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Instalace jednotky

Před instalací

■ Během přepravy ponechejte jednotku v jejím balení až na místo
instalace. Je-li třeba jednotku rozbalit, použijte pro zdvihání lano
z měkkého materiálu nebo ochranné desky s lanem, abyste
předešli poškození jednotky nebo jejímu poškrábání.

■ Položky nepopsané v této příručce viz instalační návod
venkovní jednotky.

Pozor

■ Jednotku neinstalujte ani neprovozujte v místech s následujícími
vlastnostmi:
• Místa s minerálními oleji nebo vyplněná olejovými parami

nebo aerosoly (například kuchyně). Může dojít k poškození
plastových dílů.

• Místa s výskytem korozívních plynů (například sirné plyny).
Měděné potrubí a mosazné plochy by mohly zkorodovat.

• Místa s přítomností těkavých hořlavých plynů (například
ředidla nebo benzín).

• Místa instalace strojů generujících elektromagnetické vlny.
(Řídící systém zařízení by mohl selhat.)

• Místa, na nichž má vzduch vysoký obsah soli (například
v blízkosti oceánu) a v oblastech s velkým kolísáním napětí
(například v továrnách). Ve vozidlech nebo na lodích.

■ Příslušenství neinstalujte přímo na kryt. Vrtáním otvorů v krytu
zařízení by mohlo dojít k poškození elektrických vedení a
následkem toho k požáru.

Volitelné příslušenství

Při výběru odpovídajícího dálkového ovladače a jeho instalaci na
vhodné místo viz katalogy a technická literatura.

FDEQ71B7V3B
FDEQ100B7V3B
FDEQ125B7V3B

Jednofázové klimatizační systémy
Instalační návod/Návod k

obsluze

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI
TOTO KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DAIKIN. PŘED
POUŽITÍM KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ
PROČTĚTE KAPITOLU "Ovládání jednotky" na straně 6.
POVÍ VÁM, JAK TUTO JEDNOTKU POUŽÍVAT
SPRÁVNĚ, A POMŮŽE VÁM V PŘÍPADĚ
EVENTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ. PO PROSTUDOVÁNÍ SI
NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD.

NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI,
POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. POUŽÍ-
VEJTE VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ
SPOLEČNOSTÍ DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO
POUŽITÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI SI
ZAJISTĚTE OD ODBORNÍKA.

NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY
VYŽÁDEJTE OD ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI DAIKIN.
FDEQ71~125B7V3B
Jednofázové klimatizační systémy
4PW19491-2A

Instalační návod/Návod k obsluze
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Následujícím položkám věnujte při stavebních úpravách 
zvláštní pozornost a po skončení instalace je 
zkontrolujte

Poznámky pro technika při instalaci

■ Podrobně instruujte zákazníka o správné obsluze a provozu
systému a ukažte mu přiložený návod k obsluze.

Volba místa instalace (Viz obrázek 1 a 4)

1. Vyberte takové místo instalace, jež splňuje následující
podmínky a o němž jste se domluvili se zákazníkem. Místo musí
splnit tyto podmínky:
• Lze zajistit optimální rozptyl vzduchu.
• Nic neblokuje volné proudění vzduchu.
• Kondenzovanou vodu lze řádně odvádět.
• Snížený podhled není nápadně skloněný.
• Kolem jednotky lze zajistit dostatek volného prostoru pro

údržbu a servis.
• Musí být možné propojení venkovní a vnitřní jednotky v rámci

přípustných mezí. (Viz instalační návod venkovní jednotky).
• Vnitřní jednotku, venkovní jednotku, elektrické vedení

síťového napájení a přenosové vedení umístěte nejméně
1 m od televizních a rádiových přijímačů. Toto opatření je
třeba jako prevence před rušením interferencí obrazu a
zvuku uvedených přijímačů.
(Podle podmínek, v nichž se generují elektrické vlny, může
zařízení generovat elektrický šum i ve vzdálenosti jednoho
metru).

• Pod vnitřní jednotku neumisťujte předměty, jimž může
uškodit vlhkost. Při vlhkosti vyšší než 80% nebo v případě
ucpaného odtoku se jednotka může orosit.

• Přímo pod vnitřní jednotku nikdy neumisťujte jiná topná
tělesa. Teplo může způsobovat deformace.

• Tato jednotka by měla být instalována nejméně 2,5 m nad
podlahou.

2. K instalaci použijte závěsné svorníky. Zkontrolujte, zda je strop
dostatečně silný, aby mohl nést hmotnost vnitřní jednotky.
Hrozí-li nebezpečí, před instalací jednotky vyztužte strop.

Příprava před instalací

1. Poloha závěsného šroubu (Viz obrázek 6)

Při jiné než standardní instalaci si podrobnosti vyžádejte od
zástupce společnosti Daikin.

2. Rychlost ventilátoru této vnitřní jednotky je nastavena tak, aby
vznikal vyšší externí statický tlak.
Je-li třeba nižší externí statický tlak, změňte nastavení externího
statického tlaku změnou počátečního nastavení pomocí
dálkového ovládání.
Viz "Nastavení statického tlaku" na straně 5.

