilizată ca sistem 
independent.

*18 Buton de selectare a modului de ventilaţie
Acesta este apăsat pentru a comuta modul de ventilaţie.

*19 Buton de control al turaţiei ventilatorului
Acesta este apăsat pentru a controla turaţia ventilatorului.
(Consultaţi elementul 30)

*20 Buton de inspecţie/probă de funcţionare
Nu este folosit, numai în scop de service.

*21 BUTON DE PROGRAMARE " "
Acest buton este unul multifuncţional.
În funcţie de manevrele anterioare ale utilizatorului, 
butonul de programare poate avea diferite funcţii.

*22 BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE PROGRAM 
" "
Acest buton cuplează sau decuplează temporizatorul de 
program.

*23 Buton de programare a timpului
Utilizaţi acest buton pentru a programa timpul de pornire 
şi/sau oprire.

24 Afişajul " " (clapeta fluxului de aer)
Aceasta afișează direcția și modul clapetei de aer a 
instalaţiei combinate de aer condiţionat.

25 Butonul de reglaj al temperaturii
Utilizaţi acest buton pentru fixarea temperaturii dorite a 
instalaţiei de aer condiţionat combinate cu această unitate.
Acest buton nu poate fi utilizat pentru această unitate.
Această unitate nu poate modifica reglajul temperaturii.

26 BUTONUL DE VALOARE DE REFERINŢĂ/LIMITĂ 
" "
Acest buton comută între valoarea de referinţă, 
funcţionarea între limite sau  (numai modul de 
programare).

27 BUTON DE SCHIMBARE A FUNCŢIONĂRII/  
" "
Acest buton este unul multifuncţional. În funcţie de 
manevrele anterioare ale utilizatorului, el poate avea 
următoarele funcţii.

*28 INDICATORUL ZILEI SĂPTĂMÂNII 
" "
Indicatorul zilei săptămânii prezintă ziua curentă a 
săptămânii (sau ziua fixată la citirea sau programarea 
temporizatorului de program).

*29 AFIŞAJUL CEASULUI " "
Afişajul ceasului indică ora curentă (sau ora acţiunii la 
citirea sau programarea temporizatorului de program).

*30 Afişajul " " (turaţia ventilatorului)
Acest afişaj indică turaţia pe care aţi fixat-o pentru 
ventilator.
* Este afișat numai când este apăsat butonul de selectare 

a turaţiei ventilatorului. În mod normal afișează puterea 
fixată a ventilatorului instalaţiei combinate de aer 
condiţionat.

*31 PICTOGRAMA TIMPULUI DE CURĂŢARE A 
ELEMENTULUI " "
Această pictogramă indică necesitatea curățării 
elementului.

*32 Afişajul " " (este timpul ca filtrul de aer să fie 
curăţat)
Consultaţi "4.1 CÂND SE EFECTUEAZĂ 
ÎNTREŢINEREA FILTRULUI DE AER".

33 Afişajul " " (ventilaţie)
Acest afișaj arată că funcționează schimbul total de 
căldură.

APRINS Plecat de acasă este cuplat.

INTERMITEN
T

Plecat de acasă este activ.

STINS Plecat de acasă este decuplat.

C

1 Selectarea modului de funcţionare a instalaţiei 
(VENTILATOR, USCARE, AUTOMAT, RĂCIRE, 
ÎNCĂLZIRE).

2 Comutarea între temperatura minimă şi temperatura 
maximă în timpul funcţionării între limite.
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*34 Afişajul "NOT AVAILABLE" (nedisponibil)
• "NOT AVAILABLE" poate fi afișat timp de câteva 

secunde dacă funcţia pentru butonul apăsat nu este 
disponibilă pentru unitate sau instalaţia de aer 
condiţionat.

• "NOT AVAILABLE" este afișat numai când nici una dintre 
unitățile interioare nu este echipată cu funcţia în cauză, 
la funcționarea simultană a mai multor unităţi. Nu este 
afișat dacă funcţia este disponibilă măcar la una dintre 
unităţi.

35 Buton de control al turaţiei ventilatorului instalaţiei de 
aer condiţionat
Apăsați acest buton pentru a selecta turația ventilatorului 
instalaţiei de aer condiţionat combinate cu această unitate.

36 Buton de reglare a direcţiei fluxului de aer
Apăsați acest buton pentru a selecta direcția fluxului de aer 
al instalaţiei de aer condiţionat combinate cu această 
unitate.

*37 Buton de resetare a indicatorului filtrului
Consultaţi "4.1 CÂND SE EFECTUEAZĂ 
ÎNTREŢINEREA FILTRULUI DE AER".

NOTĂ

• În contrast cu situaţiile efective de exploatare, afişajul din 
figura 3 prezintă toate indicaţiile posibile.

• Dacă becul de semnalizare al filtrului se luminează, curăţaţi 
filtrul de aer conform explicaţiilor de la "4 ÎNTREŢINEREA". 
După curăţarea şi reinstalarea filtrului de aer, apăsaţi butonul 
de resetare a indicatorului filtrului de pe telecomandă. Becul 
de semnalizare al filtrului de pe afişaj se va stinge.

• Numai articolele marcate cu asterisc (semnul *) sunt 
explicate în legătură cu funcţiile și afișajul unităţii. 
Articolele nemarcate sunt funcţii ale instalaţiilor de aer 
condiţionat combinate. 

2.3 EXPLICAREA SISTEMELOR
Această unitate poate să facă parte din două sisteme 
diferite: ca parte a sistemului combinat de funcționare 
utilizat împreună cu instalaţiile de aer condiţionat sistem 
VRVII și ca sistem independent utilizând numai ventila-
torul de recuperare a căldurii. Când unitatea este utilizată 
ca sistem independent, este necesară o telecomandă de 
acționare.
Întrebați distribuitorul cum este configurat sistemul dvs. 
înainte de utilizare.
Pentru exploatarea telecomenzii unităţii interioare şi 
regulatorului central, consultaţi manualul de exploatare 
furnizat cu fiecare unitate.
Consultați manualul de exploatare inclus pentru detalii 
privind modul de acționare a fiecărei telecomenzi.

■ EXPLOATAREA FIECĂRUI SISTEM
Exemplu de sistem (consultaţi figura 2)
Sistem combinat de exploatare cu sisteme VRVIII
[Operaţiune]
Telecomanda instalației de aer condiționat pornește și oprește 
instalația de aer condiționat şi unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii.
Puteţi de asemenea selecta turația ventilatorului şi modul de 
ventilaţie.
Consultaţi "3 PROCEDURA DE EXPLOATARE".
În timpul perioadelor intermediare când este utilizată numai 
unitatea de ventilator de recuperare a căldurii fără instalaţia de 
aer condiţionat, selectați "ventilaţia" cu butonul de selectare a 
operațiunii. (Consultaţi 2.4)

Exemplu de sistem (consultaţi figura 2)
Sistem independent
[Operaţiune]
Unitatea de ventilator de recuperare a căldurii poate fi pornită 
și oprită cu telecomanda.
Puteţi de asemenea selecta măsura ventilaţiei şi modul de 
ventilaţie.
Consultaţi "3 PROCEDURA DE EXPLOATARE".

