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NÁVOD NA OBSLUHU

Celkový výmenník tepla
Ventilátor rekuperácie tepla -s vinutím DX-

MODELY
(Kanálový typ montovaný na strop)

S vinutím DX a zvlhčovačom

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

S vinutím DX

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Ventilátor rekuperácie tepla
Ventilátor rekuperácie tepla
• Ďakujeme vám za nákup úplného výmenníka tepla Daikin.

Pred použitím ventilátora rekuperácie tepla si dôkladne prečítajte 
tento návod na obsluhu. Informuje vás ako správne používať 
jednotku a pomôže vám pri odstraňovaní problémov. Tento návod 
vysvetľuje len vnútornú jednotku. Používajte ho spolu s návodom 
na obsluhu vonkajšej jednotky. Po prečítaní návodu ho odložte 
pre budúce použitie.

• Táto jednotka je voliteľný typ pre klimatizáciu systému VRV.
Normálne by sa mala používať v kombinácii s vnútornou 
klimatizáciou systému VRV. 
Je tiež možné túto jednotku použiť ako nezávislý systém.

• Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je to potrebné, 
neinštalujte jednotku ventilátora rekuperáciou tepla samostatne, 
ale skôr nainštalujte inú vnútornú jednotku.

• Na ovládanie jednotky použite diaľkový ovládač vnútornej 
klimatizácie systému VRV.



MODELY VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Závesná konzola 14 Výstup vypúšťania

2 Príruba pripojenia kanála 15 Zvlhčovač (prírodný vyparovací typ)
<len série VKM-GBMV1>3 Výstupný ventilátor

4 Vzduchový filter (filter s dlhou životnosťou) 16 Sitko (je súčasťou)
<len série VKM-GBMV1>5 Zvlhčovač

6 Riadiaca skriňa 17 Nádrž prívodu vody
<len série VKM-GBMV1>7 Údržbársky kryt

8 Prvky výmenníka tepla
Vymieňa teplo (teplota a vlhkosť) zvnútra so vzduchom 
zvonka, vymieňa vonkajší vzduch za takých istých 
podmienok aké sú vnútri a privádza ho dovnútra.

18 Magnetický ventil
<len série VKM-GBMV1>

19 Diaľkový ovládač (voliteľné prídavné príslušenstvo)

20 Motor zvlhčovača

9 Výrobný štítok 21 EA Výstup vzduchu von

10 Ventilátor prívodu vzduchu 22 OA Čerstvý vzduch zvonka (vonkajší vzduch)

11 Priame expanzné vinutie 23 RA Návrat vzduchu z miestnosti

12 Plynové potrubie 24 SA Prívod vzduchu do miestnosti

13 Kvapalinové potrubie
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Diaľkový ovládač pre VKM BRC1D527

2 3

Diaľkový ovládač pre VKM BRC1D527 Diaľkový ovládač pre VKM BRC1D527
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A Kombinovaný operačný systém so systémami VRV

1 Vnútorná jednotka

2 Ventilátor rekuperácie tepla -s vinutím DX-

3 Diaľkový ovládač pre vnútornú jednotku

4 Vonkajšia jednotka

B Nezávislý systém

Diaľkový ovládač pre VKM BRC1D527
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S vinutím DX a zvlhčovačom S vinutím DX
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Celkový výmenník tepla
Ventilátor s rekuperáciou tepla -s vinutím DX-

Návod na
obsluhu
OBSAH
ILUSTRÁCIE (obrázok).............................................. [1][2]

1 BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA ............1
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3 POSTUP PRI PREVÁDZKE.............................................8
4 ÚDRŽBA ........................................................................ 11
5 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV ................................12
6 POPREDAJNÝ SERVIS A ZÁRUKA..............................14

Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú 
preklady originálneho návodu.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého 
chladiva
Tento výrobok obsahuje fluoridizované skleníkové plyny, 
pre ktoré platí kyótsky protokol.
Typ chladiva: R410A

Hodnota GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = global warming potential (potenciál globálneho 
oteplenia)

V závislosti od európskej alebo lokálnej legislatívy môžu byť 
potrebné pravidelné kontroly netesností chladiva. 
Viac informácií získate od vášho miestneho predajcu.

1 BEZPEČNOSTNÉ PREVENTÍVNE 
OPATRENIA

Ak chcete získať úplné výhody z funkcií jednotky ventilátora 
s rekuperáciou tepla a vyhnúť sa poruchám v dôsledku 
nesprávnej obsluhy, odporúčame, aby ste si pred použitím 
dôkladne prečítali návod na obsluhu. Tento výrobok prichádza 
na trh s označením “spotrebiče, ktoré nie sú prístupné 
verejnosti".
• V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na 

VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodržujte všetky nižšie 
uvedené preventívne opatrenia. Všetky sú veľmi 
dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti.

VAROVANIE ......... Označuje možnú nebezpečnú situáciu, 
ktorej ak sa nezabráni, môže mať 
za následok usmrtenie alebo vážne 
zranenia.

UPOZORNENIE .... Označuje možnú nebezpečnú situáciu, 
ktorej ak sa nezabráni, môže mať za 
následok menej vážne zranenie alebo 
poranenie. Môže sa tiež použiť ako 
upozornenie na nebezpečné praktiky.

• Po prečítaní uschovajte tento návod na vhodnom 
mieste tak, aby ste si ho mohli v prípade potreby 
preštudovať. Ak sa zariadenie odovzdá inému 
používateľovi, nezabudnite odovzdať aj návod.

VAROVANIE (Počas prevádzky)

• Nezabudnite, že dlhé priame pôsobenie studeného 
alebo teplého vzduchu z jednotky ventilátora s rekupe-
ráciou tepla alebo vzduchu, ktorý je studený alebo príliš 
teplý môže poškodiť váš fyzický a zdravotný stav.

• Do vstupu alebo výstupu vzduchu nestrkajte žiadne 
predmety vrátane tyčí, prstov atď.
V dôsledku kontaktu s lopatkami vysokorýchlostného 
ventilátora jednotky vetrania s rekuperáciou tepla by mohol 
mať za následok zranenie osôb.

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla nepoužívajte 
v atmosfére znečistenej olejovými parami, napr. parami 
oleja na varenie alebo strojového oleja.
Olejové pary môžu spôsobiť poškodenie jednotky vetrania 
s rekuperáciou tepla, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo 
požiar.

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla nepoužívajte 
na miestach s veľkým množstvom dymu z oleja, 
napr. kuchyne alebo na miestach s horľavými plynmi, 
korozívnymi plynmi alebo kovovým prachom.
Použitie jednotky vetrania s rekuperáciou tepla na takých 
miestach môže spôsobiť vznik požiaru alebo poruchu 
jednotky vetrania s rekuperáciou tepla.

• V blízkosti jednotky vetrania s rekuperáciou tepla 
nepoužívajte horľavé materiály (napr. sprej na vlasy 
alebo insekticídy). Jednotku vetrania s rekuperáciou 
tepla nečistite organickými rozpúšťadlami ako je 
napr. riedidlo na farby.
Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť 
poškodenie jednotky vetrania s rekuperáciou tepla, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

• Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, 
zariadenie neobsluhujte vlhkými rukami.

• Ak horľavý plyn uniká, otvorte okná a miestnosť 
vyvetrajte.
Ak sa jednotka zapína alebo vypína pri nedostatočnom 
vetraní, môže dôjsť k výbuchu z iskrenia pri elektrickom 
pripojení.

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla neumývajte 
vodou, lebo by to mohlo spôsobiť zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
(Nezahŕňa vzduchové filtre atď.)

• Nezabudnite zastaviť jednotku a vypnúť elektrické 
napájanie pri čistení alebo kontrole.
Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by 
spôsobiť úraz.

• Nikdy sami nevykonávajte prehliadku alebo servis 
zariadenia.
Požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby túto 
prácu vykonal. (Kvalifikovaná servisná osoba)

• V prípade úniku chladiva zabezpečte protipožiarnu 
ochranu.
Ak jednotka vetrania s rekuperáciou tepla nefunguje 
správne, t.j. nevytvára chladný alebo teplý vzduch, príčinou 
môže byť únik chladiva. Poraďte sa s vašim miestnym 
predajcom, aby vám pomohol. Chladivo v jednotke vetrania 
s rekuperáciou tepla je bezpečné a v normálnom prípade 
neuniká. Napriek tomu v prípade netesnosti môže styk 
s voľne prístupným horákom, ohrievačom alebo sporákom 
spôsobiť vytváranie škodlivého plynu. Zastavte prevádzku 
jednotky vetrania s rekuperáciou tepla a poraďte sa s vašim 
miestnym predajcom. Jednotku vetrania s rekuperáciou 
tepla ďalej nepoužívajte, kým kvalifikovaný servisný 
pracovník nepotvrdí, že netesnosť bola opravená.

• Ak bola jednotka vetrania s rekuperáciou tepla zaliata 
v prípade prírodnej katastrofy, ako je povodeň alebo 
tajfún, poraďte sa s miestnym predajcom.
V takom prípade jednotku vetrania s rekuperáciou tepla 
neprevádzkujte, lebo inak môže dôjsť k vzniku poruchy, 
zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
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• Spustite alebo zastavte prevádzku jednotky vetrania 
s rekuperáciou tepla pomocou diaľkového ovládača. 
Nikdy na tento účel nepoužívajte istič elektrického 
obvodu.
Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úniku vody. Okrem 
toho, ak je povolený automaticky reset poruchy elektrického 
napájania a elektrické napájanie sa obnoví, ventilátor sa 
náhle spustí, čo môže spôsobiť zranenie osôb.

• S vašim miestnym predajcom prejednajte vyčistenie 
vnútra jednotky vetrania s rekuperáciou tepla.
Nesprávne čistenie môže spôsobiť porušenie plastových 
dielov, únik vody a iné poškodenie alebo zasiahnutie 
elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE (Počas prevádzky)

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla nepoužívajte 
na iný účel, než je ten, na ktorý je určená.
Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla nepoužívajte na 
chladenie presných prístrojov, potravín, rastlín, zvierat alebo 
umeleckých diel, keďže by to mohlo mať vplyv na výkon, 
kvalitu a životnosť príslušných predmetov.

• Zariadenia, ktoré vytvárajú plameň, neumiestňujte na 
miestach vystavených prúdeniu vzduchu z jednotky 
vetrania s rekuperáciou tepla, lebo by to malo vplyv 
na spaľovanie horáka.

• Ohrievače neumiestňujte priamo pod jednotku vetrania 
s rekuperáciou tepla, lebo vznikajúce teplo by mohlo 
spôsobiť deformáciu.