3. Instalujte závěsné šrouby.
(Jako závěsný svorník použijte šroub o velikosti M10). Pro
existující stropy použijte kotevní šrouby a pro nové stropy
použijte hmoždinky, vnořené kotvy nebo jiné díly a vyztužte
strop tak, aby byl schopen nést hmotnost jednotky.

Příklad instalace (Viz obrázek 5)

Zaškrtnout 
✓ po 

kontrole

■ Je vnitřní jednotka bezpečně upevněna?
Jednotka by mohla spadnout, vibrovat nebo generovat hluk.

■ Proběhl test těsnosti plynového potrubí?
Výsledkem by mohlo být nedostatečné chlazení.

■ Je jednotka dokonale izolována?
Mohla by odkapávat kondenzovaná voda.

■ Vytéká kondenzát hladce?
Mohla by odkapávat kondenzovaná voda.

■ Odpovídá síťové napětí hodnotě uvedené na typovém štítku 
zařízení?

Jednotka by mohla selhat nebo by mohly vyhořet její části.

■ Je elektrické zapojení a instalace potrubí v pořádku?
Jednotka by mohla selhat nebo by mohly vyhořet její části.

■ Je jednotka bezpečně uzemněna?
Nebezpečné při probíjení. 

■ Jsou vedení elektrického zapojení správně dimenzována 
v souladu se specifikací?

Jednotka by mohla selhat nebo by mohly vyhořet její části.

■ Nezakrývá nic nasávání ani vyfukování vzduchu vnitřní ani 
venkovní jednotky?

Výsledkem by mohlo být nedostatečné chlazení.

■ Poznamenali jste si délku potrubí s chladivem a potřebu 
doplnit chladivo?

Množství náplně chladiva v systému může být jinak 
nejasná.
Aby se předešlo zmatku později při údržbě a servisu 
daného systému.

1 Servisní prostor ≥300

2 Odpadní potrubí 

3 Port pro připojení napájení

4 Port pro přenosové vedení

5 Plynové potrubí 

6 Kapalinové potrubí 

Model A B C

FDEQ71+100 920 960 990

FDEQ125 1320 1360 1390

1 Vnitřní jednotka

2 Potrubí

3 Spínací skříňka

4 Závěsný svorník (x4)

5 Vzdálenost poloh závěsného svorníku

1 Kotva

2 Stropní deska

3 Dlouhá matice nebo přítužná matice

4 Závěsný šroub

5 Vnitřní jednotka

POZNÁMKA Všechny výše uvedené díly se běžně dodávají.
Instalační návod/Návod k obsluze
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Instalace vnitřní jednotky

Při instalaci volitelného příslušenství si prostudujte také instalační
návod daného příslušenství. Podle podmínek v místě instalace může
být snazší instalovat volitelné příslušenství ještě před instalací vnitřní
jednotky.

1. Vnitřní jednotku instalujte dočasně.
• Na závěsný svorník nasaďte závěsné rameno. Upevněte je

bezpečně pomocí matice a podložky shora i zdola. (Viz
obrázek 2)

2. Přesvědčte se, zda je jednotka vyrovnána do vodorovné polohy.
• Pokud by byla jednotka šikmo proti proudu kondenzátu, voda

by mohla z jednotky vytékat.
• Pomocí vodováhy nebo vinylové hadice naplněné vodou

zkontrolujte ve všech čtyřech rozích, zda je jednotka
vodorovně (viz obrázek 3).

3. Dotáhněte horní matici.

Chladící potrubí

Chladicí potrubí venkovní jednotky viz instalační návod venkovní
jednotky dodávaný s touto jednotkou.

■ Používejte řezák trubek a potrubí vhodné pro použité chladivo.

■ Před připojením potřete spoje potrubí éterem nebo esterovým
olejem.

■ Aby do potrubí nevnikl prach, vlhkost ani jiné nečistoty a cizí
materiály, stlačte konec porubí, nebo ho zalepte páskou.

■ Venkovní jednotka je naplněna chladivem.

■ Při připojování/odpojování potrubí k jednotce/od jednotky
používejte francouzský a momentový klíč.

■ Rozměry matic a příslušné kroutivé momenty pro dotažení viz
Tabulka 1. (Přetažení může spoj zničit a způsobit netěsnost.)

Tabulka 1

■ Při připojení matice potřete vnitřní i venkovní stranu éterem
nebo esterovým olejem a před pevným dotažením matici
nejdříve utáhněte rukou.
Potřete éterovým olejem nebo esterovým olejem

■ Překontrolujte těsnost spojů potrubí a poté potrubí tepelně
izolujte.

Odtokové potrubí

1 Instalujte potrubí pro odvod kondenzátu.

- Potrubí instalujte co nejkratší a zajistěte jeho přiměřený 
spád, aby potrubí nefungovalo jako lapač.

- Průřez potrubí by měl být stejný nebo větší než 
u propojovacího potrubí.