NOTĂ

• Această unitate nu poate controla temperatura din încăpere. 
Dacă se dorește acest lucru, nu instalaţi unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii singură, ci mai curând 
instalaţi o altă unitate interioară.

2.4 DESPRE SISTEMUL DE RACORDARE DIRECTĂ 
A CONDUCTELOR

Exemple de instalare
Sistemul de racordare directă a conductelor

NOTĂ)
• Sistemul trebuie exploatat interblocat cu instalaţia de aer 

condiţionat.
• Nu conectaţi la partea de evacuare a unității interioare.

Sistem independent de conducte

Unitatea de ventilator de recuperare a căldurii nu poate fi 
exploatată independent când instalaţia de aer condiţionat 
este conectată la unitatea de ventilator de recuperare a 
căldurii printr-o conductă. Când utilizați unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii, setați instalaţia de aer 
condiţionat la modul ventilator cu ventilație slabă.

Telecomanda pentru unitatea interioară

• De fiecare dată când apăsați butonul de selectare a 
operațiunii, afişajul modului de funcţionare se va schimba 
așa cum este prezentat în figura următoare.

1 Afişajul modului de funcţionare
Este afișat "ventilație".

2 Butonul de selectare a modului de funcţionare

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Exemplul 1:
În cazul telecomenzii BRC1D527 sau echivalente.
Afişajul se schimbă ca mai jos.

NOTĂ) Modul curent de ventilaţie poate fi vizibil și selectat 
pe telecomandă.

• Când afişajul indică " " (este timpul ca filtrul de aer să fie 
curăţat), cereţi unei persoane calificate pentru întreţinere să 
cureţe filtrele (consultaţi capitolul "4 ÎNTREŢINEREA").

2.5 OPERAȚIUNEA DE RĂCIRE LIBERĂ PE TIMPUL 
NOPŢII

<FUNCŢIA DE PURJARE AUTOMATĂ A CĂLDURII ÎN 
TIMPUL NOPȚII>
Răcirea liberă pe timpul nopţii este o funcţie de conservare a 
energiei care acționează noaptea când instalaţiile de aer 
condiţionat sunt oprite, prin ventilarea încăperilor care conţin 
echipamente de birou care ridică temperatura încăperii, 
reducând sarcina de răcire de dimineaţa când instalaţia de aer 
condiţionat este pornită.
• Răcirea liberă pe timpul nopţii funcționează numai în timpul 

răcirii și când este conectată la sisteme VRV.
• Răcirea liberă pe timpul nopţii este setată la "OPRIT" prin 

reglajele din fabrică; deci cereți distribuitorului local să o 
pornească dacă intenţionați să o utilizați.

Imaginea operațiunii

(a) Temperatura din exterior

(b) Temperatura din interior

(c) Temperatură fixată

(d) Starea de funcţionare a instalaţiei de aer condiţionat

(e) Starea de funcţionare a schimbătorului total de căldură

■ EXPLICAREA IMAGINII OPERAȚIUNII DE RĂCIRE 
LIBERĂ PE TIMPUL NOPȚII

Unitatea compară temperaturile din interior şi exterior după ce 
instalaţia de aer condiţionat a încetat să funcționeze pe timpul 
nopții. Dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite, funcționarea 
începe, iar când temperatura din interior ajunge la reglajul 
aerului condiţionat, funcționarea se oprește.

<Condiţii>
[1] temperatura din interior este mai mare decât reglajul aerului 

condiţionat și
[2] temperatura din exterior este mai mică decât temperatura 

din interior,
Când condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, se face o 
reevaluare la fiecare 60 de minute.

Când instalaţia de aer condiţionat și unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii nu sunt conectate prin 
conductă

<Mod de funcţionare>

VRV:
Mod de răcire
Ventilator de recuperare a căldurii:
Mod de schimb de căldură

VRV:
Mod ventilator
Ventilator de recuperare a căldurii:
Mod de schimb de căldură

VRV:
Oprirea
Ventilator de recuperare a căldurii:
Mod de schimb de căldură

Când instalaţia de aer condiţionat și unitatea de ventila-
tor de recuperare a căldurii sunt conectate prin conductă

<Mod de funcţionare>

VRV:
Mod de răcire
Ventilator de recuperare a căldurii:
Mod de schimb de căldură

VRV:
Mod ventilator
Ventilator de recuperare a căldurii:
Mod de schimb de căldură

A Temperatura stării de funcţionare (°C)

B Dimineața următoare (ora)

C Operațiunea de răcire liberă pe timpul nopţii

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00

(d
)

(e
)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 PROCEDURA DE EXPLOATARE

3.1 RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE, ŞI MOD VENTILATOR. 
(consultaţi figura 4)

[PREGĂTIRI]

• Pentru a proteja unitatea, cuplaţi întrerupătorul principal de 
alimentare la reţea cu 6 ore înainte de punerea în funcţiune.
Nu decuplaţi alimentarea de la reţea în timpul sezonului de 
încălzire sau răcire. Acest lucru este pentru a asigura 
pornirea lină.

Apăsaţi butonul de selectare a modului de funcţionare 
de mai multe ori şi selectaţi modul de funcţionare 
preferat;

" " Operațiunea de răcire

" " Funcţionarea în mod de încălzire

" " Funcţionare în mod ventilator

NOTĂ

• " " poate fi setat numai pentru sistemele care funcționează 
pe răcire și încălzire în același timp.

" " este afișat pe toate telecomenzile când se 
utilizează sistemul VRV tip numai pentru răcire, dar pot fi 

setate numai " " și " ".
• Selectați modul de funcţionare pe o telecomandă pe care nu 

este afișat " ".

" " " " și " " (numai pentru sistemele cu răcire/
încălzire simultană) nu pot fi selectate pe telecomenzile 
pe care sunt afișate.

Consultaţi 3.2 dacă se afișează " ".

Apăsați butonul de selectare a modului de ventilaţie 
dacă doriți să modificați modul.
Ecranul parcurge următoarele selecțiuni de fiecare dată 
când este apăsat butonul.

NOTĂ

• Nu este necesară modificarea modului de ventilaţie 
deoarece modul este deja setat pe "mod automat".