• Zabezpečte, aby deti, rastliny alebo zvieratá neboli 
vystavené priamemu prúdeniu vzduchu z jednotky 
vetrania s rekuperáciou tepla, lebo by to malo na nich 
nepriaznivý vplyv.

• V blízkosti jednotky vetrania s rekuperáciou tepla alebo 
vnútorných vstupných a výstupných mriežok neumiest-
ňujte horľavé spreje alebo neprevádzkujte striekacie 
nádoby, lebo by to malo za následok vznik požiaru.

• Ak sa jednotka vetrania s rekuperáciou tepla dlhšiu 
dobu nepoužíva, vypnite elektrické napájanie.
Inak bude jednotka vetrania s rekuperáciou tepla horúca 
alebo môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadenia sa 
prachu.

• Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
Ak ventilátor nevyfukuje vzduch do celej miestnosti, môže 
to spôsobiť nedostatok kyslíka vedúci do stavu poškodenia 
zdravia alebo dlhodobých zdravotných problémov.

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla nepoužívajte 
bez vzduchového filtra.
To môže spôsobiť poruchu, keď sa prvok výmeny tepla 
môže upchať nečistotou alebo prachom.

• Pri čistení používajte rukavice.
Čistenie bez rukavíc môže spôsobiť zranenie.

• Diaľkový ovládač nikdy nedemontujte.
Dotyk s vnútornými dielmi môže spôsobiť zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. 
O vnútorných kontrolách a nastaveniach poraďte sa s vašim 
miestnym predajcom.

• Predmety neumiestňujte do priamej blízkosti vonkajšej 
jednotky a zabráňte hromadeniu listov a iných 
predmetov okolo jednotky.
Listy predstavujú teplý úkryt pre malé živočíchy, ktoré sa 
môžu dostať do jednotky. Ak vniknú do jednotky a ak prídu 
do styku s elektrickými súčiastkami, môžu spôsobiť vznik 
porúch, dymu alebo požiaru.

• V čase čistenia alebo inšpekcie vzduchového filtra 
dávajte pozor na to, čo robíte.
Potrebná je veľmi opatrná činnosť, ktorej je nutné venovať 
najvyššiu pozornosť. Ak je lešenie nestabilné, môžete 
spadnúť a tým si spôsobiť zranenie.

• Nádoby s vodou (vázy s kvetmi atď.) neumiestňujte 
na jednotku vetrania s rekuperáciou tepla, lebo by 
to mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom 
alebo vznik požiaru.

• Zariadenie nie je určené k používaniu malými deťmi 
alebo nemohúcimi osobami bez dozoru.
Môže to mať za následok zranenie alebo zasiahnutie 
elektrickým prúdom.

• Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že 
sa nehrajú s vnútornou jednotkou alebo jej diaľkovým 
ovládačom.
Náhodné používanie zariadenia dieťaťom môže mať za 
následok zranenie alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

VAROVANIE (Pre inštaláciu)

• Inštalačné práce prejednajte s miestnym predajcom.
Práce vykonané vlastnými silami môžu spôsobiť únik vody, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

• Inštalácia by sa mala vykonať podľa návodu na 
inštaláciu.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť netesnosť, zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Ak jednotka padne, 
môže to mať za následok vznik úrazu.

• Jednotku neinštalujte na miestach, kde teplota 
v priestoroch okolo jednotky alebo vstupných a 
výstupných mriežok miestnosti klesne pod bod mrazu.
<len série VKM-GBMV1>
Voda vo vodovodných potrubiach, prvku zvlhčovača, 
elektromagnetických ventiloch a iných komponentoch môžu 
zamrznúť, čo spôsobí ich porušenie a netesnosť.

• Nedovoľte výstupnému vzduchu, aby sa dostal do 
vstupného ventilu vonkajšieho vzduchu.
Môže to spôsobiť, že sa vnútorný priestor znečistí a poškodí 
zdravie.

• Vstupný ventil vonkajšieho vzduchu umiestnite tak, 
aby nenasával výstupný vzduch, ktorý obsahuje vzduch 
zo spaľovania a pod.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť stratu kyslíka 
v miestnosti, ktorá spôsobí vážne nehody.

• Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár 
s platným osvedčením.
Požiadajte svojho miestneho predajcu, aby vykonal 
zapojenie. Nikdy to nerobte sami. 

• Presvedčte sa, či je pre túto jednotku k dispozícii 
samostatný elektrický napájací obvod a aby boli všetky 
elektrické práce uskutočnené kvalifikovaným 
personálom podľa miestnych zákonov a predpisov.
Nedostatočná kapacita obvodu elektrického napájania 
alebo nesprávne vykonaná práca môžu spôsobiť 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

• Nezabudnite uzemniť jednotku vetrania s rekuperáciou 
tepla.
Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla neuzemňujte 
k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu telefónneho 
vedenia. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Intenzívny 
nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže spôsobiť 
poškodenie jednotky vetrania s rekuperáciou tepla.

• Zabezpečte inštaláciu prúdového chrániča.
Zanedbanie nutnosti inštalovať prúdový chránič môže mať 
za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.

• Jednotku nainštalujte na pevný základ s dostatočnou 
nosnosťou.
Nedostatočná pevnosť základu môže mať za následok pád 
jednotky a spôsobenie zranení.

• Pripojte diaľkový ovládač k správnemu modelu.
To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.
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• Nepripájajte ďalšie elektrické vedenia.
To môže spôsobiť vznik požiaru.

• Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, čo máte robiť 
v prípade úniku chladiva.
Ak sa má jednotka ventilátora s rekuperáciou tepla 
nainštalovať v malej miestnosti, je nutné uskutočniť také 
opatrenia, aby ani v prípade úniku chladiva neprekročilo 
jeho množstvo povolenú hranicu koncentrácie. Inak by to 
mohlo viesť k vzniku nehody v dôsledku nedostatku kyslíka.

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla neinštalujte na 
miesta, kde hrozí nebezpečenstvo úniku horľavých 
plynov.
V prípade úniku plynu môže mať vytváranie plynu v blízkosti 
jednotky vetrania s rekuperáciou tepla za následok vznik 
požiaru.

UPOZORNENIE (Pre inštaláciu)

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla alebo mriežku 
nasávania vzduchu alebo výstupu nepoužívajte na 
nasledovných miestach.
1. Miesta vystavené vysokým teplotám alebo priamemu

plameňu.
Vyhnite sa miestu, kde teplota v blízkosti jednotky 
vetrania s rekuperáciou tepla a mriežky nasávania 
vzduchu a výstupu vzduchu prekračuje 40°C. Ak sa 
jednotka používa pri vysokej teplote, následkom toho 
dôjde k deformácii vzduchového filtra a prvku výmeny 
tepla alebo vyhoreniu motora.

2. Také miesta sú napr. kuchyne alebo iné miesta, 
kde sa nachádzajú olejové výpary.
To môže spôsobiť vznik požiaru.

3. Miesta, ako sú strojársky a chemický závod, kde 
sa vytvára plyn, ktorý obsahuje škodlivý plyn alebo 
korozívne zložky materiálov, napr. kyselina, alkálie, 
organické rozpúšťadlá a nátery.
Miesta, kde môže dôjsť k úniku horľavého plynu.
To môže spôsobiť otravu plynom alebo vznik požiaru.

4. Miesta, napr. kúpeľňa vystavená vlhkosti.
Môže dôjsť k zvodu elektrického prúdu alebo zasiahnutiu 
elektrickým prúdom a inej poruche.

5. Miesta pod bodom mrazu.
<len série VKM-GBMV1>
Použitie jednotky pri teplotách pod 0°C môže spôsobiť 
zamrznutie vypúšťacej nádoby prívodného a výstupného 
potrubia, zvlhčovacieho prvku, elektromagnetických 
ventilov a iných dielov, čo môže spôsobiť problémy.

6. V blízkosti strojov vyžarujúcich elektromagnetické 
vlny.
Elektromagnetické vlny môžu narušiť činnosť riadiaceho 
systému a spôsobiť poškodenie zariadenia.

7. Miesta vystavené veľkému množstvu čierneho uhlíka.
Čierny uhlík sa zachytí na vzduchovom filtri a prvku 
výmeny tepla, čím sa stávajú nepoužiteľné.

• Boli uskutočnené opatrenia ochrany proti snehu? 
Podrobnosti prejednajte s vašim miestnym predajcom.

• Uistite sa, že je teplota a vlhkosť miesta inštalácie 
v rozsahu použitia a neprekračuje hranicu.
Neinštalujte na chladných skladovacích miestach alebo 
iných miestach s nízkymi teplotami alebo blízko ohrievaných 
bazénov. To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo 
vznik požiaru.

• Nainštalujte dva vonkajšie kanály so sklonom smerom 
dole, aby sa zabránilo vniknutiu dažďovej vody do 
jednotky.
Ak k tomu nedošlo úplne, voda sa môže dostať do budovy, 
poškodí nábytok a spôsobí zásah elektrického prúdu alebo 
vznik požiaru.

• Izolujte dva vonkajšie kanály, aby sa zabránilo 
kondenzácii rosy (a ak je to potrebné aj vnútorný kanál).
Ak k tomu nedošlo úplne, voda sa môže dostať do budovy, 
poškodí nábytok a pod.

• Pri použití kovových kanálov pre prechod kovovou 
lištou siete, oplotením alebo kovovou doskou do 
drevených budov použite elektrickú izoláciu medzi 
kanálom a stenou.
To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vznik požiaru.

• Odtok upravte tak, aby bolo zabezpečené dokonalé 
vypúšťanie.
Ak vypúšťacie potrubie nie je pripojené správne, vypúšťanie 
nebude fungovať. Vtedy sa vo vypúšťacom potrubí 
nahromadia nečistota a zvyšky a môžu spôsobiť únik vody. 
Za takých okolností zastavte prevádzku jednotky vetrania 
s rekuperáciou tepla a potom to prekonzultujte s vašim 
miestnym predajcom.

• Diaľkový ovládač nenechávajte bez dozoru, ak je riziko 
jeho navlhnutia.
Ak sa voda dostane do diaľkového ovládača, vzniká riziko 
prerazenia elektrického prúdu a poškodenia elektronických 
komponentov. Môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým 
prúdom alebo vznik požiaru.

VAROVANIE
(Pre presun a opätovnú 
inštaláciu/opravu)

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla neupravujte.
To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.

• S vašim miestnym predajcom prejednajte zmenu miesta 
a opätovnú inštaláciu jednotky vetrania s rekuperáciou 
tepla.
Nesprávne uskutočnené inštalačné práce môžu spôsobiť 
netesnosť, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.

• Jednotku nedemontujte alebo neopravujte sami.
To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru. 
Spojte sa s vašim miestnym predajcom, aby ste vykonali 
takú prácu.