- Připojení k vypouštěcímu hrdlu: použijte pružnou hadici 
(běžná dodávka) a pevně ji uchyťte svorkou. Předejdete tak 
prosakování následkem provozních vibrací jednotky.

- Po připojení vypouštěcí hrdlo izolujte. Předejdete tak vlhnutí 
následkem kondenzace par na jednotce.

- V potrubí pro odvod kondenzátu nepoužívejte sifóny.
- Nikdy neumisťujte konec odtokové hadice do vody.

2 Odtokovou hadici uvnitř budovy izolujte.

3 Kontrola odtoku

- Před instalací kanálu zkontrolujte odtok.
- Zkontrolujte pevné připojení odtokové hadice.
- Nalijte trochu vody do odtokové vany zařízení a zkontrolujte, 

zda voda hladce vytéká.

1 Matice (běžná dodávka)

2 Podložka pro závěsné rameno (běžná dodávka)

3 Dotáhněte (dvojitá matice)

1 Hladina vody

2 Vinylová trubice

POZNÁMKA Potřebné rozměry servisních otvorů pro údržbu
vzduchového filtru (viz obrázek 1 a obrázek 4)

POZNÁMKA Veškeré potrubí musí instalovat koncesovaný technik
chladících zařízení a instalace musí odpovídat
příslušným místním a národním předpisům.

1 Momentový klíč

2 Klíč

3 Spojení potrubí

4 Matice

W Šířka servisního otvoru

D Hloubka servisního otvoru

h Vzdálenost jednotky od sníženého podhledu

Model W D

FDEQ71+100 ≥920 Je-li h≤30 ⇒ D≥100

FDEQ125 ≥1320 Je-li h>30 ⇒ D≥200

2

3

1

4

Průměr 
potrubí

Kroutivý moment 
pro dotažení Rozměr A (mm) Tvar hrdla

Ø9,5 32,7~39,9 N•m 
(333~407 kgf•cm) 12,0~12,4

Ø15,9 61,8~75,4 N•m 
(630~770 kgf•cm) 18,6~19,0

1 Kapalinové potrubí

2 Plynové potrubí

3 Izolace armatur kapalinového potrubí 
(běžná dodávka) Izolace by měla 
odolávat teplotě 80°C.

4 Izolace armatur plynového potrubí 
(běžná dodávka) Izolace by měla 
odolávat teplotě 120°C.

5 Svorky (použijte po 2 svorkách na 
izolaci)

1 Kovová svorka

2 Pružná hadice

3 Izolace

4 Plastová svorka

R=0.4~0.8

45° ±2

90°±2

A

3

4

1 25

1

4 2

3

FDEQ71~125B7V3B
Jednofázové klimatizační systémy
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Elektrické zapojení

Obecné pokyny

■ Veškeré běžně dodávané díly a materiály a elektrické zapojení
musí odpovídat místním předpisům.

■ Používejte výhradně měděné vodiče.

■ Pro zapojení venkovní í jednotky, vnitřních jednotek a dálkového
ovladače postupujte podle "Schématu zapojení" přiloženého ke
spínací skříňce. Podrobnější informace o zapojení dálkového
ovladače jsou uvedeny v příručce "Návod k instalaci dálkového
ovladače".

■ Veškeré elektrické zapojování musí provádět oprávněný
elektrikář.

■ Elektrická instalace musí obsahovat jistič, který v případě
potřeby odpojí napájení celého systému.

Specifikace pro venkovní vedení

K propojení vnitřních jednotek bez ochrany použijte H07RN-F.

Přípustná délka přenosového vedení mezi vnitřní jednotkou a
dálkovým ovladačem je max. 500 m.

Tabulka zapojení

A1P ........................Deska s tištěnými spoji 

C1R ........................Kondenzátor (ventilátor)

F1T.........................Tepelná pojistka (136°C) (vsazeno T1R)

HAP........................Světelná dioda (servisní monitor - zelená)

M1F ........................Motor (ventilátor)

R1T ........................Termistor (vzduch)

R2T ........................Termistor (cívka)

RC ..........................Obvod přijímače signálu 

RyF1~4...................Magnetické relé (ventilátor)

RyP ........................Magnetické relé (odtokové čerpadlo)

SS1 ........................Volič (nouzový)

T1R ........................Napájecí transformátor (220-240 V/21,8 V)

TC ..........................Obvod vysílače signálu 

X1M,X2M ...............Svorkovnice

Dálkový ovladač s vedením

BS1 ........................Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

BS2 ........................Tlačítko ke spuštění/zastavení režimu časovače

BS3,BS8.................Tlačítko programování času

BS4,BS9.................Tlačítko nastavení teploty 

BS6 ........................Tlačítko voliče provozního režimu 

BS7 ........................Tlačítko zapnutí/vypnutí časovače

BS11.......................Tlačítko ovládání rychlosti ventilátoru

BS12 ......................Tlačítko režimu inspection/test (kontrola/
zkušební provoz)

BS14 ......................Tlačítko vynulování znaku filtru 

H1P ........................Světelná dioda (kontrolka provozu - červená)