Apăsați butonul de turaţie a ventilatorului dacă doriți să 
modificați turația ventilatorului.
Ecranul parcurge următoarele selecțiuni de fiecare dată 
când este apăsat butonul.

L= redusă, H= ridicată

După selectare, afișajul turaţiei ventilatorului dispare.
Și se afișează turaţia ventilatorului instalaţiei combinate 
de aer condiţionat.

NOTĂ

• Nu este necesar să se schimbe modul de turație a ventila-
torului deoarece modul este deja setat la "Redusă" sau 
"Ridicată" de către instalator.

Apăsaţi butonul întrerupător (cuplat/decuplat).
Becul indicator al funcţionării se luminează şi sistemul 
începe să funcţioneze.

Oprirea sistemului
Apăsaţi butonul întrerupător încă o dată. Becul indicator al 
funcţionării se va stinge. Unitatea se va opri.

• După oprirea funcționării, ventilatorul poate continua să 
funcționeze timp de până la un minut.

• Ventilatorul se poate opri, dar aceasta nu este o defecţiune.

NOTĂ

• Nu decuplaţi alimentarea de la reţea imediat după ce 
funcționarea se opreşte. Aşteptați cel puţin 5 minute.
Neglijarea așteptării poate cauza scurgeri sau defecțiuni.

• Nu schimbați frecvent operaţiunile în intervale scurte de 
timp.
Aceasta poate avea drept rezultat nu numai defecţiuni dar şi 
defectarea comutatoarelor şi releelor din telecomandă.

• Nu apăsaţi niciodată cu obiecte ascuţite butonul 
telecomenzii.
Telecomanda se poate deteriora.

■ EXPLICAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE

NOTĂ

• Această unitate nu poate controla temperatura din încăpere. 
Dacă se dorește acest lucru, nu instalaţi unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii singură, ci mai curând 
instalaţi o altă unitate interioară.

Mod automat Mod de schimb 
de căldură

Mod de ocolire

1

2

3

L H

Mod de 

răcire

Mod de 

încălzire
Mod automat
Selectează 

automat " " 

sau " ".

Mod ventilator 

Funcţionează 
numai în mod de 
ventilaţie.
Unitatea 
prelucrează aerul 
din exterior 
utilizând elementul 
de schimb de 
căldură, dar nu 
serpentina de 
destindere DX.

În timp ce funcționează în mod de 
ventilaţie, unitatea potrivește aerul 
exterior la temperatura din interior și 
apoi o aduce în încăpere.

4
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■ EXPLICAREA MODULUI DE VENTILAŢIE

NOTĂ

Modul automat : Combinat cu o instalaţie de aer 
condiţionat sistem VRVIII
Unitatea comută automat între " " și 
" " pe baza informaţiei de la instalaţia 
de aer condiţionat sistem VRV (încălzire, 
răcire, ventilator, și temperatură fixată) și 
informaţiei de la unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii (temperaturile din 
interior şi exterior).
Sistem independent
Unitatea comută automat între " " 
și " " când este combinată cu o 
instalaţie de aer condiţionat (care nu este 
fabricată de Daikin) și numai pe baza 
informaţiei de la unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii (temperaturile din 
interior şi exterior) când unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii 
funcționează singură.

Modul de schimb total de căldură : Aerul din exterior trece 
prin elementul de 
schimb de căldură și 
aerul supus schimbului 
de căldură este trimis 
în încăpere.

Modul de ocolire : În acest mod aerul din exterior nu 
trece prin elementul de schimb de 
căldură, ci este trimis ca atare în 
încăpere.

■ EXPLICAREA OPERAŢIUNII DE ÎNCĂLZIRE
Operațiunea de dezgheţare

• În modul de încălzire, crește cantitatea de gheaţă de pe 
serpentina unităţii exterioare. 
Capacitatea de încălzire se reduce şi sistemul trece în 
modul de dezgheţare.

• Telecomanda va afișa " " până începe suflarea 
aerului cald.

• Va reveni din nou la modul de încălzire după 6 - 8 minute 
(cel mult 10).

• În timpul operațiunii de dezgheţare, ventilatoarele unităţii 
continuă să funcționeze (reglaj din fabrică).
Acest lucru este cu scopul de a menţine gradul de ventilare 
și umidificare.

• Când există temeri privind direcția curenților de aer rece de 
la orificiul de evacuare, trebuie luată în considerare 
schimbarea amplasării în încăpere.

• Totuși ventilatorul poate fi oprit prin reglajul telecomenzii.
Ventilatorul poate fi oprit cu telecomanda. Totuși, nu opriți 
ventilatorul în cazul în care încăperile din apropiere pot 
cauza contaminare cu aer poluat sau cu mirosuri neplăcute, 
de ex. în camere de spital, băi cu closet, etc.
(efluxul de viruși din încăperile cu bolnavi, sau scurgerile de 
mirosuri din toaletă, etc.)
Pentru detalii luaţi legătura cu distribuitorul local.

Pornirea la cald

• Telecomanda va afișa " " până începe suflarea 
aerului cald, de ex. la începerea operațiunii de încălzire.

3.2 REGLAJUL TELECOMENZII PRINCIPALE 
(consultaţi figura 5)

• Când sistemul este instalat aşa cum este prezentat mai jos, 
este necesar ca una dintre telecomenzi să fie desemnată 
telecomandă PRINCIPALĂ.

• Numai telecomanda PRINCIPALĂ poate selecta răcirea, 
încălzirea, sau funcţionarea automată (ultima numai la 
sistemele cu răcire/încălzire simultană).

• Afişajele telecomenzilor SECUNDARE indică " " 
(comutare controlată) şi urmăresc automat modul de 
funcţionare comandat de telecomanda PRINCIPALĂ.

Totuşi, este posibilă comutarea la programul de uscare 
cu telecomenzile SECUNDARE dacă sistemul este în modul 
de răcire fixat cu telecomanda PRINCIPALĂ.

(sisteme cu operațiuni de selectare a răcirii/încălzirii)
Când la o singură unitate exterioară sunt conectate mai multe 
unități interioare sau această unitate.

(sisteme cu răcire/încălzire simultană)
Când la o unitate exterioară sunt conectate prin unitatea BS mai 
multe unități interioare sau mai multe unități de acest tip.

1 Unitate interioară

2 Ventilator de recuperare a căldurii -cu serpentină DX-

3 Una dintre aceste telecomenzi poate fi desemnată 
telecomandă PRINCIPALĂ.

1 Unitatea BS:
Aceasta este unitatea care selectează răcirea și 
încălzirea.

2 Ventilator de recuperare a căldurii -cu serpentină DX-

3 Unitate interioară

4 Una dintre aceste telecomenzi poate fi desemnată 
telecomandă PRINCIPALĂ.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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CUM SE DESEMNEAZĂ TELECOMANDA PRINCIPALĂ

Apăsaţi butonul de selectare a modului de funcţionare 
pe telecomanda PRINCIPALĂ curentă timp de 
4 secunde.
Afişajele indicând " " (comutare controlată) 
ale tuturor telecomenzilor SECUNDARE conectate la 
aceeaşi unitate exterioară sau unitate BS clipesc.