• Pri demontáži jednotky vetrania s rekuperáciou tepla 
zabezpečte, aby sa neprevrátila.
Voda zvnútra jednotky môže vytekať alebo unikať a dostať 
sa na nábytok a pod.

• Sami nemeňte polohu a ani opätovne neinštalujte 
diaľkový ovládač.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie 
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Prejednajte to s vašim miestnym predajcom.

• Ak má jednotka vetrania s rekuperáciou tepla poruchu 
(vychádza z nej zápach po spálení atď.), vypnite 
elektrické napájanie jednotky vetrania s rekuperáciou 
tepla a spojte sa s miestnym predajcom.
Pokračovanie v prevádzke za takých okolností by malo za 
následok poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo 
vznik požiaru.

<KONTROLNÝ ZOZNAM S VÝNIMKOU BEZPEČNOSTNÝCH 
UPOZORNENÍ>
Položky popísané nižšie by sa mali skontrolovať. Požiadajte 
vášho miestneho predajcu, ak sa cítite neisto alebo ich 
nemôžete skontrolovať sami.

■ KONTROLNÝ ZOZNAM O VÝBERE MIESTA 
INŠTALÁCIE

• Je vonkajšia jednotka nainštalovaná na dobre vetranom 
mieste bez prekážok okolo nej?

• Nepoužívajte na miestach popísaných nižšie.
a.Miesta s minerálnym olejom, napr. rezný olej v atmosfére.
b.Miesta so soľou vo vzduchu, napr. pobrežné oblasti.
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c. Miesta s plynom s obsahom síry vo vzduchu, napr. horúce 
pramene.

d.Na miestach so značne kolísajúcim napätím, 
napr. vo výrobných závodoch.

e.V automobiloch alebo na lodiach.
f. Miesta obsahujúcich paru v atmosfére alebo rozliaty olej, 

napr. kuchyňa.
g.Miesta s mechanickým zariadením vytvárajúcim 

elektromagnetické vlny.
h.Na miestach s kyslými alebo zásaditými parami.

• Boli uskutočnené opatrenia ochrany proti snehu?
Podrobnosti sa dozviete od vášho miestneho predajcu.

■ KONTROLNÝ ZOZNAM O PRÁCI PRI 
ELEKTRICKOM ZAPÁJANÍ

• Celé elektrické zapojenie musí uskutočniť elektrikár 
s platným osvedčením.
Prácu nevykonávajte sami. Spojte sa s miestnym predajcom.

• Elektrické zapojenie sa musí vykonať podľa miestnych 
noriem.

• Je obvod špecifický pre klimatizáciu?

■ KONTROLNÝ ZOZNAM KOREŠPONDUJÚCI 
S PREVÁDZKOVÝM HLUKOM

• Je jednotka nainštalovaná na nasledovných miestach?
a.Miesto dostatočne pevné a s takou nosnosťou, ktorá 

je schopná niesť hmotnosť jednotky a také miesto, 
ktoré nezosilňuje prevádzkovú hlučnosť alebo vibrácie 
zariadenia.

b.Jednotku umiestnite tak, aby hluk a horúci vzduch 
z výstupu vonkajšej jednotky neobťažoval susedov.

• Sú prekážky blízko výstupu vonkajšej jednotky?
Môžu obmedziť funkciu a zvýšiť prevádzkovú hlučnosť.

• Ak je počas prevádzky počuť nenormálny hluk, obráťte 
sa na miestneho predajcu.

■ KONTROLNÝ ZOZNAM O PRÁCACH NA 
VYPÚŠŤACOM POTRUBÍ A PRÍVODE VODY

• Správne uskutočnite inštaláciu vypúšťania.
Ak nedochádza k správnemu vypúšťaniu z vonkajšieho 
vypúšťacieho potrubia počas prevádzky klimatizácie, 
s veľkou pravdepodobnosťou môže dôjsť k upchatiu potrubia 
prachom alebo nečistotou, čo môže spôsobiť únik vody 
z vnútornej jednotky.
Zastavte prevádzku jednotky a kontaktujte vášho miestneho 
predajcu.

2 ČO ROBIŤ PRED SPUSTENÍM 
PREVÁDZKY

Tento návod na obsluhu je určený pre nasledovné systémy 
so štandardným ovládaním. Pred uvedením zariadenia do 
prevádzky sa skontaktujte s vašim miestnym predajcom, aby 
vám poskytol informácie týkajúce sa prevádzky v súlade 
s typom a značkou vášho systému.
Keď vaša inštalácia má nastaviteľný systém ovládania, 
požiadajte vášho miestneho predajcu, aby vám poskytol 
informácie týkajúce sa prevádzky vášho systému. 

2.1 NÁZVY DIELOV (Viď obr. 1)
(1) Závesná konzola
(2) Príruba pripojenia kanála
(3) Výstupný ventilátor
(4) Vzduchový filter (filter s dlhou životnosťou)
(5) Zvlhčovač
(6) Riadiaca skriňa
(7) Údržbársky kryt
(8) Prvky výmenníka tepla

(9) Výrobný štítok
(10) Ventilátor prívodu vzduchu
(11) Priame expanzné vinutie
(12) Plynové potrubie
(13) Kvapalinové potrubie
(14) Výstup vypúšťania
(15) Zvlhčovač (prírodný vyparovací typ) 

<len série VKM-GBMV1>
(16) Sitko (vrátane) <len série VKM-GBMV1>
(17) Nádrž na prívod vody <len série VKM-GBMV1>
(18) Elektromagnetický ventil <len série VKM-GBMV1>
(19) Diaľkový ovládač (voliteľné prídavné príslušenstvo)
(20) Motor zvlhčovača
(21) EA Výstup vzduchu von
(22) OA Čerstvý vzduch zvonka (vonkajší vzduch)
(23) RA Návrat vzduchu z miestnosti
(24) SA Prívod vzduchu do miestnosti

2.2 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ A PREPÍNAČ: NÁZOV 
A FUNKCIA KAŽDÉHO SPÍNAČA A DISPLEJA 
(Viď obrázok 3)

• Len položky označené hviezdičkou (značka *) sú vysvetle-
nia týkajúce sa funkcií a zobrazenia jednotky. Neoznačené 
položky sú funkcie kombinovaných klimatizácií. Pri použití 
tlačidiel pre funkcie, ktoré nie sú k dispozícii (tlačidlá, ktoré 
nie sú popísané v texte), dôjde k zobrazeniu "NOT 
AVAILABLE" (NIE JE K DISPOZÍCII). Kontaktujte vášho 
miestneho predajcu, ktorý vám poskytne podrobnejší popis 
týchto funkcií (tlačidlá).

*1 Tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.)
Stlačte tlačidlo a systém sa spustí. Stlačte tlačidlo znovu a 
systém sa zastaví.

*2 Kontrolka prevádzky (červená)
Kontrolka sa počas prevádzky rozsvieti a v prípade 
poruchy bliká.

*3 Displej " " (zmena pri ovládaní)
Môže byť zobrazená, ak je kombinovaná s klimatizáciou 
systému VRV.
Diaľkovým ovládačom, ktorý zobrazuje túto ikonu, nie je 
možné prepínať vykurovanie a klimatizáciu.

4 Displej " " (pri centralizovanom ovládaní)
Ak tento displej zobrazuje, systém je pod centralizovaným 
ovládaním. (To nie je štandardná špecifikácia.)

5 IKONA OPUSTENIA DOMU " "
Ikona opustenie domu zobrazuje stav funkcie opustenia 
domu.

*6 Displej " " (rozmrazovanie/teplý štart)
Môže sa zobraziť, ak sa v režime vykurovania zvyšuje 
možnosť zamrznutia vinutia vonkajšej jednotky.

7 Displej " " (čistenie vzduchu)
Tento displej zobrazuje, že je jednotka čistenia vzduchu 
v prevádzke.

8 Displej " " " " " " " " " " (režim 
prevádzky: "VENTILÁTOR, SUŠENIE, AUTOMATIKA, 
KLIMATIZÁCIA, VYKUROVANIE")
To zobrazuje stav prevádzky kombinovanej klimatizácie.
• U systému VRVIII neexistuje "vykurovanie" (typ len 

klimatizácia).
• " " je k dispozícii len u systémov, ktoré pracujú 

v režime klimatizácia a vykurovanie.

ZAP. Opustenie domu je odblokované.

BLIKÁ Opustenie domu je aktívne.

VYP. Opustenie domu je zablokované.
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9 Diaľkový ovládač thermo
Sníma teplotu okolo diaľkového ovládača. Tá nie je taká 
istá ako teplota vracajúceho sa vzduchu z miestnosti (RA) 
jednotkou výmenníka tepla.

*10 Displej " " " " " "
Zobrazuje režim vetrania. 

11 MAXIMÁLNA NASTAVENÁ TEPLOTA " "
Maximálna nastavená teplota zobrazuje maximálnu 
nastavenú teplotu pri obmedzujúcej (limitnej) prevádzke.

*12 IKONA ČASOVAČA PLÁNOVANIA " "
Táto ikona zobrazuje, že časovač plánovania je 
odblokovaný.

13 Displej " " (prevádzka kontroly/skúšania)
Ak sa stlačí tlačidlo inšpekčnej/skúšobnej prevádzky, 
displej zobrazí režim, v ktorom sa systém práve nachádza.

• Nepoužívajte pri obvyklom využití (servisná osoba/len 
inštalatér).

*14 IKONA VYPNUTIA " "
Táto ikona zobrazuje, že pri programovaní časovača 
plánovania je zvolená činnosť vypnutia.

15 MINIMÁLNA NASTAVENÁ TEPLOTA " "
Minimálna nastavená teplota zobrazuje minimálnu 
nastavenú teplotu pri obmedzujúcej (limitnej) prevádzke.

*16 IKONY ČINNOSTI " "
Tieto ikony zobrazujú činnosti na každý deň podľa 
časovača plánovania.

17 Displej " " (nastavená teplota)
To zobrazuje nastavenú teplotu kombinovanej 
klimatizácie.
Nezobrazuje sa, ak sa jednotka používa ako nezávislý 
systém.

*18 Tlačidlo prepínača režimu vetrania
Stlačí sa, ak chcete prepnúť režim vetrania.

*19 Tlačidlo ovládania otáčok ventilátora
Stlačí sa, ak chcete ovládať otáčky ventilátora.
(Viď položka 30)

*20 Tlačidlo inšpekčnej/skúšobnej prevádzky
Nepoužité, len pre servisné účely.

*21 TLAČIDLO PROGRAMOVANIA " "
Toto tlačidlo je viacúčelové.
V závislosti od predchádzajúcich nastavení užívateľa, 
môže mať tlačidlo programovania rozličné funkcie.

