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Az egység üzembe helyezése

Előkészületek üzembe helyezés előtt

■ Az üzembe helyezés helyén vegye csak ki az egységet a
csomagolásból. Ha a kicsomagolás a szállítás közben
elkerülhetetlen, puha anyagú pántokkal és védőlemezekkel
együtt mozgassa, hogy elkerülje a készülék sérüléseit.

■ Az ebben a kézikönyvben nem tárgyaltakat lásd a kültéri egység
szerelési kézikönyvében.

■ Ne legyen semmilyen tárgy a kültéri egység közvetlen
közelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy
egyéb szemét gyűljön fel az egység környezetében.
A falevelek melegágyai a rovaroknak, amelyek azután
bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe,
akkor ezek az élőlények működészavarokat okozhatnak, sőt
füstölést vagy tüzet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

Biztonsági előírások

■ Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi helyekre:
• Ásványolajos környezetben, vagy ahol tömény olajpermet

vagy olajos gőz van jelen, pl. konyhákban. (A műanyagal-
katrészek károsodhatnak.)

• Ahol korrozív gázok, pl. kéngázok vannak. (A rézcsövek és a
forrasztások korrodálódhatnak.)

• Ahol illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy benzint
használnak.

• Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések
működnek. (A vezérlésben zavar keletkezhet.)

• Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol a
feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban). Gépjárművekre
vagy hajókra se.

■ Ne szerelje fel a házra közvetlenül a tartozékokat. A házon ejtett
furatok megsérthetik az elektromos kábeleket, így tüzet
okozhatnak.

Külön rendelhető tartozékok

A megfelelő távirányító kiválasztásával és megfelelő felszerelésével
kapcsolatban a katalógusokban és a műszaki leírásokban talál
információt.

FDEQ71B8V3B
FDEQ100B8V3B
FDEQ125B8V3B

Split rendszerű klímaberendezések
Szerelési és üzemeltetési

kézikönyv

KÖSZÖNJÜK, HOGY DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ LÉG-
KONDICIONÁLÓT VÁLASZTOTT. OLVASSA EL FIGYEL-
MESEN A 6. oldal, "A berendezés kezelése" CÍMŰ
FEJEZETET, MIELŐTT A KLÍMABERENDEZÉST
HASZNÁLATBA VENNÉ. LEÍRJA AZ EGYSÉG
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁT, ÉS SEGÍT AZ
ESETLEG FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK MEGOL-
DÁSÁBAN. ELOLVASÁS UTÁN TEGYE OLYAN HELYRE,
AHOL KÉSŐBB IS MEGTALÁLJA.

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁ-
SOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT. CSAK DAIKIN GYÁRTMÁNYÚ
TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON, MELYEKET A
BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST
BÍZZA SZAKEMBERRE.

HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL
VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN
TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT A DAIKIN
FORGALMAZÓTÓL.
FDEQ71~125B8V3B
Split rendszerű klímaberendezések
4PW23693-2A
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Az alábbi dolgokra különösen figyeljen az üzembe 
helyezés során, és a munka végén ezeket ellenőrizze

Megjegyzések az üzembe helyező szerelőnek

■ Feltétlenül tájékoztassa az ügyfelet a rendszer helyes
üzemeltetéséről, és mutassa meg neki a mellékelt üzemeltetési
kézikönyvet.

A berendezés helyének megválasztása 
(Lásd 1. ábra és 4)

1. Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek,
és az ügyfél is jóváhagyja.
• Ahol a szoba legjobb légátjárása biztosított.
• Ahol semmi nem gátolja a levegő mozgását.
• Ahol a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni.
• Ahol az álmennyezetnek nincs észrevehető lejtése.
• Ahol a munkához és a karbantartáshoz elegendő hely van.
• Ahol a beltéri és a kültéri egységek közötti csövek hossza a

megengedett határon belül tartható. (Lásd a kültéri egység
szerelési kézikönyvét.)

• A beltéri egység, a kültéri egység, a tápkábelek és a
jelátviteli kábelek legalább 1 méterre legyenek a televízió- és
rádiókészülékektől. Ezzel megelőzhető a kép- vagy hang-
interferencia ezekben az elektromos készülékekben.
(Elektromos zaj akkor is keletkezhet, ha az 1 méter távolság meg
van tartva, ez az elektromos hullámok keletkezésének
körülményitől függ.)