• " " clipește când alimentarea de la rețea este 
cuplată pentru prima oară.

• Modul de ventilaţie poate fi modificat indiferent de reglaj 
(PRINCIPAL sau SECUNDAR).

NOTĂ

• Această unitate nu poate controla temperatura din încăpere. 
Dacă unitatea este conectată la același sistem cu alte unităţi 
interioare, setați telecomanda PRINCIPALĂ pe celelalte 
unităţi interioare.

Apăsaţi butonul selector al modului de funcţionare pe 
controlerul pe care doriţi să-l desemnaţi telecomandă 
PRINCIPALĂ. Cu aceasta desemnarea este finalizată. 
Această telecomandă este desemnată telecomandă 
PRINCIPALĂ iar afişajul care indică " " 
(comutare controlată) dispare.
Afişajele celeilalte telecomenzi indică " " 
(comutare controlată).

Apăsaţi butonul de selectare a modului de funcţionare 
de pe telecomanda PRINCIPALĂ (respectiv o 
telecomandă care nu afișează " ") pentru a 
parcurge modurile. Ecranul va parcurge " " – " " 
(numai pentru sistemele cu răcire/încălzire simultană) – 
" " – " ".
Ecranul telecomenzilor SECUNDARE se va schimba de 
asemenea automat.

■ DETALIILE ȘI ACTIVITATEA OPERAȚIUNII

• Reglajul telecomenzii PRINCIPALE (fără afișajul 
" ") la modul de răcire/încălzire va face ca 
telecomenzile SECUNDARE (cu afișajul " ") să 
urmeze modul telecomenzii PRINCIPALE.
Totuși, selectarea modului ventilator este posibilă.

• Reglajul telecomenzii PRINCIPALE (fără afișajul 
" ") la modul ventilator va face ca telecomenzile 
SECUNDARE (cu afișajul " ") să nu poată 
efectua niciun alt reglaj decât cel pentru modul ventilator.

3.3 PROGRAMAREA PORNIRII ŞI OPRIRII 
SISTEMULUI CU TEMPORIZATORUL

3.3.1 MODUL DE PROGRAMARE ȘI SETARE A 
TEMPORIZATORULUI CU TELECOMANDA 
BRC1D527 (consultaţi figura 6)

• Telecomanda este echipată cu un temporizator de program 
care permite utilizatorului să exploateze instalaţia automat; 
pentru a se putea utiliza temporizatorul de program sunt 
necesare potrivirea ceasului şi zilei săptămânii.

• Pentru setarea ceasului, consultaţi manualul de exploatare 
al telecomenzii.

Puteţi trece la ziua de Luni apăsând butonul " ".
Apare pictograma " ", " " va clipi şi una dintre 
pictogramele " ", una dintre pictogramele 
" " pot fi afişate dar toate celelalte câmpuri 
rămân goale, indicând că nu sunt programate acţiuni 
pentru Luni.
Lansaţi modul program ţinând apăsat butonul " " timp 
de 5 secunde, acum va clipi şi pictograma " ".
Apăsaţi butonul " " pentru a activa prima acţiune 
programată. 
Este afişat un " " care clipeşte, indicând că se 
programează prima acţiune programată pentru Luni; 
Afişajul temperaturii reglate şi ceasului clipesc.
Introduceţi ora la care acţiunea trebuie să înceapă 
utilizând butoanele " " și " " (pas minim = 
10 minute).
Apăsaţi butonul " " pentru afişarea următorii acţiuni 
programate. Dacă pentru Luni este programată o a doua 
acţiune, " " va clipi în continuare şi va apare " ". 
Presupunând că pentru Luni au fost programate 
5 acţiuni, va fi nevoie în total de 5 apăsări pentru 
afişarea tuturor acţiunilor programate.
Introduceţi ora la care acţiunea trebuie să se oprească 
utilizând butoanele " " și " " (pas minim = 
10 minute).
Apăsaţi butonul " ". Se afișează pictograma 
" ".
Această pictogramă înseamnă că unitatea se va opri la 
ora stabilită.
Când toate datele pentru acţiunile de Luni ale 
temporizatorului de program au fost introduse, trebuie să 
confirmaţi acţiunile programate.
Asiguraţi-vă să fie selectată ultima acţiune a 
temporizatorului de program pe care doriţi s-o păstraţi 
(acţiunile cu numere mai mari ale temporizatorului de 
program vor fi şterse). 

Acum trebuie să alegeţi între 2 opţiuni:

1. CONFIRMARE ŞI COPIERE PENTRU ZIUA URMĂTOARE
Acţiunea temporizatorului de program prevăzută pentru 
ziua curentă este valabilă şi pentru ziua următoare: 
utilizaţi funcția de "confirmare a ultimei acțiuni și copierea 
acțiunilor pentru ziua următoare" apăsând simultan 
butoanele " " și " " timp de 5 secunde. 
"INDICATORUL ZILEI SĂPTĂMÂNII" se va schimba 
clipind de la " " la " ".

2. NUMAI CONFIRMARE
Acţiunea temporizatorului de program prevăzută pentru 
ziua curentă este valabilă numai pentru ziua selectată: 
utilizaţi funcția de "confirmare a ultimei acțiuni și trecere 
la ziua următoare" apăsând butonul " " timp de 
5 secunde.
Modul program este părăsit şi în funcţie de alegerea 
făcută, acţiunile programate sunt salvate pentru Luni 
(şi posibil Marţi).

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PROGRAMAREA CELORLALTE ZILE ALE SĂPTĂMÂNII
Programarea celorlalte zile ale săptămânii este identică cu 

programarea primei zile a săptămânii. " " clipește indicând 

ziua selectată, " " și " " sunt stabile dacă acțiunile au fost 

copiate de Luni pe Marţi, numai " " este afișat dacă nu au fost 
copiate acțiuni de Luni pe Marţi.

NOTĂ) Temporizatorul de program:
• nu controlează turaţia ventilatorului,
• nu controlează direcţia fluxului de aer,
• nu controlează modul de ventilare,
• nu controlează turația ventilatorului,
• nu schimbă modul de funcţionare pentru o valoare de 

referinţă programată.

Parametrii enumeraţi mai sus pot fi fixaţi manual, fără a interfera 
cu temporizatorul de program.