*22 TLAČIDLO ČASOVAČA PLÁNOVANIA " "
Toto tlačidlo odblokuje alebo zablokuje časovač 
plánovania.

*23 Tlačidlo času programovania
Toto tlačidlo používajte na naprogramovanie času 
spustenia alebo zastavenia.

24 Displej " " (klapka prúdenia vzduchu)
To zobrazuje smer a režim klapky prúdenia vzduchu 
kombinovanej klimatizácie.

25 Tlačidlo nastavenia teploty
Použite toto tlačidlo pre nastavenie požadovanej teploty 
klimatizácie kombinovanej s touto jednotkou.
Toto tlačidlo sa nesmie pre túto jednotku používať.
Táto jednotka nemôže zmeniť nastavenie teploty.

26 TLAČIDLO MENOVITÁ HODNOTA/LIMIT " "
Toto tlačidlo prepína medzi prevádzkou s menovitou 
hodnotou, obmedzujúcou (limit) prevádzkou alebo  
(len režim programovania).

27 TLAČIDLO ZMENY/  PREVÁDZKY " "
Toto tlačidlo je viacúčelové. V závislosti od predchádzajú-
cich nastavení užívateľa môžu mať nasledovné funkcie:

*28 UKAZOVATEĽ DŇA V TÝŽDNI " "
Ukazovateľ dňa v týždni zobrazuje aktuálny deň v týždni 
(alebo nastavený deň pri odčítavaní alebo programovaní 
časovača plánovania).

*29 ZOBRAZENIE HODÍN " "
Zobrazenie hodín ukazuje aktuálny čas (alebo čas činnosti 
pri odčítavaní alebo programovaní časovača plánovania).

*30 Displej " " (otáčky ventilátora)
Tento displej zobrazuje vami vybratú rýchlosť ventilátora.
* To sa zobrazuje len, ak sa stlačí tlačidlo výberu otáčok 

ventilátora. Normálne zobrazuje nastavenú silu 
ventilátora kombinovanej klimatizácie.

*31 IKONA ČASU ČISTENIA PRVKU " "
Táto ikona zobrazuje, že sa prvok musí vyčistiť.

*32 Displej " " (čas na čistenie vzduchového filtra)
Viď "4.1 KEDY VYKONAŤ ÚDRŽBU VZDUCHOVÉHO 
FILTRA".

33 Displej " " (vetranie)
Tento displej zobrazuje, že je úplná výmena tepla 
v prevádzke.

*34 Displej "NOT AVAILABLE" (NIE JE K DISPOZÍCII)
• Ak funkcia tohto stlačeného tlačidla nie je k dispozícii pre 

jednotku alebo klimatizáciu, môže displej na niekoľko 
sekúnd zobraziť slová “NIE JE K DISPOZÍCII" (“NOT 
AVAILABLE").

• "NIE JE K DISPOZÍCII“ sa zobrazí len, keď nie je žiadna 
z vnútorných jednotiek vybavená touto funkciou, ak beží 
niekoľko jednotiek súčasne. Nie je zobrazené, ak je 
funkcia k dispozícii len na jednej z jednotiek.

35 Tlačidlo ovládania otáčok ventilátora klimatizácie
Stlačte toto tlačidlo pre voľbu otáčok ventilátora 
klimatizácie kombinovanej s touto jednotkou.

36 Tlačidlo nastavenia smeru prúdenia vzduchu
Stlačte toto tlačidlo pre voľbu smeru prietoku vzduchu 
klimatizácie kombinovanej s touto jednotkou.

*37 Tlačidlo resetovania značky filtra
Viď "4.1 KEDY VYKONAŤ ÚDRŽBU VZDUCHOVÉHO 
FILTRA".

POZNÁMKA

• Na rozdiel od aktuálnych prevádzkových situácií, displej na 
obrázku 3 zobrazuje všetky možné zobrazenia.

• Ak sa rozsvieti kontrolka značky filtra, vzduchový filter 
vyčistite tak, ako je vysvetlené v "4 ÚDRŽBA". Po vyčistení 
a opätovnej inštalácii vzduchového filtra: stlačte tlačidlo 
prestavenia značky filtra na diaľkovom ovládači. Kontrolka 
značky filtra na displeji zhasne.

• Len položky označené hviezdičkou (značka *) sú vysvetlenia 
týkajúce sa funkcií a zobrazenia jednotky. 
Neoznačené položky sú funkcie kombinovaných klimatizácií. 

C

1 Vyberte režim prevádzky zariadenia (VETRANIE, 
SUŠENIE, AUTOMATIKA, KLIMATIZÁCIA, 
VYKUROVANIE).

2 Prepnite medzi minimálnou a maximálnou teplotou 
pri obmedzujúcej (limit) prevádzke.
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2.3 VYSVETLENIE PRE SYSTÉMY
Jednotka môže byť vyrobená ako súčasť dvoch rozličných 
systémov: ako súčasť kombinovaného systému 
prevádzky použitá spolu s klimatizáciou SYSTÉMU VRVII a 
ako nezávislý systém použitím len vetrania s rekuperáciou 
tepla. Pri použití jednotky ako nezávislého systému je 
potrebný fungujúci diaľkový ovládač.
Požiadajte vášho miestneho predajcu, aby vás informoval, 
aký typ systému je pred začatím prevádzky nastavený.
Viac o prevádzke diaľkového ovládača vnútornej jednotky 
a centralizovaného ovládača sa dozviete v návode na 
obsluhu dodanom s každou jednotkou.
Viď dodané návody na obsluhu, kde nájdete viac podrob-
ností o prevádzke každého diaľkového ovládača.

■ PREVÁDZKA KAŽDÉHO SYSTÉMU
Vzorový systém (Viď obrázok 2)
Kombinovaný operačný systém so systémami VRVIII
[Prevádzka]
Diaľkový ovládač klimatizácie spúšťa a zastavuje klimatizáciu 
a jednotku vetrania s rekuperáciou tepla.
Môžete tiež zvoliť otáčky ventilátora a režim vetrania.
Viď "3 POSTUP PRI PREVÁDZKE".
Počas prechodných období, keď sa používa len jednotka 
vetrania s rekuperáciou tepla bez klimatizácie, pomocou 
tlačidla výberu režimu prevádzky zvoľte "vetranie". (Pozri 2.4)

Vzorový systém (Viď obrázok 2)
Nezávislý systém
[Prevádzka]
Jednotka vetrania s rekuperáciou tepla sa môže spustiť 
zastaviť použitím diaľkového ovládača.
Môžete tiež zvoliť otáčky ventilátora a režim vetrania.
Viď "3 POSTUP PRI PREVÁDZKE".

POZNÁMKA

• Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je to potrebné, 
neinštalujte jednotku ventilátora s rekuperáciou tepla 
samostatne, ale skôr nainštalujte inú vnútornú jednotku.

2.4 O SYSTÉME PRIAMEHO SPOJENIA KANÁLOV
Príklady inštalácie
Systém priameho spojenia kanálov

POZNÁMKA)
• Systém musí byť ovládaný synchronizáciou s klimatizáciou.
• Nepripájajte k výstupnej strane vnútornej jednotky.

Nezávislý systém kanálov

Jednotka vetrania s rekuperáciou tepla sa nedá ovládať 
nezávisle, ak je klimatizácia je pripojená k jednotke vetra-
nia s rekuperáciou tepla cez kanál. Pri použití jednotky 
vetrania s rekuperáciou tepla nastavte klimatizáciu do 
režimu ventilátora na slabú silu ventilátora.

Diaľkový ovládač pre vnútornú jednotku

• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo výberu prevádzky, displej 
režimu prevádzky sa prepne tak, ako je zobrazené na 
nasledujúcom obrázku.

1 Displej režimu prevádzky
Zobrazí sa “vetranie".

2 Tlačidlo prepínača režimu prevádzky

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Príklad 1:
V prípade diaľkového ovládača BRC1D527 alebo podobne.
Displej sa zmení tak ako je uvedené dole.

POZNÁMKA) Aktuálny režim vetrania môže byť viditeľný 
a vybratý na diaľkovom ovládači.

• Ak displej zobrazuje " " (čas na vyčistenie vzduchového 
filtra), požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, 
aby filtre vyčistil (Viď kapitolu "4 ÚDRŽBA").

2.5 PREVÁDZKA FREE COOLING POČAS NOCI
<AUTOMATICKÁ FUNKCIA VYPUDENIA TEPLA V NOCI>
Free cooling v noci je funkcia, ktorá šetrí energiou, ktorá pracuje 
v noci, ak je klimatizácia vypnutá, znížením zaťaženia počas 
klimatizácie ráno, ak je zapnutá klimatizácia vetracími miest-
nosťami, ktoré obsahujú zariadenie kancelárie, ktorá zvyšuje 
izbovú teplotu.
• Free cooling v noci funguje len počas klimatizácie a ak 

je pripojené k systémom VRV.
• Free cooling v noci je nastavené na "VYP." v nastaveniach 

z výroby. Takže požiadajte od vášho miestneho predajcu, 
aby ho zapol, ak ho zamýšľate použiť.

Obrázok prevádzky

(a) Vonkajšia teplota

(b) Vnútorná teplota

(c) Nastavená teplota

(d) Stav prevádzky klimatizácie

(e) Stav prevádzky úplného výmenníka tepla

■ VYSVETLENIE OBRÁZKU PREVÁDZKA FREE 
COOLING POČAS NOCI

Jednotka porovnáva vnútornú a vonkajšiu teplotu po zastavení 
činnosti klimatizácie na noc. Ak sú splnené nasledujúce 
podmienky, spustí sa prevádzka a keď vnútorná teplota 
dosiahne nastavenie klimatizácie, prevádzka sa zastaví.

<Podmienky>
[1] vnútorná teplota je vyššia ako nastavenie klimatizácie a
[2] vonkajšia teplota je nižšia ako vnútorná teplota,
Ak vyššie uvedené podmienky nie sú uspokojené, opätovné 
vyhodnotenie sa vykonáva každých 60 minút.