LCD ....................... Displej s tekutými krystaly

SS1........................ Volič (main/sub)

Nástavec k elektrickému zapojení

RyC,RyF ................ Magnetické relé

Konektor pro volitelné díly

X33A...................... Konektor (adaptér k zapojení)

X35A...................... Konektor (adaptér skupinového ovládání)

X40A...................... Konektor (dálkové zapínání/vypínání, vynucené
vypnutí)

X60A,X61A............ Konektor (adaptér rozhraní)

........... Elektrická instalace

.................... Svorka

.......................... Konektor

.................. Svorka vedení

.......................... Ochranné uzemnění (šroub)

BLK........................ Černá

BLU........................ Modrá

BRN....................... Hnědá

GRY....................... Šedá

ORG ...................... Oranžová

RED....................... Červená

WHT ...................... Bílá

Příklad zapojení a způsob nastavení 
dálkového ovladače

Jak provést zapojení

Podle obrázku 15 sejměte kryt spínací skřínky a proveďte zapojení.

Pozor

1. Při připojování ke svorkovnici napájení dodržujte uvedené instrukce
a poznámky.
• Dráty různých průměrů nezapojujte ke stejné svorce

napájení. (uvolnění daného spojení by mohlo způsobit
přehřátí).

Spojení Vodič Rozměry

Mezi vnitřními jednotkami H05VV-U4G Místní zákony

Dálkový ovladač jednotky Kabel (2-žilový) 0,75-1,25 mm2

POZNÁMKA Podrobnosti viz kapitola "Příklad zapojení" na straně 5.

POZNÁMKA 1. Při použití centrálního dálkového ovládání - zapojení
jednotky viz příručka.

2. Model dálkového ovladače se liší podle systému
kombinace. Před zapojením viz technické parametry
a katalogy.

1 Spínací skříňka

2 Kryt spínací skříňky

3 Port pro připojení napájení

4 Port pro přenosové vedení

5 Schéma zapojení

6 Svorka vedení

7 Zapojení dálkového ovladače

8 Svorka k zapojení dálkového ovladače

9 Zapojení napájení

10 Svorka k zapojení napájení

11 Zemnící šroub
Instalační návod/Návod k obsluze
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• Při připojování vodičů stejného průměru postupujte podle
následujícího obrázku. 

2. Dráty různých průměrů nezapojujte ke stejné zemnící svorce.
Uvolnění daného spojení by mohlo zhoršit ochranu zemněním. 

3. Vodiče dálkového ovládání a vodiče propojující jednotky by měly být
umístěny nejméně 50 mm od napájecí kabelové přípojky. Porušení
této zásady může mít za následek poruchy způsobené elektrickým
šumem.

4. Podrobnější informace o zapojení dálkového ovladače jsou uvedeny
v příručce "Návod k instalaci dálkového ovladače" dodávané
s dálkovým ovladačem.

5. Nikdy nepřipojujte napájecí vedení ke svorkovnici pro přenosové
vedení. Tato chyba by znamenala zničení celého systému.

6. Používejte pouze specifikované vodiče a vodiče pevně připojte ke
svorkám. Ověřte si, že vodiče nepůsobí na svorky venkovními
silami. Zapojení proveďte přehledně a tak, aby vodiče nebránily
v ostatních činnostech (například v pohodlném otevírání krytu
spínací skříňky). Zkontrolujte, že kryt těsně přiléhá. Nekompletní
zapojení by mohlo způsobit přehřívání a v horším případě i úraz
elektrickým proudem nebo požár.

Příklad zapojení

■ Napájecí vedení jednotlivých systémů vybavte vypínačem a
pojistkou - viz obrázek 7, 9 a 10.

Příklad kompletního systému (3 systémy)

Při použití 1 dálkového ovladače pro 1 vnitřní jednotku. (Běžný
provoz) (Viz obrázek 10)

Skupinové ovládání (Viz obrázek 7)

U skupinového ovládání přerušte propojku označenou jako "master/
slave" (řídící/závislá) na řídící kartě PCB závislých vnitřních jednotek
(=řídící karta závislé jednotky - "slave"). Propojku řídící karty PCB v
vnitřní jednotky, ke které je připojeno dálkové ovládání, nepřerušujte
(=řídící karta PCB).

Použití 2 dálkových ovladačů (Viz obrázek 9)

Pozor

1. Pro napájení jednotek stejného systému lze použít jeden vypínač.
Výběru vypínačů a jističů jednotlivých větví však je třeba věnovat
velkou pozornost.

2. Zařízení neuzemňujte k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí,
bleskosvodům ani k uzemnění telefonů. Nesprávné uzemnění může
mít za následek úraz elektrickým proudem.

Nastavení

Nastavení se musí provést z dálkového ovladače v souladu
s podmínkami instalace. Viz návod k obsluze dálkového ovladače.

Nastavení statického tlaku

■ Podle odporu připojeného kanálu nastavte hodnotu parametru
SECOND CODE No. podle Tabulky 2.