3.4 EXPLOATAREA OPTIMĂ
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a asigura 
funcţionarea sistemului.

• Când afişajul indică " ", cereţi unei persoane 
calificate pentru service să cureţe filtrele (consultaţi 
"4 ÎNTREŢINEREA").

• Nu puneţi în funcţiune unitatea de ventilator de 
recuperare a căldurii în modul de ocolire când aerul 
din încăpere este în regim de încălzire iarna sau când 
temperatura din exterior este de 30°C sau mai mare.
Aceasta poate cauza formarea de condens pe unitatea 
principală sau pe grilajul de evacuare, sau în jurul orificiului 
de alimentare cu aer.

• Menţineţi unitatea interioară şi telecomanda la cel puţin 
1 m distanţă de televizoare, aparate de radio, 
echipamente stereo şi similare.
Acest lucru poate cauza imagine distorsionată sau zgomot.

• Decuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea 
când unitatea nu este utilizată pentru perioade mai lungi 
de timp. Când întrerupătorul principal de alimentare la 
reţea este cuplat, se consumă o anumită putere chiar 
dacă sistemul nu este în funcţiune.
Decuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea 
pentru a economisi energie. Cu 6 ore înainte de repornirea 
unităţii, cuplaţi întrerupătorul principal al alimentării la reţea 
pentru o funcţionare fără probleme.

• Utilizați apă din rețeaua urbană sau apă curată și luați 
măsuri pentru evitarea condensării. (numai seria 
VKM-GBMV1)

• Viaţa umidificatorului se poate scurta când apa de 
alimentare este dură. (numai seria VKM-GBMV1)
Utilizați un dedurizator de apă.

• Nu instalaţi telecomanda acolo unde temperatura 
interioară și respectiv umiditatea, sunt în afara 
intervalului 0-35°C și RH 40-80 %.
Acest lucru poate cauza defecțiuni.

• Nu instalați telecomanda în bătaia soarelui.
Acest lucru poate cauza decolorare sau deformare.

NOTĂ

• Când ventilul electromagnetic se defectează, telecomanda 
nu afișează niciun cod de eroare.
Utilizarea în această stare va cauza o umidificare 
insuficientă și un consum mărit de apă de robinet.
Ventilul electromagnetic trebuie controlat la începutul 
sezonului de încălzire. (numai seria VKM-GBMV1)

4 ÎNTREŢINEREA
(numai pentru o persoană calificată 
pentru întreţinere)

ÎNTREŢINEREA POATE FI EXECUTATĂ NUMAI DE 
PERSOANE CALIFICATE PENTRU ÎNTREŢINERE
NU VERIFICAŢI DESCHIZÂND INTERIORUL UNITĂȚII DE 
UNUL SINGUR.
• Lucrul la înălțime poate cauza accidente. Apelați la 

distribuitorul local pentru întreținere.

4.1 CÂND SE EFECTUEAZĂ ÎNTREŢINEREA 
FILTRULUI DE AER

Curăţaţi filtrul de aer când afişajul indică " " (ESTE TIMPUL 
CA FILTRUL DE AER SĂ FIE CURĂŢAT).

Afişajul va indica funcţionarea pe o durată fixată.

CEL PUŢIN O DATĂ PE AN (PENTRU UTILIZARE 
GENERALĂ DE BIROU)
(CURĂŢAŢI FILTRUL DE AER MAI FRECVENT DACĂ ESTE 
NECESAR.)
• Cereți distribuitorului local să cureţe filtrul de aer.

• Măriţi frecvenţa curăţărilor dacă unitatea este instalată într-o 
încăpere unde aerul este extrem de contaminat.

* Consultați distribuitorul local dacă doriți să modificați 
reglajul timpului pentru afișarea semnului filtru.

PRECAUŢIE

• Utilizaţi întotdeauna filtrul de aer.
Dacă filtrul de aer nu este folosit, elementele de schimb de 
căldură se vor înfunda, putând cauza diminuarea 
performanţei şi apoi defectarea.

CÂND SE CURĂŢĂ ELEMENTUL DE SCHIMB DE 
CĂLDURĂ

CEL PUŢIN O DATĂ LA DOI ANI
(PENTRU UTILIZARE GENERALĂ DE BIROU)
(CURĂŢAŢI ELEMENTUL MAI FRECVENT DACĂ ESTE 
NECESAR.)

Pentru telecomenzile care afișează semnul filtru, cuplaţi 
alimentarea de la reţea după întreţinere, și apăsaţi 
butonul de resetare a semnului filtru.
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4.2 ÎNTREȚINERE SEZONIERĂ
<numai seria VKM-GBMV1>

4.2.1 LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI
• Solicitați distribuitorului local să inspecteze la începutul și 

sfârșitul sezonului de umidificare.

Pentru distribuitori

4.3 INSPECŢIA MOTORULUI VENTILATORULUI

NOTĂ

• Când ventilatorul se defectează, telecomanda afișează un 
cod de eroare.
Utilizarea în această stare va cauza o ventilare insuficientă.
Ventilatoarele de alimentare cu aer și de evacuare trebuie 
controlate o dată la una sau două luni.
Puteţi face o verificare simplă precum în modul de mai jos.
Pentru a controla debitul aerului, țineți o tijă cu un fir sau ceva 
similar, ușor la capăt în fața grilei de alimentare și grilei de 
evacuare.

4.4 ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI 
UMIDIFICATORULUI
<numai seria VKM-GBMV1>

• Elementul umidificatorului trebuie înlocuit regulat.
Elementul umidificatorului trebuie în general înlocuit o dată 
la trei ani când sursa de apă este apă moale, dar factorii 
externi (dacă apa este dură, etc.) cât și condiţiile de 
exploatare (condiționarea aerului de 24 de ore pe zi, etc.) 
îi pot scurta durata de funcționare.

• Luaţi legătura cu distribuitorul local dacă aveţi întrebări.

5 REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

5.1 URMĂTOARELE SITUAŢII NU SUNT 
DEFECŢIUNI

• Instalaţia nu porneşte.
<Simptom>

Pe telecomandă se afişează pictograma " " 
(control centralizat) iar apăsarea butonului întrerupător 
cauzează clipirea afişajului timp de câteva secunde.

<Cauză>
Aceasta arată că dispozitivul central controlează unitatea.
Afişajul care clipeşte arată că telecomanda nu poate fi 
utilizată.

<Simptom>
Ventilatorul se rotește 1 minut după apăsarea butonului 
întrerupător.

<Cauză>
Aceasta arată că se pregătește funcționarea.
Aşteptați circa 1 minut.

• Uneori funcționarea încetează.
<Simptom>

"U5" este afișat pe telecomandă şi funcționarea se oprește 
dar apoi repornește după câteva minute.