Ak klimatizácia a jednotka vetrania s rekuperáciou tepla 
nie sú spojené cez kanál

<Režim prevádzky>

VRV:
Režim chladenia
Ventilátor s rekuperáciou tepla:
Režim výmeny tepla

VRV:
Režim vetrania
Ventilátor s rekuperáciou tepla:
Režim výmeny tepla

VRV:
Zastavenie
Ventilátor s rekuperáciou tepla:
Režim výmeny tepla

Ak sú klimatizácia a jednotka vetrania s rekuperáciou 
tepla spojené cez kanál

<Režim prevádzky>

VRV:
Režim chladenia
Ventilátor s rekuperáciou tepla:
Režim výmeny tepla

VRV:
Režim vetrania
Ventilátor s rekuperáciou tepla:
Režim výmeny tepla

A Teplota prevádzkového stavu (°C)

B Ďalšie ráno (čas)

C Režim prevádzky Free cooling v noci

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00
(d

)
(e

)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 POSTUP PRI PREVÁDZKE

3.1 KLIMATIZÁCIA, VYKUROVANIE A REŽIM 
PREVÁDZKY LEN VENTILÁTOR (Viď obrázok 4)

[PRÍPRAVY]

• Aby ste chránili jednotku, zapnite hlavný vypínač 6 hodín 
pred začatím prevádzky.
Počas obdobia vykurovania alebo klimatizácie vypnite 
elektrické napájanie. Týmto sa zabezpečí plynulé 
spúšťanie.

Niekoľkokrát stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky 
a zvoľte režim prevádzky podľa vašej voľby;

" " Režim prevádzky klimatizácia

" " Režim prevádzky vykurovanie

" " Režim prevádzky len ventilátor

POZNÁMKA

• " " môže byť nastavený len u systémov pracujúcich 
súčasne v režime klimatizácia a vykurovanie.

" " sa zobrazí na všetkých diaľkových ovládačoch 
pri použití typu systému VRV Len klimatizácia, ale je možné 

nastaviť len " " a " ".
• Režim prevádzky zvoľte na diaľkovom ovládači, na ktorom 

sa nezobrazuje " ".

" " " " a " " (len u systémov so súčasným režimom 
klimatizácie/vykurovania) nie je možné zvoliť na diaľkových 
ovládačoch, na ktorých je zobrazené.

Viď 3.2, ak sa zobrazí " ".

Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo výberu režimu 
vetrania.
Displej prechádza nasledovnými výbermi vždy, keď 
stlačíte tlačidlo.

POZNÁMKA

• Nie je potrebné meniť režim vetrania, lebo je režim už 
nastavený na "automatický režim".

Ak chcete zmeniť otáčky ventilátora, stlačte tlačidlo 
otáčok ventilátora vetrania.
Displej prechádza nasledovnými výbermi vždy, keď 
stlačíte tlačidlo.

L= Low, H= High

Po výbere zmizne zobrazenie otáčok ventilátora 
vetrania.
A pravidelne sa zobrazia otáčky ventilátora 
kombinovanej klimatizácie.

POZNÁMKA

• Nie je potrebné meniť režim otáčok ventilátora, lebo je režim 
už nastavený inštalatérom na "Low" alebo "High".

Stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).
Kontrolka prevádzky sa rozsvieti a systém sa spustí.

Zastavenie systému
Stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) ešte raz. Kontrolka 
prevádzky zhasne. Jednotka sa zastaví.

• Po zastavení prevádzky môže ventilátor bežať až jednu 
minútu.

• Ventilátor sa môže zastaviť, ale to nie je porucha.

POZNÁMKA

• Nevypínajte elektrické napájanie okamžite po zastavení 
prevádzky. Počkajte najmenej 5 minút.
Ak nepočkáte, môže to spôsobiť netesnosť alebo poruchu.

• Často nemeňte režim prevádzky v krátkom čase.
Môže mať za následok nie len poruchu, ale aj zlyhanie 
prepínačov alebo relé v diaľkovom ovládači.

• Nikdy nestláčajte tlačidlo na diaľkovom ovládači pomocou 
tvrdého predmetu s ostrým koncom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

■ VYSVETLENIE REŽIMU PREVÁDZKY

POZNÁMKA

• Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je to potrebné, 
neinštalujte jednotku ventilátora s rekuperáciou tepla 
samostatne, ale skôr nainštalujte inú vnútornú jednotku.Automatický režim 

prevádzky
Režim výmeny 
tepla

Režim Bypass

1

2

3

L H

4

Režim 

chladenia

Režim 

vykurovania

Automatický režim 

prevádzky
Automaticky 

vyberá " " 

alebo " ."

Režim vetrania 

Pracuje len 
v režime vetrania.
Jednotka spraco-
váva vonkajší 
vzduch použitím 
prvku výmenníka 
tepla, ale nie 
expanzného 
vinutia DX.

Počas prevádzky v režime vetrania 
jednotka nastavuje vonkajší vzduch na 
vnútornú teplotu a potom ho privádza 
do miestnosti.
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■ VYSVETLENIE REŽIMU VETRANIA

POZNÁMKA

Automatický režim prevádzky : Kombinovaný s klimati-
záciou systému VRVIII
Jednotka sa automaticky 
prepína medzi " " a 
" " na základe informá-
cií z klimatizácie systémov 
VRV (vykurovanie, 
klimatizácia, vetranie a 
nastavená teplota) a 
informácií z jednotky 
vetrania s rekuperáciou 
tepla (vnútorné a vonkajšie 
teploty).
Nezávislý systém
Jednotka sa automaticky 
prepína medzi " " a 
" ", ak je kombinovaná 
s klimatizáciou (nie je 
vyrobená spoločnosťou 
Daikin) a len na základe 
informácií z jednotky 
vetrania s rekuperáciou 
tepla (vnútorné a vonkajšie 
teploty), ak jednotka 
vetrania s rekuperáciou 
tepla funguje samostatne.

Úplný režim výmeny tepla : Vonkajší vzduch prechádza 
cez prvok výmeny tepla a 
vzduch výmeny tepla je 
odoslaný do miestnosti.

Režim Bypass : V tomto režime vonkajší vzduch 
neprechádza cez prvok výmeny tepla, 
ale je skôr poslaný cez miestnosť.

■ VYSVETLENIE REŽIMU PREVÁDZKY 
VYKUROVANIE

Prevádzka rozmrazovania

• V režime prevádzky vykurovanie sa zvyšuje možnosť 
zamrznutia vinutia vonkajšej jednotky. 
Výkon kúrenia sa znižuje a systém prechádza do cyklu 
prevádzky odmrazovania.

• Diaľkový ovládač zobrazí " ", kým nezačne prúdiť 
horúci vzduch.

• Po 6 až 8 minútach (10 najdlhšie) sa vráti znova do režimu 
vykurovania.

• Počas odmrazovania pokračujú ventilátory jednotky 
v činnosti (nastavenie z výroby).
Účelom tohto je udržiavať vetranie a zvlhčovanie.

• Zmena umiestnenia v miestnosti by sa mala preskúmať, 
ak môže dôjsť k ťahu chladného vzduchu z otvoru.

• Ventilátor je možné zastaviť pomocou diaľkového ovládača.
Napriek tomu nezastavujte, prosím, ventilátor v prípade, že 
môže dôjsť k znečisteniu vedľajších miestností znečisteným 
vzduchom alebo nepríjemným zápachom, napr. v nemocni-
ciach, na záchodoch a pod.
Podrobnosti sa dozviete od vášho miestneho predajcu.

Horúci štart

• Diaľkový ovládač zobrazí " ", kým nezačne prúdiť 
horúci vzduch, napr. na začiatku operácie vykurovanie.

3.2 NASTAVENIE HLAVNÉHO DIAĽKOVÉHO 
OVLÁDAČA (Viď obrázok 5)

• Ak je systém nainštalovaný tak, ako je zobrazené nižšie, 
je potrebné označiť jeden z diaľkových ovládačov ako 
HLAVNÝ diaľkový ovládač.

• Len HLAVNÝ diaľkový ovládač môže nastaviť režim 
prevádzky klimatizácie, vykurovania alebo automatická 
(posledný len na systémoch simultánnej klimatizácie alebo 
vykurovania).

• Displeje podriadených diaľkových ovládačov zobrazujú 
" " (ovládanie prepínania) a automaticky sledujú 
režim prevádzky určený hlavným diaľkovým ovládačom.

Napriek tomu je možné prepnúť program prevádzky za sucha 
pomocou podriadených diaľkových ovládačov, pokiaľ je systém 
v režime prevádzky klimatizácia nastavenom z hlavného 
diaľkového ovládača.

(Operačné systémy výberu režimu klimatizácia alebo 
vykurovanie)
K jednej vonkajšej jednotke je pripojených viac vnútorných 
jednotiek alebo táto jednotka.

(Systémy súčasnej klimatizácie / vykurovania)
Ak je k vonkajšej jednotke cez jednotku BS pripojených viac 
vnútorných jednotiek alebo viac týchto jednotiek.

1 Vnútorná jednotka

2 Ventilátor s rekuperáciou tepla -s vinutím DX-

3 Jeden z týchto diaľkových ovládačov je možné označiť 
za hlavný diaľkový ovládač.

1 Jednotka BS:
Toto je jednotka, ktorá vyberá režim klimatizácia alebo 
vykurovanie.

2 Ventilátor s rekuperáciou tepla -s vinutím DX-

3 Vnútorná jednotka

4 Jeden z týchto diaľkových ovládačov je možné označiť 
za hlavný diaľkový ovládač.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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AKO OZNAČIŤ HLAVNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky aktuálneho 
hlavného diaľkového ovládača na 4 sekundy.
Displej zobrazujúci " " (ovládanie prepínania) 
u všetkých podriadených diaľkových ovládačov pripoje-
ných k tej istej vonkajšej jednotke alebo jednotke BS 
bliká.

• " " bliká, ak je najprv zapnuté elektrické 
napájanie.

• Režim vetrania je možné zmeniť bez ohľadu na nastavenie 
(MAIN alebo SUB).

POZNÁMKA

• Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti. Ak je jednotka 
pripojená k tomu istému systému s inými vnútornými 
jednotkami, nastavte hlavný diaľkový ovládač na iných 
vnútorných jednotkách.

Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky ovládača, ktorý 
chcete označiť ako hlavný diaľkový ovládač. Potom je 
označenie ukončené. Tento diaľkový ovládač je ozna-
čený ako hlavný diaľkový ovládač a displej zobrazujúci 
" " (ovládanie prepínania) zmizne.
Displeje ostatných diaľkových ovládačov zobrazujú 
" " (ovládanie prepínania).

Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky ovládača na 
hlavnom diaľkovom ovládači (napr. diaľkový ovládač, 
ktorý nezobrazuje " ") pre prechádzanie cez 
režimy. Displej bude prechádzať cez " " – " " (len 
pre systémy súčasnej klimatizácie alebo vykurovania) – 
" " – " ".
Displej na podriadených diaľkových ovládačoch sa tiež 
zmení automaticky.

■ DETAILY A AKTIVITY PREVÁDZKY

• Nastavenie hlavného diaľkového ovládača (bez zobrazenia 
" ") do režimu klimatizácia/vykurovanie spôsobí, 
že pomocné diaľkové ovládače (so zobrazením 
" ") sledujú režim hlavného diaľkového ovládača.
Napriek tomu je možné vybrať režim vetrania.

