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1 Algemene
veiligheidsmaatregelen

1.1 Over de documentatie
▪ De documentatie is oorspronkelijk  in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.

▪ Alle  in  dit  document  vermelde  voorzorgen  betreffen  zeer
belangrijke  punten  en  dienen  dus  steeds  nauwgezet  te  worden
nageleefd.

▪ De installatie van het systeem en allle handelingen beschreven in
de  installatiehandleiding  en  de  uitgebreide  handleiding  voor  de
installateur  moeten  door  een  erkende  installateur  uitgevoerd
worden.

1.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen

GEVAAR

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg heeft.

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

Duidt  op  een  situatie  die  brandwonden  kan  veroorzaken
als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.

WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg zou kunnen hebben.

VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
gevolg zou kunnen hebben.

OPMERKING

Duidt  op  een  situatie  die  schade  aan  apparatuur  of
eigendom zou kunnen berokkenen.

INFORMATIE

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

1.2 Voor de gebruiker
▪ Indien  u  twijfels  heeft  over  de  bediening  van  de  unit,  contacteer
uw installateur.

▪ Het toestel is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen,
inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onderricht  zijn  in  het  gebruik  van  het  toestel  door  een  persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid. Zie erop toe dat kinderen niet
met het product spelen.

WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te vermijden:

▪ Spoel de unit NIET af.

▪ Bedien de unit NIET met natte handen.

▪ Plaats  GEEN  voorwerpen  die  water  bevatten  op  de
unit.

OPMERKING

▪ Plaats  GEEN  voorwerpen,  apparatuur  of  uitrustingen
bovenop de unit.

▪ Zit, klim of sta NIET op de unit.

▪ Het volgende symbool staat vermeld op de units:

Dit  betekent  dat  u  geen  elektrische  en  elektronische  producten
mag mengen met  ongesorteerd  huishoudelijk  afval.  Probeer  het
systeem  NIET  zelf  te  ontmantelen:  het  ontmantelen  van  het
systeem en het behandelen van het koelmiddel,  van olie en van
andere onderdelen moeten door een erkende installateur conform
met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.
De  units  moeten  voor  hergebruik,  recyclage  en  terugwinning  bij
een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door
ervoor  te  zorgen  dat  dit  product  op  de  juiste  manier  wordt
weggeworpen,  draagt  u  bij  tot  het  voorkomen  van  mogelijke
negatieve  gevolgen  voor milieu  en menselijke  gezondheid.  Voor
meer  informatie,  contacteer  uw  installateur  of  de  plaatselijke
overheid.

▪ Het volgende symbool staat vermeld op de batterijen:

Dit betekent dat de batterijen niet met ongesorteerd huishoudelijk
afval  gemengd  mag  worden.  Indien  onder  het  symbool  een
scheikundig  symbool  afgebeeld  staat,  betekent  dit  scheikundig
symbool  dat  de  batterij  een  zwaar  metaal  bevat  over  een
bepaalde concentratie.
Mogelijke scheikundige symbolen: Pb: lood (>0,004%).
Wegwerpbatterijen  moeten  voor  hergebruik  door  een
gespecialiseerde  installatie  behandeld  worden.  Door  ervoor  te
zorgen  dat  wegwerpbatterijen  op  de  juiste  manier  worden
weggeworpen,  draagt  u  bij  tot  het  voorkomen  van  mogelijke
negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid.

1.3 Voor de installateur

1.3.1 Algemeenheden
Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit,
contacteer uw dealer.

OPMERKING

Een  foute  installatie  of  bevestiging  van  apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting,  lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel accessoires,
optionele apparatuur en uitrustingen en reserveonderdelen
die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen  gebruikt  worden,  voldoen  aan  de  geldende
wetgeving  (bovenop  de  instructies  beschreven  in  de
Daikindocumentatie).

VOORZICHTIG

Draag  gepaste  persoonlijke  beschermingsuitrustingen
(beschermende  handschoenen,  veiligheidsbril,  enz.)
wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.

WAARSCHUWING

Scheur  plastiekverpakkingen  aan  stukken  en  gooi  deze
weg zodat niemand, kinderen  in het bijzonder, ermee kan
spelen. Mogelijk risico: verstikking.
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GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

▪ Raak  tijdens  of  net  na  bedrijf  GEEN
koelmiddelleidingen,  waterleidingen  of  interne
onderdelen aan. Deze kunnen te warm of te koud zijn.
Geef ze de  tijd om  terug op een normale  temperatuur
te  komen.  Indien  u  deze  toch  moet  aanraken,  draag
dan beschermende handschoenen.