Tabulka 2

Jednotka je při dodání z výroby nastavena na vysoký statický tlak
(hodnota SECOND CODE No. 02). 

Nastavení vzduchového filtru

■ Dálkové ovladače jsou vybaveny displejem s tekutými krystaly,
který upozorňuje na okamžik, kdy je třeba vyčistit vzduchové
filtry.

■ Podle prašnosti nebo množství nečistot v místnosti nastavte
hodnotu SECOND CODE No. podle Tabulky 3. (Hodnota
SECOND CODE No. je z výroby nastavena na "01" pro malé
znečištění filtrů.)

Tabulka 3

Ovládání dvěma dálkovými ovladači (ovládání jedné 
vnitřní jednotky dvěma dálkovými ovladači)

Viz návod k obsluze dálkového ovladače.

Počítačové řízení (vynucené vypínání a režim zapínání/
vypínání)

1 Specifikace vedení a způsob zapojení

- Vstupní vodič (volitelný) připojte ke konektoru X40A na kartě 
PCB vnitřní jednotky.

Specifikace vedení (k rozšíření volitelného vodiče):

(Viz obrázek 8)

POZNÁMKA Zákazník může volit termistor dálkového ovladače.

1 Napájení

2 Hlavní vypínač

3 Pojistka

4 Venkovní jednotka

5 Vnitřní jednotka (M=Master (řídící); S=Slave (závislá))

6 Dálkový ovladač (volitelné příslušenství)

Hlavní (Master) Závislá (Slave)

POZNÁMKA Při použití skupinového ovládání není třeba přidělovat
adresu vnitřní jednotky. Adresa se automaticky nastaví
při zapnutí proudu.

Externí statický 
tlak

Mode No.
(Č. režimu)

FIRST CODE No. 
(první č. kódu)

SECOND 
CODE No. 

(druhé č. kódu)

Nízký: 50 Pa 
13 (23) 6

01

Vysoký: 100 Pa 02

Nastavení

Časový interval 
zobrazení značky 

vzduchového 
filtru (typ s 

dlouhou 
životností)

Mode No. 
(Č. režimu)

FIRST 
CODE No. 

(první 
č. kódu)

SECOND 
CODE No. 

(druhé 
č. kódu)

Malé znečištění 
vzduchového filtru ±2500 hod.

10 (20) 0

01

Silné znečištění 
vzduchového filtru ±1250 hod. 02

Specifikace vedení
Vinylový kabel s pláštěm nebo kabel 

(dvoužilový)

Tlakoměr 0,75-1,25 mm2

Délka Max. 100 m

Svorka vnějšího vedení Kontakt, který je schopen zajistit mini-
mální použitelnou zátěž 15 V DC, 10 mA

1 Vstup A (vstup "ON" - ZAP=uzavřený kontakt)
FDEQ71~125B7V3B
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2 Ovládání

- Následující tabulka podává výklad na "vynucené vypnutí" a 
"provoz zapínání/vypínání" v reakci na vstup A

3 Jak vybrat vynucené vypínání a režim zapínání/vypínání

Změňte druhé číslo kódu podle Tabulky 4. (Hodnota parametru
SECOND CODE No. je z výroby nastavena na "01" pro nucené
vypnutí.)

Tabulka 4

Zkušební provoz

Viz odstavec "Následujícím položkám věnujte při stavebních
úpravách zvláštní pozornost a po skončení instalace je zkontrolujte"
na straně 2.

■ Po skončení stavebních prací a instalaci chladivového potrubí,
potrubí pro odvod kondenzátu a elektrického zapojení proveďte
zkušební provoz. Chráníte tak systém před poškozením.

1 Otevřete plynový uzavírací ventil.

2 Otevřete uzavírací ventil kapaliny.

3 Na 6 hodin zapněte vyhřívání klikové skříně. (není třeba pro typ
s přímým chlazením.)

4 Pomocí dálkového ovladače nastavte chlazení a tlačítkem ON/
OFF spusťte zařízení.

5 Čtyřikrát stiskněte tlačítko Kontrola/Zkušební provoz
(Inspection/Test Operation) a ponechejte zkušební provoz po
dobu 3 minut.

6 Stiskněte tlačítko Kontrola/Zkušební provoz a zahajte běžný
provoz.

7 Během provozu se potvrďte funkci jednotky. Způsob obsluhy viz
příručka dálkového ovladače.

Pozor

Není-li s jednotkou vše v pořádku a jednotka nepracuje podle specifi-
kace, prostudujte si štítek s popisem poruch dané jednotky.

Ovládání jednotky

Názvy a funkce dílů (Viz obrázek 14)

Provozní rozsah (Viz obrázek 11)

Za provozu mimo stanovené podmínky se mohou spustit
bezpečnostní zařízení, vyřadit klimatizační jednotku z provozu, nebo
způsobit orosování vnitřní jednotky.

Nastavení teplotního rozsahu dálkového ovladače je 16°C až 32°C.