• Nastavenie hlavného diaľkového ovládača (bez zobrazenia 
" ") do režimu vetrania spôsobí, že pomocné 
diaľkové ovládače (so zobrazením " ") budú mať 
znemožnené iné nastavenia než je režim ventilátora.

3.3 PROGRAMOVANIE SPUSTENIA A ZASTAVENIA 
SYSTÉMU S ČASOVAČOM

3.3.1 AKO PROGRAMOVAŤ A NASTAVIŤ ČASOVAČ 
S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM BRC1D527 
(Viď obrázok 6)

• Ovládač je vybavený časovačom plánovania, ktorý 
užívateľovi umožňuje automaticky ovládať zariadenie. Pre 
používanie časovača plánovania je potrebné nastavenie 
hodín a dňa v týždni.

• Ak chcete nastaviť hodiny, pozrite si návod na obsluhu 
diaľkového ovládača.

Stlačením tlačidla " " prejdite na Pondelok.
Zobrazí sa ikona " ", bude blikať " " a môže sa 
zobraziť jedna z ikon " ", jedna z ikon 
" ", ale všetky ostatné polia zostanú 
prázdne, čo zobrazuje, že na pondelok nie sú 
naprogramované žiadne činnosti.
Do režimu programovania vstúpte tak, že počas 
5 sekúnd držíte stlačené tlačidlo " ". Ikona " " bude 
teraz tiež blikať.
Pre aktivovanie prvej naprogramovanej činnosti stlačte 
tlačidlo " ". 
Zobrazí sa blikajúca " " zobrazujúca, že sa programuje 
prvá programovaná činnosť na pondelok. Bliká 
zobrazenie nastavenej teploty a hodín.
Použitím tlačidiel " " a " " vložte čas, 
kedy sa má spustiť činnosť (min. krok = 10 minút).

Pre zobrazenie nasledovnej naprogramovanej činnosti 
stlačte tlačidlo " ". Ak je na pondelok naprogramovaná 
druhá činnosť, bude stále blikať " " a zobrazí sa " ". 
Za predpokladu, že na pondelok bolo naprogramova-
ných 5 činností, je potrebné celkovo 5 stlačení, aby 
sa zobrazili všetky naprogramované činnosti.
Použitím tlačidiel " " a " " vložte čas, 
kedy sa má spustiť činnosť (min. krok = 10 minút).

Stlačte tlačidlo " ". " " sa zobrazí.
Táto ikona znamená, že sa jednotka zastaví 
v nastavenom čase.
Keď sú vložené všetky údaje pre činnosti časovača 
plánovania na pondelok, musíte naprogramované 
činnosti potvrdiť.
Uistite sa, že je zvolená posledná činnosť časovača 
plánovania, ktorú chcete zachovať (činnosti časovača 
plánovania s vyšším číslom budú vymazané). 

Teraz musíte vybrať medzi 2 možnosťami:

1. POTVRDENIE A KOPÍROVANIE NA NASLEDUJÚCI DEŇ
Činnosť časovača plánovania naprogramovaná na 
aktuálny deň je tiež platná pre nasledujúci deň. použite 
funkciu "potvrdiť poslednú činnosť a kopírovať činnosti 
nasledujúci deň" stlačením tlačidiel " " a " " 
súčasne počas 5 sekúnd. "UKAZOVATEĽ DŇA 
V TÝŽDNI" zmení blikanie z " " na " ".

2. LEN POTVRDENIE
Činnosť časovača plánovania naprogramovaná na 
aktuálny deň je platná len pre zvolený deň: zatlačením 
tlačidla " " na 5 sekúnd použite funkciu "potvrdenie 
poslednej činnosti a prechod na nasledujúci deň“.
Režim programovania je ukončený a závislý na uskutoč-
nenej voľbe. Naprogramované činnosti sú uložené na 
pondelok (a možno na utorok).

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PROGRAMOVANIE INÝCH DNÍ V TÝŽDNI
Programovanie iných dní v týždni je identické s programovaním 

prvého dňa v týždni. " " bliká, či indikuje zvolený deň, " " a 

" " sú stále, ak boli činnosti kopírované z pondelka na utorok, 

zobrazí sa len " ", ak neboli kopírované žiadne činnosti 
z pondelka na utorok.

POZNÁMKA) Časovač plánovania nevykoná:
• reguláciu otáčok ventilátora,
• reguláciu smeru prúdenia vzduchu,
• ovládanie režimu vetrania,
• regulácia otáčok ventilátora,
• zmenu režimu prevádzky pre naplánovanú menovitú 

hodnotu.

Parametre uvedené vyššie sa dajú nastaviť ručne bez rušenia 
s časovačom plánovania.

3.4 OPTIMÁLNA PREVÁDZKA
Za účelom zaistenia správnej prevádzky systému dodržujte 
nasledovné pokyny.

• Ak displej zobrazuje " ", požiadajte kvalifikovaného 
servisného pracovníka, aby vyčistil filtre (pozri 
"4 ÚDRŽBA").

• Jednotku vetrania s rekuperáciou tepla nepoužívajte 
v režime Bypass, ak sa vzduch v miestnosti v zime 
ohrieva alebo ak vonkajšia teplota je 30°C alebo vyššia.
To môže spôsobiť kondenzáciu, ktorá sa vytvára na hlavnej 
jednotke alebo výstupnej mriežke alebo otvore prívodu 
okolitého vzduchu.

• Vnútornú jednotku a diaľkový ovládač udržujte 
najmenej 1 m od televízneho, rozhlasového, stereo 
prijímača alebo podobného zariadenia.
To môže spôsobiť deformáciu obrazu alebo šum.

• Ak sa elektrické napájanie dlhšiu dobu nepoužíva, 
vypnite ho. Ak sa zapne elektrický vypínač, nejaký 
elektrický výkon je využitý, aj keď systém nepracuje.
Aby došlo k úspore energie, vypínač elektrického napájania 
vypnite. Ak sa má opäť spustiť prevádzka, zapnite hlavný 
vypínač elektrického napájania 6 hodín pred uvedením do 
prevádzky z dôvodu plynulej prevádzky.

• Použite vodu z vodovodu alebo čistú vodu a 
vykonajte kroky, aby nedošlo ku kondenzácii. 
(Len série VKM-GBMV1)

• Životnosť zvlhčovača sa skráti, ak je privádzaná voda 
tvrdá. (Len série VKM-GBMV1)
Používajte mäkšiu vodu.

• Ak je vnútorná teplota a vlhkosť mimo rozsahu 0-35°C 
a relatívna vlhkosť 40-80 %, diaľkový ovládač 
neinštalujte.
To môže spôsobiť poruchu.

• Diaľkový ovládač neinštalujte tam, kde môže naň 
pôsobiť priame slnečné žiarenie.
To môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu.

POZNÁMKA

• Ak sa elektromagnetický ventil poruší, na diaľkovom ovládači 
sa nezobrazí žiadny kód chyby.
Použitie v tomto stave vedie k nedostatočnému zvlhčeniu a 
zvyšuje spotrebu vody z vodovodu.
Elektromagnetický ventil by sa mal kontrolovať na začiatku 
vykurovacieho obdobia. (Len série VKM-GBMV1)

4 ÚDRŽBA
(len pre kvalifikovanú servisnú osobu)

ÚDRŽBU MÔŽE VYKONÁVAŤ LEN KVALIFIKOVANÝ 
SERVISNÝ PRACOVNÍK
NEKONTROLUJTE OTVOR VO VNÚTRI JEDNOTKY SAMI.
• Práca na výškových miestach môže spôsobiť nehody. 

Požiadajte miestneho predajcu, aby vykonal údržbu.

4.1 KEDY VYKONAŤ ÚDRŽBU VZDUCHOVÉHO 
FILTRA

Vzduchový filter vyčistite, ak displej zobrazuje " " 
(ČAS VYČISTENIA VZDUCHOVÉHO FILTRA).

Zobrazí, že bude fungovať počas nastaveného obdobia.

NAJMENEJ RAZ ZA ROK (PRE VŠEOBECNÉ 
KANCELÁRSKE POUŽITIE)
(V PRÍPADE POTREBY ČISTITE VZDUCHOVÝ FILTER 
ČASTEJŠIE.)
• O vyčistenie vzduchového filtra požiadajte vášho miestneho 

predajcu.

• Ak je jednotka nainštalovaná v miestnosti, kde je vzduch 
mimoriadne znečistený, zvýšte frekvenciu čistenia.

* Ak chcete zmeniť čas nastavenia, kým sa nezobrazí 
značka filtra, prejednajte to s vašim miestnym predajcom.

UPOZORNENIE

• Vždy používajte vzduchový filter.
Ak sa vzduchový filter nepoužíva, prvky výmeny tepla sa 
upchajú a môžu spôsobiť slabý výkon a následnú poruchu.

KEDY ČISTIŤ PRVOK VÝMENY TEPLA

NAJMENEJ RAZ KAŽDÉ DVA ROKY
(PRE BEŽNÉ KANCELÁRSKE POUŽITIE)
(V PRÍPADE POTREBY ČISTITE PRVOK ČASTEJŠIE.)

Pre diaľkové ovládače, ktoré zobrazujú značku filtra, 
po údržbe zapnite elektrické napájanie a stlačte tlačidlo 
reset značky filtra.
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4.2 SEZÓNNA ÚDRŽBA
<LEN SÉRIE VKM-GBMV1>

4.2.1 NA ZAČIATKU ROČNÉHO OBDOBIA
• Požiadajte vášho miestneho predajcu, aby vykonal kontrolu 

na začiatku a konci vlhkého ročného obdobia.

Pre predajcov

4.3 KONTROLA MOTORA VENTILÁTORA

POZNÁMKA

• Ak sa ventilátor pokazí, na diaľkovom ovládači sa zobrazí 
kód chyby.
Použitie v tomto stave vedie k nedostatočnému vetraniu.
Prívod vzduchu a výstupné ventilátory by sa mali kontrolovať 
jedenkrát za každý jeden alebo dva mesiace.
Môžete vykonať jednoduchú kontrolu spôsobom uvedeným 
nižšie.
Ak chcete skontrolovať prúdenie vetra, držte tyč, na ktorej 
konci je pružina alebo iný podobný predmet s malou 
hmotnosťou na vstupnej a výstupnej mriežke.