• Ne legyen a beltéri egység alatt semmi, aminek árt a
nedvesség. Az egység csöpöghet, ha a páratartalom 80%
feletti, vagy ha a víztelenítő kifolyó eldugul.

• Ne helyezzen másik fűtőberendezést közvetlenül a beltéri
egység alá. A hőtől eldeformálódhat az egység.

• Az egységet a padlótól legalább 2,5 m távolságra kell
szerelni.

2. A szereléshez használjon függesztőcsavarokat. A mennyezet
elég erős legyen a beltéri egység súlyának megtartásához. Ha
ez nem biztos, akkor a mennyezetet meg kell erősíteni.

Előkészületek üzembe helyezés előtt

1. Függesztőcsavar helye (Lásd: 6. ábra)

A különleges módú beszereléssel kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot a Daikin viszonteladóval.

2. A beltéri egység ventilátorsebessége nagy külső statikus
nyomásra van gyárilag állítva.
Ha kisebb külső statikus nyomásra van szükség, módosítsa a
külső statikus nyomás beállítást a távirányítóval.
Lásd 5. oldal, "A statikus nyomás beállítása".

3. Szerelje fel a függesztőcsavarokat.
(A függesztőcsavar mérete M10-es legyen.) A meglévő
mennyezeteknél használjon kőhorgonyt, az új mennyezeteknél
pedig mélyített betétet, kőhorgonyt vagy egyéb kereskedelmi
forgalomban kapható eszközt a mennyezet megerősítésére.

Példa a felszerelésre (Lásd 5. ábra)

Pipa ✓ ha 
rendben

■ Biztonságosan van a beltéri egység rögzítve?
Az egység leeshet, rezonálhat vagy zajt okozhat.

■ Megvolt a gáz-tömítettségvizsgálat?
Elégtelen hűtést eredményezhet.

■ Szigetelve van az egység, ahogy kell?
A kondenzvíz csöpöghet.

■ Akadálytalan a kondenzvíz elfolyása?
A kondenzvíz csöpöghet.

■ Megfelel a tápfeszültség az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek?

Az egység hibásan működhet, alkatrészek leéghetnek.

■ A kábelezés és a csövek rendben vannak?
Az egység hibásan működhet, alkatrészek leéghetnek.

■ Megfelelő az egység földelése?
Egy elektromos zárlat esetén veszélyes.

■ A kábelek mérete előírás szerinti?
Az egység hibásan működhet, alkatrészek leéghetnek.

■ Nem akadályozza valami az áramlást a beltéri vagy a kültéri 
egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?

Elégtelen hűtést eredményezhet.

■ Fel van jegyezve a hűtőközegcső hossza és a kiegészítő 
hűtőközegtöltet?

A rendszerben a hűtőközegtöltet mennyiségét nem lehet 
követni.
Ez a későbbi karbantartási munkáknál lesz hasznos.

1 Szerelési tér ≥300

2 Kondenzvízcső

3 Tápfeszültség-bekötő csatlakozó

4 Jelátviteli vezetékek csatlakozója

5 Gázcső

6 Folyadékcső

Modell A B C

FDEQ71+100 920 960 990

FDEQ125 1320 1360 1390

1 Beltéri egység

2 Cső

3 Kapcsolódoboz

4 Függesztőcsavar (x4)

5 Függesztőcsavar-illesztés távolsága

1 Kőhorgony

2 Födém anyaga

3 Hosszú anya vagy feszítőcsavar

4 Függesztőcsavar

5 Beltéri egység

MEGJEGYZÉS A fenti alkatrészek nem tartozékok.
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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A beltéri egység üzembe helyezése

A külön rendelhető tartozékok üzembe helyezésekor az egyes
tartozékokhoz mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást. A
helyszíni feltételek függvényében néha egyszerűbb lehet előbb a
külön rendelhető tartozékokat felszerelni, és csak utána a beltéri
egységet.

1. Szerelje fel ideiglenesen a beltéri egységet.
• Illessze a függesztőkart a függesztőcsavarra. Rögzítse

biztonságosan csavarokkal és alátétkarikákkal a
függesztőkar felső és alsó oldalán. (Lásd: 2. ábra)

2. Ellenőrizze, hogy az egység vízszintesen szintben van-e.
• Ha az egység a kondenzvíz folyásával ellentétesen döntött,

kondenzvíz csöpöghet belőle.
• Ellenőrizze vízmértékkel vagy vízzel telt műanyagcsővel,

hogy az egységnek mind a négy sarka egy szintben van-e
(lásd 3. ábra).