<Cauză>
Acest fenomen are loc deoarece telecomanda interceptează 
zgomot de la alte aparate electrocasnice decât unitatea de 
ventilator de recuperare a căldurii şi aceasta împiedică 
comunicarea dintre unităţi, cauzând oprirea lor.
Funcţionarea este reluată automat când zgomotul încetează.

• "88" este afişat pe telecomandă.
<Simptom>

Afișează imediat după cuplarea alimentării de la reţea, 
și dispare după mai multe secunde.

<Cauză>
Aceasta arată că unitatea verifică dacă telecomanda este 
sau nu normală.
Este afișat doar temporar.

5.2 DACĂ SURVINE UNA DINTRE URMĂTOARELE 
DEFECŢIUNI, LUAŢI MĂSURILE PREZENTATE 
MAI JOS ŞI LUAŢI LEGĂTURA CU 
DISTRIBUITORUL LOCAL

Sistemul trebuie reparat de o persoană calificată pentru întreţinere.
NU VERIFICAŢI ȘI NU REPARAȚI DESCHIZÂND 
INTERIORUL UNITĂȚII DE UNUL SINGUR.

AVERTIZARE

Când ventilatorul de recuperare a căldurii este în situații 
anormale (miros de ars, etc.), întrerupeți alimentarea de la 
rețea și luaţi legătura cu distribuitorul local.
Continuarea exploatării în astfel de condiţii poate cauza 
defecţiuni, electrocutare, şi incendiu.

• Unitatea nu funcţionează de loc.
a. Verificaţi dacă nu cumva alimentarea de la reţea este

întreruptă.
Măsură: După restabilirea alimentării de la reţea, 

reluaţi exploatarea.

b. Verificaţi dacă nu cumva s-a ars siguranţa.
Măsură: Opriți alimentarea de la rețea.

Piesa 
inspectată

Conținutul întreținerii Probleme în 
cazul 

neefectuării 
întreţinerii

Elemente de 
inspectat

Soluţie

Sită 
(80-mesh)

Verificaţi 
pentru 
înfundare

Curăţați dacă 
s-a înfundat.

Umidificare 
insuficientă.

Verificaţi 
garnitura 
inelară 
pentru fisuri

Înlocuiți dacă 
este fisurat.

Scurgeri.

Rezervorul 
de apă de 
alimentare

Verificaţi 
funcționarea 
întrerupătorul
ui cu flotor

Curăţați dacă 
nu 
funcționează 
corespun-
zător datorită 
acumulării.

Umidificare 
insuficientă.
Supra-
încărcarea 
rezervorului 
de apă de 
alimentare.

Verificaţi 
pentru 
murdărie

Curăţați dacă 
este foarte 
murdar.

Putere slabă 
a ventilato-
rului.
Capacitate 
de umidifi-
care redusă.

Ventil electro-
magnetic

Verificaţi 
închiderea și 
deschiderea.
Procedați într-
un mod similar 
când verificați 
funcționarea 
întrerupă-
torului cu 
flotor. 

Înlocuiți 
dacă nu 
funcționează.

Umidificare 
insuficientă.
Supra-
încărcarea 
rezervorului 
de apă de 
alimentare. 
(Consum 
mărit de apă 
de robinet)
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c. Verificaţi dacă întreruptorul a funcționat.
Măsură: Cuplaţi alimentarea de la reţea cu comutatorul 

întreruptorului decuplat.
Nu cuplaţi alimentarea de la reţea cu comuta-
torul întreruptorului aflat în poziţie instabilă.
(Luaţi legătura cu distribuitorul local.)

• Dacă se activează frecvent un dispozitiv de siguranţă 
cum ar fi o siguranţă, un întreruptor, sau un întreruptor 
de scurgere la pământ, ori un întrerupător nu 
funcţionează corespunzător.
Măsură: Nu porniți alimentarea de la rețea.

• Butoanele telecomenzii nu funcționează bine.
Măsură: Decuplaţi întrerupătorul principal de alimentare la 
reţea.

• Dacă afişajul " " (INSPECŢIE), "Nr. UNITATE" şi becul 
indicator al funcţionării clipesc şi apare CODUL DE 
DEFECŢIUNE.

Măsură: Anunţaţi şi informaţi distribuitorul local cu privire 
la denumirea modelului şi indicaţia codului de 
defecţiune.

• Există alte defecţiuni.
Măsură: Opriți unitatea.

Lista de coduri de defecțiune ale telecomenzii sistemului de 
ventilator de recuperare a căldurii

 :În cazul defecţiunii cu codul afişat cu litere albe fond 
negru dacă unitatea încă funcţionează.
Totuşi, aveţi grijă să-l controlaţi şi reparaţi, şi cât de 
curând posibil.
Dacă se afișează alte coduri de eroare decât cele de 
mai sus, există posibilitatea ca problema în cauză să 
fie produsă la instalaţia combinată de aer condiţionat 
sau unitatea exterioară. Consultați pentru detalii 
manualele de exploatare incluse cu instalaţiile de aer 
condiţionat sau unităţile exterioare.

1 Întreruptorul circuitului de alimentare (întreruptor 
pentru scurgeri la pământ)

2 Ureche

3 Poziţie instabilă

1 Becul indicator al funcţionării

2 Afişajul INSPECŢIE

3 COD DE DEFECŢIUNE

4 Nr. UNITĂŢII INTERIOARE în care survine 
defecţiunea

Becul 
indicator al 
funcţionării

Indicator 
de 

inspecţie

Unitate 
nr.

Cod de 
defecţiune

Descriere

APRINS STINS
Inter-
mitent

64
Termistor pentru aerul din 
interior defect

APRINS STINS
Inter-
mitent

65
Termistor pentru aerul din 
exterior defect

APRINS STINS
Inter-
mitent

6 A
Defecţiune legată de clapetă

Intermit
ent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

6 A
Defecţiune legată de clapetă 
+ defecțiunea termistorului

Intermit
ent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

A1
Defecțiune a plăcii cu circuite 
imprimate

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

APRINS STINS
Inter-
mitent

A1
Defecțiune a plăcii cu circuite 
imprimate

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

A6
Rotor blocat

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

A8
Defecţiune la tensiunea de 
alimentare

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

A9
Eroare de acționare a 
ventilului electric de 
destindere

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

C1
Eroare de comunicare la 
ventilator

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

C4

Eroare a termistorului 
tubulaturii de lichid 
(conexiune defectuoasă, 
deconectare, scurtcircuit, 
defecţiune)

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

C5

Eroare a termistorului 
tubulaturii de gaz (conexiune 
defectuoasă, cablu întrerupt, 
scurtcircuit, defecțiune)

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

C9

Eroare a termistorului 
admisiei aerului în serpentină 
(conexiune defectuoasă, 
deconectare, scurtcircuit, 
defecţiune)