4.4 VÝMENA PRVKU ZVLHČOVANIA
<LEN SÉRIE VKM-GBMV1>

• Prvok zvlhčovača vyžaduje pravidelnú výmenu.
Prvok zvlhčovača by sa mal vo všeobecnosti vymieňať 
raz za každé tri roky, keď je prívod vody mäkká voda, 
ale vonkajšie faktory (ak je kvalita vody tvrdá voda a pod.) 
ako aj prevádzkové podmienky (klimatizácia počas 24 hodín 
za deň a pod.) môžu skrátiť jeho životnosť.

• Ak máte nejaké otázky, spojte sa s vašim miestnym 
predajcom.

5 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

5.1 NASLEDOVNÉ SITUÁCIE NIE SÚ PORUCHAMI

• Prevádzka sa nespustí.
<Symptóm>

Ikona " " (pri centralizovanom riadení) sa 
zobrazuje na diaľkovom ovládači a stlačenie tlačidla ON/
OFF (ZAP./VYP.) spôsobí blikanie na niekoľko sekúnd.

<Príčina>
To zobrazuje, že centrálne zariadenie ovláda jednotku.
Blikajúci displej zobrazuje, že sa nemôže použiť diaľkové 
ovládanie.

<Symptóm>
Ventilátory sa otáčajú po 1 minúte po stlačení tlačidla ON/
OFF (ZAP./VYP.).

<Príčina>
To zobrazuje, že sa systém pripravuje na prevádzku.
Počkajte asi 1 minútu.

• Prevádzka sa niekedy ukončí.
<Symptóm>

Na diaľkovom ovládači sa zobrazí "U5" a prevádzka sa 
zastaví, ale potom sa po niekoľkých minútach opäť spustí.

<Príčina>
To zobrazuje, že je diaľkový ovládač citlivý na šum 
z elektrických spotrebičov okrem jednotky vetrania 
s rekuperáciou tepla a to zabraňuje komunikácii medzi 
jednotkami, čo spôsobuje ich zastavenie.
Prevádzka sa automaticky opätovne spustí, keď sa skončí 
rušenie.

• "88" sa zobrazí na diaľkovom ovládači.
<Symptóm>

To zobrazuje okamžite po zapnutí elektrického napájania 
a zmizne po niekoľkých sekundách.

<Príčina>
To zobrazuje, že jednotka kontroluje, či je diaľkový ovládač 
normálny alebo nie.
Zobrazuje sa len dočasne.

5.2 AK DÔJDE K JEDNEJ Z NASLEDOVNÝCH 
PORÚCH, USKUTOČNITE OPATRENIA 
ZOBRAZENÉ NIŽŠIE A SKONTAKTUJTE 
SA S VAŠIM MIESTNYM PREDAJCOM

Systém musí opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.
NEKONTROLUJTE A NEOPRAVUJTE OTVOR VO VNÚTRI 
JEDNOTKY SAMI.

VAROVANIE

Ak sa ventilátor s rekuperáciou tepla nachádza v nenormál-
nom stave (je cítiť, že niečo horí atď.), vytiahnite zástrčku 
z elektrickej zásuvky a spojte sa s miestnym predajcom.
Pokračovanie v prevádzke za takých okolností by malo za 
následok poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.

• Jednotka vôbec nebeží.
a. Skontrolujte, či nevznikla porucha elektrického napájania.

Opatrenie: Po obnovení elektrického napájania opäť 
spustite prevádzku.

b. Skontrolujte, či sa poistka nevypálila.
Opatrenie: Vypnite elektrické napájanie.

Kontrolovaný 
diel

Obsah údržby Problémy, 
ak sa údržba 

nevykoná
Kontrolované 

položky
Riešenie

Sitko 
(veľkosť oka 
80)

Skontrolujte 
upchatie

Ak je 
upchaté, 
vyčistite.

Nedostatočné 
zvlhčenie.

Skontrolujte 
o-krúžok, 
či nie je 
poškriabaný

Ak je 
poškriabaný, 
vymeňte ho.

Netesnosť.

Nádrž 
prívodu vody

Skontrolujte 
prevádzku 
plavákového 
spínača

Ak nefunguje 
správne 
v dôsledku 
vytvárania 
usadenín, 
vyčistite ho.

Nedostatočné 
zvlhčenie.
Pretečená 
nádrž 
prívodu vody.

Skontrolujte 
nečistotu

Ak je veľmi 
znečistené, 
vyčistite.

Slabá sila 
ventilátora.
Znížený 
výkon zvlhčo-
vania.

Elektro-
magnetický 
ventil

Kontrola 
uzavretia a 
otvorenia.
Podobným 
spôsobom 
skontrolujte 
pri kontrole 
prevádzky 
plavákového 
spínača. 

Ak 
nefunguje, 
vymeňte ho.

Nedostatočné 
zvlhčenie.
Pretečená 
nádrž 
prívodu vody. 
(Zvýšená 
spotreba 
vody z vodo-
vodu)
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c. Skontrolujte, či sa neaktivoval istič.
Opatrenie: Zapnite elektrické napájanie pomocou 

vypínača vo vypnutej polohe.
Nezapínajte elektrické napájanie pomocou 
vypínača v zaistenej polohe.
(Spojte sa s miestnym predajcom.)

• Ak poistné zariadenia ako je napr. poistka, istič alebo 
istič uzemnenia sú často aktivované alebo hlavný 
vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) nepracuje správne.
Opatrenie: Nezapínajte elektrické napájanie.

• Tlačidlá diaľkového ovládača nefungujú správne.
Opatrenie: Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.

• Ak displej " " zobrazuje (INSPECTION), UNIT No. 
a kontrolka OPERATION bliká a zobrazí sa KÓD 
PORUCHY.

Opatrenie: Zapíšte si a informujte vášho miestneho 
predajcu o názve modelu a kóde poruchy.

• Existujú iné poruchy.
Opatrenie: Zastavte jednotku.

Zoznam kódov porúch diaľkového ovládača systému vetrania s 
rekuperáciou tepla

 :V prípade poruchy s kódom v bielych listoch na 
čiernom pozadí v jednotke stále pracuje.
Napriek tomu ju nechajte čo možno najskôr 
skontrolovať a opraviť.
Ak sa zobrazia iné než vyššie uvedené kódy, existuje 
možnosť, že príslušný problém vznikol s kombinova-
nou klimatizáciou alebo vonkajšou jednotkou. Viď 
podrobnosti v návodoch na obsluhu dodané spolu 
s klimatizačnými zariadeniami alebo vonkajšími 
jednotkami.

1 Istič elektrického obvodu (istič zvodového prúdu)

2 Úchytka

3 Zaistená poloha

1 Kontrolka PREVÁDZKY

2 INŠPEKČNÝ displej

3 KÓD PORUCHY

4 Číslo VNÚTORNEJ JEDNOTKY, v ktorej došlo 
k poruche

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Kontrolka 
prevádzky

Kontrolka
Číslo 

jednotky
Kód 

poruchy
Popis

ZAP. VYP. Blikanie 64
Porucha termistora vnútorného 
vzduchu

ZAP. VYP. Blikanie 65
Porucha termistora vonkajšieho 
vzduchu

ZAP. VYP. Blikanie 6A
Porucha súvisiaca so 
zvlhčovačom

Blikanie Blikanie Blikanie 6A
Porucha súvisiaca so 
zvlhčovačom + porucha 
termistora

Blikanie Blikanie Blikanie A1
Porucha karty s potlačenými 
obvodmi

ZAP. VYP. Blikanie A1
Porucha karty s potlačenými 
obvodmi

Blikanie Blikanie Blikanie A6 Zaistený rotor

Blikanie Blikanie Blikanie A8
Porucha napätia elektrického 
napájania

Blikanie Blikanie Blikanie A9
Chyba elektrického pohonu 
expanzného ventilu

Blikanie Blikanie Blikanie C1
Chyba komunikácie 
ventilátora

Blikanie Blikanie Blikanie C4

Chyba termistora 
kvapalinového potrubia 
(chybné pripojenie, odpájací 
skrat, porucha)

Blikanie Blikanie Blikanie C5

Chyba termistora plynového 
potrubia (chybné pripojenie, 
odrezaný vodič, skrat, 
porucha)

Blikanie Blikanie Blikanie C9
Chyba termistora vstupu vzduchu 
do vinutia (chybné pripojenie, 
odpojenie, skrat, porucha)

Blikanie Blikanie Blikanie U3
Skúšobná prevádzka 
sa nevykonáva

Blikanie Blikanie Blikanie CA
Porucha termistora 
vonkajšieho vzduchu 
(vonkajší vzduch vo vinutí)

Blikanie Blikanie Blikanie U5
Chyba prenosu medzi 
jednotkou a diaľkovým 
ovládačom

VYP. Blikanie VYP. U5
Chyba nastavenia diaľkového 
ovládača

VYP. Blikanie VYP. U8
Chyba v prenose medzi 
hlavným a podriadeným 
diaľkovým ovládačom

VYP. Blikanie Blikanie UA
Nesprávna kombinácia 
s vnútornou jednotkou a 
diaľkovým ovládačom

ZAP. Blikanie ZAP. UC
Centrálne prekrytie riadiacich 
adries

Blikanie Blikanie Blikanie UE
Chyba prenosu medzi 
jednotkou a centralizovaným 
ovládačom
3P130767-4K   Slovenčina 13



5.3 AK SYSTÉM NEFUNGUJE SPRÁVNE 
S VÝNIMKOU VYŠŠIE UVEDENÝCH PRÍPADOV 
A NIE JE ZREJMÁ ŽIADNA Z VYŠŠIE 
UVEDENÝCH PORÚCH, SPOJTE SA S VAŠIM 
MIESTNYM PREDAJCOM A POŽIADAJTE 
O PRESKÚMANIE SYSTÉMU PODĽA 
NASLEDOVNÝCH POSTUPOV 
KVALIFIKOVANOU SERVISNOU OSOBOU

Nasledovné poruchy musí skontrolovať kvalifikovaný 
servisný pracovník. Kontrolu nevykonávajte sami.

• Jednotka vôbec nebeží.
a. Skontrolujte, či nevznikla porucha elektrického napájania.

Po obnovení elektrického napájania opäť spustite
prevádzku.

b. Skontrolujte, či sa poistka nevypálila.
Vymeňte poistku.

c. Skontrolujte, či sa neaktivoval istič.
Spojte sa s miestnym predajcom.

d. Sú nejaké problémy s elektrickým napájaním alebo 
zapojením?
Skontrolujte elektrické napájanie a zapojenie.

e. Sú nejaké problémy s jednotkou ventilátora?
Skontrolujte motor ventilátora a ventilátor.

• Množstvo vystupujúceho vzduchu je malé a vystupujúci 
hluk je veľký.
a. Skontrolujte, či vzduchový filter a prvok výmeny tepla nie

sú upchaté. (Skontrolujte vzduchový filter SA a RA.
Skontrolujte obe strany prvkov.)
Vyčistite vzduchový filter a prvok výmeny tepla.