▪ Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan.

WAARSCHUWING

Neem  de  gepaste  maatregelen  om  te  voorkomen  dat
kleine  dieren  kunnen  gaan  nestelen  in  de  unit.  Kleine
dieren  die  in  contact  komen  met  elektrische  onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

VOORZICHTIG

Raak  de  luchtinlaat  of  de  aluminiumlamellen  van  de  unit
NIET aan.

OPMERKING

▪ Plaats  GEEN  voorwerpen,  apparatuur  of  uitrustingen
bovenop de unit.

▪ Zit, klim of sta NIET op de unit.

OPMERKING

Werken aan de buitenunit gebeurt best bij droog weer om
te voorkomen dat er water in de unit terechtkomt.

Conform  de  geldende  wetgeving  kan  een  logboek  bij  het  product
vereist  worden;  in  dit  logboek  dienen  dan  minstens  de  volgende
zaken  bijgehouden:  informatie  over  het  onderhoud,  de
reparatiewerkzaamheden,  de  resultaten  van  testen,  de
stilstandperioden, enz.

Bovendien  dienen  minstens  volgende  informaties  op  een
toegankelijke plaats bij het product voorzien te worden:

▪ Instructies om het systeem uit te schakelen in gevallen van nood

▪ De  naam  en  het  adres  van  de  brandweer,  de  politie  en  een
ziekenhuis

▪ De naam, het adres en de telefoonnummers overdag en 's nachts
om onderhoud te bekomen

In Europa bevat EN378 de nodige richtlijnen voor dit logboek.

1.3.2 Plaats van installatie
▪ Voorzie  voldoende  ruimte  rond  de  unit  voor  onderhoud  en
luchtcirculatie.

▪ Controleer  of  de  plaats waarop  de  unit moet  komen,  bestand  is
tegen het gewicht en de trillingen van de unit.

▪ Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt.

▪ Controleer of de unit horizontaal staat.

Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:

▪ In mogelijke explosieve omgevingen.

▪ In  plaatsen  met  toestellen  of  machines  die  elektromagnetische
golven  uitzenden.  Elektromagnetische  golven  kunnen  het
besturingssysteem  storen,  waardoor  de  apparatuur  slecht  kan
werken.

▪ In  plaatsen met  brandgevaar  omwille  van  lekkende  ontvlambare
gassen  (zoals  verdunners  of  benzine),  koolstofvezels,
ontvlambaar stof.

▪ In  plaatsen  waar  corroderend  gas  (zoals  zwaveligzuurgas)
geproduceerd  wordt.  Corrosie  aan  de  koperleidingen  of
gesoldeerde onderdelen kan de oorzaak zijn dat koelmiddel gaat
lekken.

1.3.3 Koelmiddel

OPMERKING

Controleer  of  de  installatie  van  de  koelmiddelleidingen
voldoet  aan  de  geldende  wetgeving.  In  Europa  geldt
EN378 als de van toepassing zijnde norm.

OPMERKING

Controleer of de lokale leidingen en aansluitingen niet aan
spanningen onderhevig (kunnen) zijn.

WAARSCHUWING

Zet,  tijdens  testen,  het  product  NOOIT  onder  een  druk
hoger dan de maximaal  toegestane druk  (vermeld op het
naamplaatje van de unit).

WAARSCHUWING

Neem  voldoende  maatregelen  wanneer  koelmiddel  zou
lekken.  Ventileer  onmiddellijk  de  zone  wanneer  koelgas
lekt. Mogelijke risico's:

▪ Te  hoge  koelmiddelconcentraties  in  een  gesloten
ruimte kunnen leiden tot een gebrek aan zuurstof.

▪ Als  koelgas  in  contact  komt  met  vuur,  kan  giftig  gas
ontstaan.

WAARSCHUWING

Vang  steeds  de  koelmiddelen  op.  Laat  ze  NIET
rechtstreeks  vrij  in  de  omgeving.  Gebruik  een
vacuümpomp om de installatie leeg te pompen.

OPMERKING

Controleer  op  gaslekken  nadat  alle  leidingen  zijn
aangesloten.  Gebruik  stikstof  om  op  gaslekken  te
controleren.

OPMERKING

▪ Vul NIET meer koelmiddel bij dan voorgeschreven om
te voorkomen dat de compressor defect geraakt.