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

U3
Proba de funcţionare nu a 
fost executată

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

CA
Termistor pentru aerul din 
exterior defect (serpentină 
aer din exterior)

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

U5
Eroare de transmisie între 
unitate şi telecomandă

STINS
Inter-
mitent

STINS U5
Eroare de reglaj al 
telecomenzii

STINS
Inter-
mitent

STINS U8
Eroare de transmisie între 
telecomanda PRINCIPALĂ şi 
telecomanda SECUNDARĂ

STINS
Inter-
mitent

Inter-
mitent

UA
Combinaţie incorectă cu 
unitatea interioară şi 
telecomanda

APRINS
Inter-
mitent

APRINS UC
Suprapunere a adresei 
comenzii centrale

Inter-
mitent

Inter-
mitent

Inter-
mitent

UE
Eroare de transmisie între 
unitate şi regulatorul central
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5.3 DACĂ SISTEMUL NU FUNCŢIONEAZĂ 
CORESPUNZĂTOR CU EXCEPŢIA CAZULUI 
MENŢIONAT MAI SUS, ȘI NICI UNA DINTRE 
DEFECŢIUNILE MENŢIONATE MAI SUS NU 
ESTE EVIDENTĂ, LUAŢI LEGĂTURA CU 
DISTRIBUITORUL LOCAL ȘI CEREȚI 
INVESTIGAREA SISTEMULUI ÎN 
CONFORMITATE CU URMĂTOARELE 
PROCEDURI DE CĂTRE O PERSOANĂ 
CALIFICATĂ PENTRU SERVICE

Următoarele defecţiuni trebuie controlate de un personal 
de service calificat. Nu controlaţi de unul singur.

• Unitatea nu funcţionează de loc.
a. Verificaţi dacă nu cumva alimentarea de la reţea este

întreruptă.
După restabilirea alimentării de la reţea, reluaţi
exploatarea.

b. Verificaţi dacă nu cumva s-a ars siguranţa.
Schimbați siguranța.

c. Verificaţi dacă întreruptorul a funcționat.
Luaţi legătura cu distribuitorul local.

d. Sunt probleme cu alimentarea sau cu cablajul?
Inspectați alimentarea de la rețea și cablajul.

e. Există probleme cu unitatea de ventilator?
Inspectați motorul ventilatorului și ventilatorul.

• Cantitatea de aer evacuat este mică şi zgomotul 
evacuării este puternic.
a. Verificaţi ca filtrul de aer şi elementul de schimb de

căldură să nu fie înfundate. (Verificaţi filtrul de aer SA și
RA. Verificaţi ambele fețe ale elementelor.)
Curăţaţi filtrul de aer și elementul de schimb de căldură.

• Cantitatea de aer evacuat este mare şi zgomotul 
evacuării este puternic.
a. Verificaţi dacă filtrul de aer şi elementul de schimb de

căldură nu sunt instalate.
Instalați filtrul de aer și elementul de schimb de căldură.

• Se usucă de obicei în timpul iernii. <numai seria VKM-
GBMV1>
a. Este deschis ventilul de serviciu pentru alimentarea cu

apă?
Deschideți ventilul de serviciu pentru alimentarea cu apă.

b. Ați redus prea mult reglajul umidostatului (procurare la 
faţa locului)?
Corectați reglajul.

• Umectează foarte puţin sau de loc. <numai seria VKM-
GBMV1>
a. Este apă în rezervorul de alimentare cu apă?
b. Este furnizată apă?

Inspectați conductele de alimentare cu apă și alimentarea 
cu apă.

c. Este sita înfundată?
Curăţaţi sita.

d. Este defect ventilul electromagnetic (respectiv nu se 
deschide)?
Înlocuiţi ventilul electromagnetic.

e. Este rupt elementul umidificatorului?
Înlocuiţi.

f. A scăzut rezistenţa apei din elementul umidificatorului?
Înlocuiți elementul umidificatorului.

g. Sunt defecte circuitele de control?
Înlocuiți placa cu circuite imprimate și alte piese electrice.

h. Este defect întrerupătorul cu flotor?
Înlocuiţi întrerupătorul cu flotor.

i. Este suficientă presiunea alimentării cu apă?
Resetaţi astfel încât să existe presiune suficientă.

j. Există materiale străine în rezervorul de apă de 
alimentare?
Curăţați rezervorul de apă de alimentare.

6 SERVICE DUPĂ VÂNZARE ŞI 
GARANŢIE

6.1 SERVICE DUPĂ VÂNZARE

AVERTIZARE

• Nu modificaţi unitatea.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.

• Nu demontaţi, sau reparaţi unitatea.
Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.
Luaţi legătura cu distribuitorul local.

• Feriţi de foc în cazul scăpărilor de agent frigorific.
Agentul frigorific utilizat în această unitate este nepericulos.
Deşi de obicei nu survin scurgeri de agent frigorific, dacă 
agentul frigorific scapă într-o încăpere şi vine în contact cu 
echipamente încinse precum încălzitoare cu ventilator, 
cuptoare, sobe de gătit cu ulei (gaz), etc., el va cauza 
formarea de gaze toxice.
După remedierea unei scăpări de agent frigorific, solicitaţi 
personalului de service confirmarea remedierii punctului de 
scăpare înainte de a reîncepe exploatarea.

• Nu demontaţi sau reinstalaţi singur unitatea.
Instalarea incompletă poate cauza scăpări de apă, 
electrocutare şi incendiu.
Luaţi legătura cu distribuitorul local.

■ CÂND SOLICITAŢI DISTRIBUITORULUI 
EFECTUAREA REPARAŢIEI, INFORMAŢI 
PERSONALUL ACESTUIA CU PRIVIRE LA 
URMĂTOARELE DETALII:
• Data livrării şi data instalării: 
• Defecţiune: 
Informaţi personalul cu privire la componentele defecte.
(Codul de defecţiune afişat pe telecomandă.)
• Nume, adresă, număr de telefon

■ REPARAŢII DUPĂ EXPIRAREA TERMENULUI DE 
GARANŢIE
Luaţi legătura cu distribuitorul local. Dacă este necesară 
reparaţia, este disponibil un serviciu contra cost.

■ PERIOADA MINIMĂ DE PĂSTRARE A PIESELOR 
IMPORTANTE
Chiar şi după încetarea fabricării unui anumit tip de instalaţie 
de aer condiţionat, noi avem în stoc piesele importante 
pentru acesta timp de cel puţin 6 ani.
Piesele importante semnifică componentele esenţiale 
funcţionării instalaţiei de aer condiţionat.