(DB=suchý teploměr, WB=mokrý teploměr, =chlazení, =topení,

=vnitřní, =venkovní, =teplota, =vlhkost)

Vynucené vypnutí provoz Zap/Vyp

Aktivní vstup zastaví provoz 
+ deaktivuje ovládání

přechod vstup neaktivní ➜ aktivní: spustí 
dálkový provozní režim, ovládání je stále 
aktivní

Neaktivní vstup aktivuje 
ovládání

přechod vstup aktivní ➜ neaktivní: zastaví 
dálkový provozní režim, ovládání je stále 
aktivní

Nastavení
Mode No. 

(Č. režimu)
FIRST CODE No. 
(první č. kódu)

SECOND CODE No. 
(druhé č. kódu)

Vynucené 
vypnutí 12 (22) 1

01

Provoz ON/OFF 02

POZNÁMKA Jestliže za provozu jednotky dojde k výpadku
napájení, po opětovném zapnutí napájení se činnost
jednotky obnoví automaticky.

1 Vnitřní jednotka

2 Venkovní jednotka

3 Dálkový ovladač 

4 Nasávaný vzduch

5 Vypouštěný vzduch

6 Chladící potrubí

7 Odpadní potrubí

8 Zemnící vodič
Drát určený k uzemnění venkovní jednotky jako prevence proti 
úrazu elektrickým proudem.

9 Vzduchový filtr

10 Propojovací elektrický vodič

■ Zabraňte zvlhnutí vnitřní jednotky i dálkového
ovladače.
Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár.

■ Poblíž jednotky nepoužívejte hořlavé spreje
(například lak na vlasy, barvy a nátěry atd.)
Mohlo by dojít k požáru.

■ Vyhořelou pojistku vždy nahrazujte pojistkou stejného
typu a se stejným jmenovitým proudem. Místo pojistky
nikdy nepoužívejte vodič.
Použití drátu nebo měděného drátu namísto pojistky
může způsobit selhání jednotky nebo požár.

■ Do otvorů pro vstup a výstup vzduchu nikdy
nezasunujte žádné předměty. Uvnitř jednotky se otáčí
ventilátor velkou rychlostí a dotyk s předmětem by
mohl být nebezpečný.

■ U venkovní jednotky nikdy nesnímejte mřížku
ventilátoru.
Ventilátor bez krytu rotující velkou rychlostí je velmi
nebezpečný.

■ Nikdy jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami.
O provedení těchto prací požádejte kvalifikovaného
servisního technika.

°C
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Způsob ovládání jednotky

Pozor u systémů se skupinovou kontrolou nebo dvěma 
dálkovými ovladači

Tento systém poskytuje kromě ovládání jednotlivých jednotek dva
další systémy ovládání (jeden dálkový ovladač řídí jednu vnitřní
jednotku). Odpovídá-li typ jednotky některému z uvedených typů,
ověřte si následující podmínky.

■ Systém skupinového ovládání
Jeden dálkový ovladač řídí až 16 vnitřních jednotek.
Všechny vnitřní jednotky jsou nastaveny shodně.

■ Systém se dvěma dálkovými ovladači
Dva dálkové ovladače řídí jednu vnitřní jednotku (v případě
systému skupinového ovládání jednu skupinu vnitřních
jednotek). Jednotka se ovládá samostatně.

Optimální provoz

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

■ Řádně nastavte výstup vzduchu z jednotky a zabraňte přímému
proudění vzduchu na osoby v místnosti.

■ Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost
nepřehřívejte a nepodchlazujte.

■ Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu
do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.

■ Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna
otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a
topení bude klesat.

■ Poblíž vstupu a výstupu vzduchu z jednotky nikdy neumisťujte
žádné předměty. Mohly by snižovat účinnost nebo způsobit
samočinné vypnutí jednotky.

■ Nebudete-li zařízení používat po delší dobu, vypněte hlavní
vypínač napájení. Zařízení spotřebovává energii po celou dobu,
po kterou je zapnuto. Pro úsporu energie vypněte hlavní
vypínač. Hlavní vypínač napájení zapněte 6 hodin před
obnovením provozu jednotky. Zajistíte tak hladký chod zařízení.
(Viz odstavec "Údržba" na straně 8).

■ Zobrazí-li se na displeji " " (JE ČAS VYČISTIT
VZDUCHOVÝ FILTR), zavolejte kvalifikovaného servisního
technika, aby vyčistil filtry. (Viz odstavec "Údržba" na straně 8).

Nejde o poruchu klimatizační jednotky

Následující příznaky neznamenají poruchu klimatizační jednotky.

Systém nepracuje

■ Systém se nespustí samočinně ihned po stisknutí tlačítka ON/
OFF (ZAP/VYP).
Svítí-li kontrolka OPERATION (v činnosti), systém pracuje
správně.
Systém se nespustil automaticky ihned, protože bezpečnostní
zařízení systému chrání systém před přetížením.
Systém se po třech minutách znovu automaticky zapne.

■ Systém se nespustí samočinně ihned po vrácení tlačítka
NASTAVENÍ TEPLOTY po stisknutí do původní polohy.
Systém se nespustil automaticky ihned, protože bezpečnostní
zařízení systému chrání systém před přetížením.
Systém se po třech minutách znovu automaticky zapne.