▪ Wanneer  het  koelmiddelsysteem  moet  worden
geopend, moet het koelmiddel worden behandeld zoals
voorgeschreven in de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING

Controleer of het systeem geen zuurstof bevat. Koelmiddel
vullen mag alleen na een lektest en vacuümdrogen.

▪ Zie het typeplaatje op de unit wanneer koelmiddel in het systeem
moet worden aangevuld. Daarop staan het type koelmiddel en de
vereiste hoeveelheid.

▪ De  unit  werd  in  de  fabriek  met  koelmiddel  gevuld  en  sommige
systemen  moeten,  afhankelijk  van  de  maat  en  lengte  van  de
leidingen, bijkomend met koelmiddel worden gevuld.

▪ Gebruik uitsluitend gereedschap dat enkel en alleen voor het soort
koelmiddel  bedoeld  is  om  de  vereiste  drukweerstand  te  kunnen
garanderen en om te beletten dat vreemde stoffen in het systeem
terechtkomen.
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▪ Vul als volgt met vloeibaar koelmiddel:

Als Dan
Er is een sifonbuis

(d.w.z. er zou iets zoals “Met
vloeistofvulsifon” op de fles
moeten staan)

Vul bij met rechtopstaande fles.

Er is GEEN sifonbuis Vul bij met de ondersteboven
staande fles.

▪ Open koelmiddelflessen steeds traag.

▪ Vul  bij  met  koelmiddel  in  vloeibare  vorm.  Het  koelmiddel  in
gasvormige fase toevoegen kan de normale werking verstoren.

VOORZICHTIG

Wanneer  het  bijvullen  van  koelmiddel  is  voltooid  of
wanneer  u  even  pauzeert,  moet  u  de  kraan  van  het
koelmiddelreservoir  onmiddellijk  dichtdraaien.  Als  u  de
kraan  open  laat  staan,  zal  misschien  een  verkeerde
hoeveelheid koelmiddel worden bijgevuld. Nadat de unit is
gestopt,  zal  mogelijk  nog  meer  koelmiddel  worden
bijgevuld door de druk.

1.3.4 Pekel
Indien  van  toepassing.  Voor  meer  informatie,  raadpleeg  de
installatiehandleiding  of  de  uitgebreide  handleiding  (voor  de
installateur) van uw toepassing.

WAARSCHUWING

De  gekozen  pekel  MOET  voldoen  aan  de  geldende
wetgeving.

WAARSCHUWING

Neem  voldoende  maatregelen  voor  het  geval  pekel  zou
lekken. Indien pekel lekt, ventileer onmiddellijk de zone en
neem contact op met uw plaatselijke verdeler.

WAARSCHUWING

De  omgevingstemperatuur  in  de  unit  kan  veel  hoger
oplopen dan die van de kamer, bv. 70°C. In geval van een
pekellek kunnen hete onderdelen in de unit een gevaarlijke
situatie creëren.

WAARSCHUWING

Het gebruik en de  installatie van de  toepassing MOETEN
voldoen  aan  de  veiligheids  en  milieumaatregelen
gespecificeerd in de relevante reglementering.

1.3.5 Water
Indien  van  toepassing.  Voor  meer  informatie,  raadpleeg  de
installatiehandleiding  of  de  uitgebreide  handleiding  (voor  de
installateur) van uw toepassing.

OPMERKING

Controleer of de kwaliteit van het water voldoet aan de EU
richtlijn 98/83 EC.

1.3.6 Elektrisch

GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

▪ Schakel alle elektrische voedingen UIT vooraleer u het
deksel  van  de  schakelkast  verwijdert,  elektrische
bedrading aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.

▪ Schakel de elektrische voeding langer dan 1 minuut uit
en meet  de  spanning  op  de  aansluitklemmen  van  de
condensatoren  of  elektrische  onderdelen  van  de
hoofdkring  vooraleer  u  een  onderhoud  uitvoert.  De
spanning  MOET  onder  de  50  V  DC  gevallen  zijn
vooraleer  u  elektrische  onderdelen  mag  aanraken.
Raadpleeg  het  bedradingsschema  voor  de  plaats  van
de aansluitklemmen.

▪ Raak  elektrische  onderdelen  NIET  aan  met  natte
handen.

▪ Laat  de  unit  NIET  onbewaakt  achter  wanneer  het
onderhoudsdeksel verwijderd is.