• Množstvo vystupujúceho vzduchu je veľké a taký je aj 
zvuk.
a. Skontrolujte, či vzduchový filter a prvok výmeny tepla nie

sú nainštalované.
Nainštalujte vzduchový filter a prvok výmeny tepla.

• Obvykle v zime vysušuje vzduch. 
<len série VKM-GBMV1>
a. Je servisný ventil prívodu vody otvorený?

Otvorte servisný ventil prívodu vody.
b. Znížili ste nastavenie na humidistat (prívod na mieste 

inštalácie) príliš?
Opravte nastavenie.

• Zvlhčuje veľmi málo alebo vôbec. 
<len série VKM-GBMV1>
a. Je v nádrži prívodu vody voda?
b. Privádza sa voda?

Skontrolujte potrubia prívodu vody a prívod vody.
c. Je sitko upchaté?

Vyčistite sitko.
d. Je elektromagnetický ventil porušený (napr. nedá sa 

otvoriť)?
Vymeňte elektromagnetický ventil.

e. Je prvok zvlhčovača roztrhnutý?
Vymeňte ho.

f. Poklesol odpor vody prvku zvlhčovača?
Vymeňte prvok zvlhčovača.

g. Sú riadiace obvody prerušené?
Vymeňte kartu s potlačenými obvodmi a iné elektrické 
diely.

h. Je plavákový spínač porušený?
Vymeňte plavákový spínač.

i. Je tlak prívodu vody dostatočný?
Znova ho nastavte tak, aby bol dostatočný tlak.

j. Je v nádrži prívodu vody cudzí predmet?
Vyčistite nádrž prívodu vody.

6 POPREDAJNÝ SERVIS A ZÁRUKA

6.1 POPREDAJNÝ SERVIS

VAROVANIE

• Jednotku nemeňte.
To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.

• Jednotku nedemontujte alebo neopravujte.
To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.
Spojte sa s miestnym predajcom.

• Ak chladivo uniká, chráňte ho pred vznikom požiaru.
Chladivo používané v tejto jednotke je bezpečné.
Hoci chladivo zvyčajne neuniká, ak chladivo uniká von 
z miestnosti a prichádza do styku so zápalným vzduchom 
v zariadení ako je napr. ohrievač s ventilátorom, pec, olejový 
(plynový) varič atď., spôsobí vytváranie jedovatého plynu.
Ak bola opravená netesnosť chladiva, overte si u servisnej 
osoby, či bolo miesto úniku pred opätovným uvedením do 
prevádzky správne opravené.

• Sami jednotku neodstraňujte ani opätovne neinštalujte.
Nekompletná inštalácia môže spôsobiť únik vody, 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Spojte sa s miestnym predajcom.

■ KEĎ ŽIADATE VÁŠHO MIESTNEHO PREDAJCU 
O OPRAVU, O PODROBNOSTIACH INFORMUJTE 
PRÍSLUŠNÝ PERSONÁL NASLEDOVNE:
• Dátum nákupu a dátum inštalácie: 
• Porucha: 
Personál informujte o podrobnostiach poruchy.
(Na diaľkovom ovládači sa zobrazí kód poruchy.)
• Meno, adresa, telefónne číslo

■ OPRAVA, AK VYPRŠALA ZÁRUČNÁ DOBA
Spojte sa s miestnym predajcom. V prípade nutnosti opravy 
je k dispozícii platený servis.

■ MINIMÁLNE SKLADOVACIE OBDOBIE 
DÔLEŽITÝCH DIELOV
Aj keď sa už určitý typ klimatizačného zariadenia nevyrába, 
máme na sklade príslušné dôležité diely najmenej po dobu 
6 rokov.
Dôležité diely znamenajú diely, ktoré sú nevyhnutné pre 
prevádzku klimatizačného zariadenia.

■ ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU A INŠPEKCIU
Keďže po používaní jednotky počas niekoľkých rokov sa 
zbiera prach, výkon sa v určitom rozsahu znižuje.
Demontáž a čistenie vo vnútri vyžadujú technické znalosti, 
preto odporúčame uzavrieť zmluvu o údržbe a inšpekcii 
(s nákladmi) samostatne od normálnej údržby.

■ ODPORÚČANÉ CYKLY KONTROLY A ÚDRŽBY
[Poznámka: Cyklus údržby nie je taký istý ako 
záručná doba.]
Tabuľka 1 predpokladá nasledovné podmienky používania.
• Normálne používanie bez častého spúšťania 

a zastavovania jednotky.
(V závislosti od modelu odporúčame nespúšťať 
a nezastavovať stroj pri normálnom používaní viac ako 
6 krát za hodinu.)

• Prevádzka výrobku sa predpokladá 10 hodín za deň a 
2500 hodín za rok.
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• Tabuľka 1 - Zoznamy Cyklus kontroly a Cyklus údržby

*1:
• Môžete vykonať jednoduchú kontrolu spôsobom uvedeným 

nižšie.
Ak chcete skontrolovať prúdenie vetra, držte tyč, na ktorej 
konci je pružina alebo iný podobný predmet s malou 
hmotnosťou na vstupnej a výstupnej mriežke.

*2:
• Ak sa elektromagnetický ventil poruší, na diaľkovom ovládači 

sa nezobrazí žiadny kód chyby.
Použitie v tomto stave vedie k nedostatočnému zvlhčeniu a 
zvyšuje spotrebu vody z vodovodu.
Elektromagnetický ventil by sa mal kontrolovať na začiatku 
vykurovacieho obdobia.

Poznámka 1
Táto tabuľka zobrazuje hlavné diely.
Podrobnosti nájdete v zmluve o údržbe a kontrole.
Poznámka 2
Tento cyklus údržby zobrazuje odporúčané doby, kým vznikne 
potreba na údržbu, aby sa zaistilo, že výrobok zostane 
v prevádzke čo možno najdlhšie.
Použite pre vytvorenie vhodnej údržby (rozpočet údržby 
a inšpekčných poplatkov atď.).
V závislosti od obsahu zmluvy o údržbe a kontrole môžu byť 
v skutočnosti cykly kontroly a údržby kratšie, ako je uvedené.

V nasledovných prípadoch je nutné zvážiť skrátenie cyklu 
údržby a cyklu výmeny.

• Ak sa používa na horúcich, vlhkých miestach alebo 
miestach, kde veľmi kolíše teplota a vlhkosť.

• Ak sa používa na miestach, kde je kolísanie elektrického 
napájania vysoké (napätie, frekvencia, nepravidelnosť atď.).
(Nedá sa používať, ak je mimo povoleného rozsahu.)

• Ak je nainštalovaná a používa sa na miestach, kde sú časté 
kolísania a vibrácie.

• Ak sa používa na zlých miestach, kde môže byť vo vzduchu 
prítomný prach, soľ, škodlivý plyn alebo olejová hmla ako aj 
napr. kyselina sírová a sírovodík.

• Ak sa používa na miestach, kde sa stroj často spúšťa 
a zastavuje a doba prevádzky je dlhá. (Príklad: 24 hodinová 
klimatizácia)

• Životnosť zvlhčovača sa skráti, ak je privádzaná voda tvrdá.

■ ODPORÚČANÝ CYKLUS VÝMENY 
OPOTREBOVANÝCH DIELOV

[Cyklus nie je taký istý ako záručná doba.]

• Tabuľka 2 - Zoznamy Cyklu výmeny

Poznámka 1
Táto tabuľka zobrazuje hlavné diely.
Podrobnosti nájdete v zmluve o údržbe a kontrole.
Poznámka 2
Tento cyklus údržby zobrazuje odporúčané doby, kým vznikne 
potreba na údržbu, aby sa zaistilo, že výrobok zostane 
v prevádzke čo možno najdlhšie.
Použite pre vytvorenie vhodnej údržby (rozpočet údržby 
a inšpekčných poplatkov atď.).
Poznámka 3
Životnosť zvlhčovacieho prvku je asi 3 roky (4 000 hodín), 
ak je privádzaná voda tvrdá: 150 mg/l.
(Životnosť zvlhčovacieho prvku je asi 1 rok (1 500 hodín), 
ak je privádzaná voda tvrdá: 400 mg/l.)
Počet prevádzkových hodín za rok: 10 hodín/deň x 26 dní/ 
mesiacov x 5 mesiacov = 1 300 hodín.

Podrobnosti sa dozviete od vášho miestneho predajcu.
Poznámka: Poškodenie v dôsledku demontáže alebo čistenia 
vnútra jednotiek niekým iným, než sú naši autorizovaní 
predajcovia, nie je zahrnuté v záruke.

■ PRESUN A ODSTRÁNENIE JEDNOTKY

• O demontáž a opätovnú inštaláciu celého výmenníka tepla 
s úplnou entalpiou pri jeho presune na miesto inštalácie 
požiadajte vášho miestneho predajcu, keďže vyžaduje 
technickú odbornosť.

• Táto jednotka obsahuje v chladive chlór-fluorovaný 
uhľovodík. 
Pri likvidácii, demontáži zariadenia a údržbe jednotky 
zbierajte chladivo v súlade s miestnym zákonom o ochrane 
životného prostredia.
Podrobnosti prejednajte s vašim miestnym predajcom.

■ KDE ZAVOLAŤ
Za účelom popredajného servisu a pod. sa skontaktujte 
s vašim miestnym predajcom.

■ ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba: Do jedného roku po inštalácii.
• Ak je potrebné opraviť klimatizáciu v rámci záručnej doby 

sa skontaktujte s vašim miestnym predajcom.

Názov hlavnej časti
Cyklus 
kontroly

Cyklus údržby 
[výmeny a/alebo 
opravy]

Elektrický motor 
(ventilátor, tlmič atď.)

Odporúčané 
1-2 mesiace 
*1

20 000 hodín

Dosky s tlačenými 
obvodmi

1 rok

25 000 hodín

Prvok výmenníka tepla 10 rokov

Výmenník tepla 5 rokov

Snímač (termistor) 5 rokov

Diaľkový ovládač a 
prepínače

25 000 hodín

Vypúšťacia nádoba 8 rokov

Expanzný ventil 1 rok *2 20 000 hodín

Elektromagnetický 
ventil

1 rok 20 000 hodín

Názov hlavnej časti
Cyklus 
kontroly

Cyklus výmeny

Vzduchový filter

1 rok

3 rokov

Vysoko účinný filter 
(prídavné voliteľné 
príslušenstvo)

1 rok

Prvok výmenníka tepla 2 rokov 10 rokov

Prvok zvlhčovača 1 rok
3 roky 
(Poznámka 3)
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