■ Systém se nespustí, jestliže displej zobrazuje " "
(IKONA EXTERNÍHO OVLÁDÁNÍ) a tato ikona bliká několik
vteřin po stisknutí ovládacího tlačítka.
Důvodem je právě to, že systém je ovládán nebo deaktivován
jiným ovladačem s vyšší prioritou.
Jestliže displej bliká, znamená to, že systém nelze ovládat
danou vnitřní jednotkou.

■ Systém se nespustí samočinně ihned po zapnutí napájení.
Počkejte minutu, dokud se mikropočítač nepřipraví na provoz.

Z jednotky vychází bílá mlha

■ Během chlazení je vysoká vlhkost vzduchu (na prašných
místech nebo místech s obsahem oleje).
V případě vysokého znečištění vnitřku vnitřní jednotky je roz-
ložení teploty v místnosti nerovnoměrné. Vnitřek vnitřní jednotky
je třeba vyčistit. Podrobnější informace si vyžádejte od prodejce
společnosti Daikin, nebo ho požádejte o vyčištění jednotky. Tuto
činnost smí provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.

■ Systém přepne do REŽIMU TOPENÍ po OPERACI
ODMRAZOVÁNÍ.
Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

Hluk klimatizačních jednotek

■ Pracuje-li systém v režimu chlazení nebo při operaci
rozmrazování je slyšet neustále hluboký syčivý zvuk.
Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení vnitřní
i venkovní jednotkou.

■ Bezprostředně po spuštění jednotky, po zastavení provozu,
nebo zahájení či skončení operace odmrazování se ozývá
syčivý zvuk.
Jde o zvuk chladiva způsobený zastavením nebo změnou jeho
proudění.

■ Je-li systém v provozu nebo po jeho zastavení je slyšet
povrzávání.
Tento zvuk vydávají plastové díly jednotky, jež se roztahují nebo
smršťují teplem.

Prach z jednotek

■ Z jednotky, jež dlouho nebyla v provozu, může po spuštění
vyletovat prach. Prach pohlcený jednotkou vyletuje.

Jednotka vydává pach.

■ Jednotka pohlcuje pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a
poté je opět vydává.

Displej dálkového ovladače s tekutými krystaly zobrazuje " "

■ Toto zobrazení se objevuje bezprostředně po zapnutí hlavního
vypínače.
Znamená, že dálkový ovladač je v běžném stavu. Obraz
zůstane na displeji dočasně zobrazen.

■ Zvolíme-li funkci, jež u daného zařízení není
k dispozici, zobrazí se zpráva NOT AVAILABLE (není
k dispozici).

■ Způsob ovládání se u tepelného čerpadla liší od
jednotky pro prosté chlazení. Typ svého systému si
ověřte u prodejce zařízení Daikin.

■ Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před uvedením
zařízení do provozu; chráníte tak jednotku před
poškozením.

■ Jestliže za provozu jednotky dojde k výpadku
napájení, po opětovném zapnutí napájení se činnost
jednotky obnoví automaticky.

POZNÁMKA V případě změny kombinace nebo nastavení systému
skupinové kontroly a systému se dvěma dálkovými
ovladači se spojte s prodejcem zařízení Daikin.
FDEQ71~125B7V3B
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Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená
opatření a spojte se s prodejcem zařízení Daikin.

Systém musí opravit kvalifikovaný servisní technik.

■ Bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič, zemnící jistič
apod.) často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP)
nepracuje správně.
Opatření: Vypněte hlavní vypínač.

■ Z jednotky prosakuje voda.
Opatření: Zastavte provoz jednotky.

■ Na displeji se zobrazí " " (KONTROLA), "UNIT No."

(č. jednotky), kontrolka provozu bliká a zobrazí se
"MALFUNCTION CODE" (kód poruchy).
Opatření: Informujte zástupce společnosti Daikin a sdělte mu
obsah displeje.

Jestliže systém nepracuje správně v jiných než uvedených případech
a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém
takto:

Systém vůbec nepracuje.

■ Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napájení.
Počkejte na obnovení napájení. Jestliže dojde za provozu dojde
k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení
znovu spustí automaticky.

■ Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod nerozpojil
jistič. Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič.

Systém se zastaví po skončení požadované operace.

■ Zkontrolujte, zda nějaká překážka nezakrývá nasávání nebo
vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky.
Odstraňte překážku a zajistěte dobrou ventilaci jednotky.

■ Zkontrolujte, zda není zanesený vzduchový filtr.
O vyčištění vzduchového filtru požádejte kvalifikovaného
servisního technika.

Systém pracuje, ale nechladí nebo nehřeje dostatečně.

■ Nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní
jednotky zakrývá překážka.
Odstraňte překážku a zajistěte dobrou ventilaci jednotky.

■ Vzduchový filtr je zanesený.
O vyčištění vzduchového filtru požádejte kvalifikovaného
servisního technika.