WAARSCHUWING

Indien  deze  NIET  standaard  werd  geplaatst,  moet  een
hoofdschakelaar (of een ander middel om uit te schakelen)
tussen  de  vaste  bedrading  geplaatst  worden;  deze
schakelaar  dient  het  contact  van  alle  polen  volledig  te
verbreken  en  te  voldoen  aan  de  vereisten  van  de
overspanningcategorieIIIspecificatie  wanneer  hij  open
staat.

WAARSCHUWING

▪ Gebruik ALLEEN koperdraden.

▪ Alle  lokale  bedrading  moet  voldoen  aan  de
toepasselijke wetgeving.

▪ Alle  lokale  bedradingen  dienen  conform  het  met  het
product meegeleverd bedradingsschema uitgevoerd  te
worden.

▪ Knijp NOOIT  gebundelde  kabels  samen  en  controleer
of  ze  niet met  leidingen  of  scherpe  randen  in  contact
(kunnen) komen. Zorg dat er geen externe druk wordt
uitgeoefend op de klemaansluitingen.

▪ Vergeet niet aarddraden  te  leggen. Aard de unit NIET
via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding  van de  telefoon. Een onvolledige  aarding  kan
een elektrische schok veroorzaken.

▪ Gebruik  hiervoor  een  aparte  voedingskring.  Gebruik
NOOIT  een  elektrische  voeding  die  met  een  ander
toestel gedeeld wordt.

▪ Installeer  zeker  de  vereiste  zekeringen  of
stroomonderbrekers.

▪ Plaats  zeker  een  aardlekschakelaar.  Anders  bestaat
het  gevaar  dat  iemand  een  elektrische  schok  krijgt  of
dat er brand ontstaat.

▪ Wanneer u de aardlekbeveiliging plaatst,  controleer of
deze  met  de  inverter  compatibel  is  (bestand  tegen
hoogfrequente  elektrische  ruis),  zodat  de
aardlekbeveiliging zich niet onnodig opent.

Leg  de  stroomtoevoerkabels  op  minstens  1  meter  afstand  van
televisietoestellen  en  radio's  om  geen  interferenties  te  hebben.
Afhankelijk  van  de  radiogolven  volstaat  een  afstand  van  1  meter
soms niet.



1 Algemene veiligheidsmaatregelen

5Algemene veiligheidsmaatregelen
4P3704741A – 2014.09

WAARSCHUWING

▪ Controleer na het beëindigen van de elektriciteit of alle
elektrische  onderdelen  en  aansluitklemmen  in  de
elektriciteitskast veilig zijn aangesloten.

▪ Controleer  of  alle  deksels  dicht  zijn  vooraleer  de  unit
aan te zetten.

OPMERKING

Alleen van toepassing als de elektrische voeding driefasig
is en de compressor een AAN/UITstartmethode heeft.

Als een  fase zich na een  tijdelijke blackout kan omkeren
en de stroomtoevoer gaat aan en uit terwijl het systeem in
bedrijf  is,  installeer  dan  plaatselijk  een  beveiligingscircuit
tegen  faseomkering.  Door  het  systeem  in  omgekeerde
fase  te  laten  draaien,  kunnen  de  compressor  en  andere
onderdelen stuk gaan.

1.4 Verklarende woordenlijst
Dealer

Verdeler die het product verkoopt.

Erkende installateur

Technisch  bekwame  persoon  met  een  erkenning  om  het
product te installeren.

Gebruiker

Persoon  die  de  eigenaar  is  van  het  product  en/of  die  het
product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle  geldende  internationale,  Europese,  nationale  en
plaatselijke  richtlijnen,  wetten,  reglementen  en/of
voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Onderhoudsbedrijf

Bedrijf  dat  bevoegd  is  om  de  vereiste  service  voor  het
product uit te voeren of te coördineren.

Installatiehandleiding

Handleiding met  instructies betreffende het  installeren, het
configureren en het onderhouden van een bepaald product
of een bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding  voor  een  bepaald  product  of  een
bepaalde  toepassing  waarin  wordt  uitgelegd  hoe  het
product of de toepassing moet worden gebruikt.

Accessoires

Labels,  handleidingen,  informatiefiches,  apparatuur  en
uitrustingen  die  met  het  product  worden  meegeleverd  en
die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie
geïnstalleerd moeten worden.

Optionele apparatuur

Door  Daikin  gemaakte  of  goedgekeurde  apparatuur  en
uitrustingen die met het product volgens de instructies in de
meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

Ter plaatse te voorzien

Niet  door  Daikin  gemaakte  apparatuur  en  uitrustingen  die
met het product volgens de instructies in de meegeleverde
documentatie gecombineerd mogen worden.
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