■ RECOMANDĂRI PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI 
INSPECŢIE
Deoarece după utilizarea timp de mai mulţi ani a unităţii se 
depune praf, performanţa va fi diminuată într-o oarecare 
măsură.
Demontarea şi curăţarea interiorului necesită competenţă 
tehnică, deci vă recomandăm să încheiaţi un contract de 
întreţinere şi inspecţie (contra cost), separat de întreţinerea 
normală.
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■ CICLURI RECOMANDATE DE INSPECŢIE ŞI 
ÎNTREŢINERE
[Notă: Ciclul de întreţinere nu este acelaşi 
cu perioada de garanţie.]
Tabelul 1 presupune următoarele condiţii de utilizare:
• Utilizare normală fără porniri şi opriri frecvente ale maşinii.

(Deşi variază în funcţie de model, recomandăm ca unitatea 
să nu fie pornită şi oprită de mai mult de 6 ori într-o oră în 
cursul utilizării normale.)

• Se presupune că produsul funcționează 10 ore/zi, 
2.500 ore/an.

• Tabelul 1 - Ciclul de inspecţie și lista ciclului de întreţinere

*1:
• Puteţi face o verificare simplă precum în modul de mai jos.

Pentru a controla debitul aerului, țineți o tijă cu un fir sau ceva 
similar, ușor la capăt în fața grilei de alimentare și grilei de 
evacuare.

*2:
• Când ventilul electromagnetic se defectează, telecomanda 

nu afișează niciun cod de eroare.
Utilizarea în această stare va cauza o umidificare 
insuficientă și un consum mărit de apă de robinet.
Ventilul electromagnetic trebuie controlat la începutul 
sezonului de încălzire.

Nota 1
Acest tabel indică piesele principale.
Consultaţi contractul de întreţinere şi inspecţie pentru detalii.
Nota 2
Acest ciclu de întreţinere indică intervalele de timp 
recomandate până la necesitatea efectuării de activităţi de 
întreţinere, pentru a vă asigura că produsul rămâne operaţional 
un timp cât mai îndelungat.
Utilizarea pentru proiectarea unei întreţineri corespunzătoare 
(asigurarea bugetului pentru întreţinere şi tarifele de inspecţie, 
etc.).
În funcţie de conţinutul contractului de întreţinere şi inspecţie, 
ciclurile de inspecţie şi întreţinere pot fi în realitate mai scurte 
decât cele specificate aici.

Scurtarea ciclului de întreţinere şi ciclului de înlocuire 
trebuie luate în considerare în următoarele situaţii.

• La utilizarea în locuri calde, umede sau cu fluctuaţii mari ale 
temperatură şi umiditate.

• La utilizarea în locuri cu fluctuaţii mari ale alimentării 
cu curent (tensiune, frecvenţă, distorsiunea undelor, etc.).
(Nu poate fi utilizat în afara domeniului admisibil.)

• La utilizarea şi instalarea în locuri cu zguduituri şi vibraţii 
frecvente.

• La utilizarea în locuri necorespunzătoare unde aerul poate 
conţine praf, sare, gaze sau aerosoli dăunători precum acid 
sulfuros şi hidrogen sulfurat.

• La utilizarea în locuri unde maşina este pornită şi oprită 
frecvent sau timpul de exploatare este lung. (Exemplu: 
condiţionarea aerului timp de 24 de ore)

• Când apa alimentată este dură, viața umidificatorului se 
scurtează.

■ CICLUL DE ÎNLOCUIRE RECOMANDAT AL 
PIESELOR DE UZURĂ

[Ciclul nu este acelaşi cu perioada de garanţie.]

• Tabelul 2 - Lista ciclului de înlocuiri

Nota 1
Acest tabel indică piesele principale.
Consultaţi contractul de întreţinere şi inspecţie pentru detalii.
Nota 2
Acest ciclu de întreţinere indică intervalele de timp 
recomandate până la necesitatea efectuării de activităţi de 
întreţinere, pentru a vă asigura că produsul rămâne operaţional 
un timp cât mai îndelungat.
Utilizarea pentru proiectarea unei întreţineri corespunzătoare 
(asigurarea bugetului pentru întreţinere şi tarifele de inspecţie, 
etc.).
Nota 3
Viaţa elementului de umezire este de circa 3 ani (4.000 ore), 
la duritatea apei de alimentare de: 150 mg/l.
(Viaţa elementului de umezire este de circa 1 an (1.500 ore), 
la duritatea apei de alimentare de: 400 mg/l.)
Ore de funcționare anuale: 10 ore/zi x 26 zile/ 
luna x 5 luni = 1.300 ore.

Pentru detalii luaţi legătura cu distribuitorul local.
Notă: Defecţiunile datorate demontării sau curăţării interioare 
de persoane neautorizate nu pot fi incluse în garanţie.

■ MUTAREA ŞI DEZAFECTAREA UNITĂŢII

• Luaţi legătura cu distribuitorul local pentru demontarea și 
reinstalarea schimbătorului de căldură cu entalpie totală 
când îi schimbați amplasarea întrucât aceasta necesită 
competență tehnică.

• Această unitate conţine clorofluorocarbonaţi în agentul 
frigorific. 
Când dezafectaţi, demontați, instalați și întrețineți unitatea, 
colectaţi agentul frigorific în conformitate cu legislaţia locală 
pentru prevenirea deteriorării mediului înconjurător.
Pentru detalii luaţi legătura cu distribuitorul local.

■ UNDE SE TELEFONEAZĂ
Pentru lucrările de service după vânzare, etc., consultaţi 
distribuitorul local.

■ PERIOADA DE GARANŢIE

Perioada de garanţie: În termen de un an după instalare.
• Dacă în timpul perioadei de garanţie sunt necesare 

reparaţii la instalaţia de aer condiţionat, luaţi legătura 
cu distribuitorul local.

Denumirea piesei 
principale

Ciclu de 
inspecţie

Ciclu de întreţinere 
[înlocuiri şi/sau 
reparaţii]

Motor electric 
(ventilator, clapetă, etc.)

1-2 luni 
recoman-
date *1

20.000 ore

Plăci cu circuite 
imprimate

1 an

25.000 ore

Element de schimb de 
căldură

10 ani

Schimbător de căldură 5 ani

Senzor (termistor) 5 ani

Telecomandă şi 
comutatoare

25.000 ore

Tavă de golire 8 ani

Ventil de destindere 1 an *2 20.000 ore

Ventil electromagnetic 1 an 20.000 ore

Denumirea piesei 
principale

Ciclu de 
inspecţie

Ciclu de înlocuire

Filtru de aer
1 an

3 ani

Filtru de înaltă eficienţă 
(opţional)

1 an

Element de schimb de 
căldură

2 ani 10 ani

Elementul 
umidificatorului

1 an 3 ani (Nota 3)
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