■ Není nastavena správná teplota. Viz návod k obsluze dálkového
ovladače.

■ Rychlost ventilátoru je nastavena na nízkou rychlost (low
speed). Viz návod k obsluze dálkového ovladače.

■ Jsou otevřené dveře nebo okna. Zavřete dveře nebo okna,
zabraňte výměně vzduchu v místnosti s okolím.

■ Do místnosti svítí slunce (během chlazení).
Použijte záclony nebo žaluzie.

■ V místnosti je příliš velký počet osob. Výkon chlazení klesá, je-li
tepelný zisk místnosti příliš velký.

■ Tepelný zdroj v místnosti je příliš silný (během chlazení).
Výkon chlazení klesá, je-li tepelný zisk místnosti příliš velký.

Údržba

Čištění vzduchových filtrů

Zobrazí-li se na displeji " " (JE ČAS VYČISTIT VZDUCHOVÝ
FILTR), vzduchový filtr vyčistěte.

Je-li jednotka instalována v místnosti se silným znečištěním, čistěte
filtr častěji.

(Jako minimální četnost čištění filtru si stanovte jednou za půl roku.)

Jestliže již nelze filtr dokonale vyčistit od nečistot, vyměňte ho.
(Náhradní vzduchový filtr lze objednat.)

(Viz obrázek 12)

1 Z desky dna sejměte desku, jež nese filtr (1).

2 Vyjměte vzduchový filtr (2) - posuňte ho směrem dolů.

3 Vzduchový filtr vyčistěte. (Viz obrázek 13  - směr proudění
vzduchu filtrem.)

Vzduchový filtr vymyjte vodou nebo ho vyčistěte pomocí
vysavače.
Je-li vzduchový filtr velmi znečištěný, použijte jemný kartáč a
neutrální čistící prostředek.
Vodu setřete a filtr nechte vyschnout na stinném místě.

4 Vzduchový filtr vraťte na jeho místo - zasuňte ho mezi vodicí
desky.

5 Desku, jež nese filtr (1), vraťte na desku na dně jednotky.

6 Po zapnutí jednotky stiskněte tlačítko VYNULOVAT ZNAK
FILTRU. Symbol "JE ČAS VYČISTIT VZDUCHOVÝ FILTR" se
vypne.

Čištění výstupu vzduchu

■ Vyčistěte měkkou látkou.

■ Jestliže nelze skvrny odstranit snadno, použijte vodu nebo
neutrální čistící prostředek.

■ Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní
technik.

■ Před zásahem do zapojení musejí být rozpojeny
všechny napájecí obvody.

■ K čištění vzduchových filtrů a venkovních panelů
nepoužívejte vodu ani vzduch teplejší než 50°C.

■ Při čištění tepelného výměníku odmontujte spínací
skříň a motor ventilátoru. Voda nebo čistící prostředek
by mohly poškodit izolaci elektronických součástek a
způsobit jejich spálení.

POZNÁMKA Nepoužívejte benzin, benzen, ředidla, leštící prášky,
kapalné insekticidy. Tyto prostředky by mohly způsobit
změnu barvy nebo deformaci dílů.

Nedovolte, aby vnitřní jednotka navlhnula. Vlhkost
může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
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Spuštění jednotky po dlouhém odstavení

■ Zkontrolujte následující body.
- Zkontrolujte zda nic nepřekáží volnému vstupu a výstupu 

vzduchu. Odstraňte všechny překážky.
- Zkontrolujte, zda je správně zapojeno zemnění.

■ Vzduchový filtr vyčistěte.
- Po vyčištění vzduchový filtr znovu nasaďte.

■ Zapněte hlavní vypínač.
- Po zapnutí napájení se rozsvítí kontrolka na ovládacím 

panelu.
- Hlavní vypínač zapněte nejméně 6 hodin před uvedením 

zařízení do provozu; chráníte tak jednotku před poškozením.

Co udělat před vypnutím systému na delší dobu

■ Zapněte na půl dne režim VENTILÁTORU a jednotku vysušte.
- Viz návod k obsluze dálkového ovladače.

■ Vypněte napájení.
- Je-li hlavní vypínač zapnutý, jednotka spotřebovává energii, 

třebaže systém nepracuje.
- Po vypnutí hlavního vypínače zhasne displej dálkového 

ovladače.

Požadavky na likvidaci

Demontáž jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí
zařízení musí být provedena v souladu s příslušnými místními a
národními předpisy.

Vaše klimatizační zařízení je označeno tímto symbolem.
To znamená, že elektrické a elektronické produkty by se
neměly přidávat do netříděného domovního odpadu.

Systém se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž
klimatizačního systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí
zařízení musí být provedena v souladu s příslušnými místními a
národními předpisy.

Klimatizační zařízení musí být likvidována ve specializovaném
závodě, aby jejich části mohly být opakovaně použity, recyklovány
nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete
ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí
a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádejte od
pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

Z dálkového ovladače musí být vyjmuty baterie a ty musí být
zlikvidovány zvlášť v souladu s příslušnými místními a národními
předpisy.

Poznámky
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