3. Húzza meg a felső anyát.

Hűtőközegcsövek szerelése

A kültéri egység hűtőközegcsöveivel kapcsolatban a kültéri
egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást.

■ Használjon csővágót, és peremezze a használt hűtőközegnek
megfelelően.

■ Használjon éter- vagy észterolajat a hollandival csatlakozó
végeken.

■ A por, nedvesség és egyéb idegen anyag csőbe kerülésének
megelőzése érdekében lapítsa el a végét, vagy fedje be
szalaggal.

■ A kültéri egység fel van töltve hűtőközeggel.

■ A csövek egységhez való csatlakoztatásakor vagy leszerelé-
sekor feltétlenül használjon nyomatékkulcsot és villáskulcsot is.

■ Az 1. táblázat tájékoztat a hollandi anyás kötés méreteiről és a
meghúzónyomatékokról. (A túlhúzáskor a perem megsérülhet,
és szivároghat a kötés.)

1. táblázat

■ A hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a peremet kívülről
és belülről is éter- vagy észterolajjal, és először csak kézzel
húzza meg.
Itt bekenni éter- vagy észterolajjal

■ Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e gáz a csatlakozásnál, majd
szigetelje le.

Kondenzvíz elvezetés

1 Szerelje fel a kondenzvízcsöveket.

- A cső legyen a lehető legrövidebb, és legyen lejtése, hogy ne 
szoruljon meg a csőben levegő.

- A csőméret a becsatlakozó cső méretéhez képest nagyobb 
vagy egyenlő legyen.

- A kondenzvízgyűjtőhöz csatlakoztasson egy hajlékony 
tömlőt (nem tartozék), és rögzítse jól bilinccsel. Ezzel 
megelőzhető a berendezés működési vibrációjából eredő 
szivárgás.

- A bilincs felszerelése után szigetelje le a kondenzvízgyűjtőt. 
Ezzel megelőzhető a berendezés párásodásából eredő 
szivárgás.

- Ne kössön kondenzedényt a kondenzvízcsövekre.
- Ne tegye a kondenzvíztömlő végét víz alá.

2 Az épületen belül szigetelje le a kondenzvíztömlőt.

1 Anya (nem tartozék)

2 Alátét a függesztőkarhoz (nem tartozék)

3 Rögzítés (dupla anya)

1 Vízszint

2 Műanyagcső

MEGJEGYZÉS A levegőszűrők szereléséhez szükséges szerviz-
nyílások méretei (lásd 1. ábra és 4. ábra)

MEGJEGYZÉS A helyszíni csőszerelést egy képesített hűtés-
technikusnak kell elvégeznie, a vonatkozó helyi és
nemzeti előírásoknak megfelelően.

1 Nyomatékkulcs

2 Villáskulcs

3 Csőcsatlakozó

4 Hollandi anya

W A szerviznyílás szélessége

D A szerviznyílás mélysége

h Az egység és az álmennyezet távolsága

Modell W D

FDEQ71+100 ≥920 Ha h≤30 ⇒ D≥100

FDEQ125 ≥1320 Ha h>30 ⇒ D≥200

2

3

1

4

Cső-
átmérő Meghúzónyomaték

Peremátmérő A 
(mm) Perem rajza

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 Folyadékcső

2 Gázcső

3 Szigetelés a folyadékvezetékre 
(nem tartozék) A szigetelésnek 80°C 
hőmérsékletet kell állnia.

4 Szigetelés a gázvezetékre (nem 
tartozék) A szigetelésnek 120°C 
hőmérsékletet kell állnia.

5 Bilincsek (használjon 2 bilincset 
szigetelésenként)

1 Fémbilincs

2 Hajlékony tömlő

3 Szigetelés

4 Műanyagbilincs

R=0.4~0.8

45° ±2

90°±2

A

3

4

1 25

1

4 2

3

FDEQ71~125B8V3B
Split rendszerű klímaberendezések
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3 A kondenzvíz-elvezetés ellenőrzése

- Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetést, mielőtt a csöveket 
felszerelné.

- Ellenőrizze, hogy a kondenzvíztömlő jól csatlakozik-e.
- Öntsön valamennyi vizet a kondenzvízteknőbe, hogy 

meggyőződhessen az akadálytalan elfolyásról.

Elektromos kábelezés

Általános utasítások

■ Minden helyszínen beszerzett alkatrésznek, anyagnak és az
elektromos szerelésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.

■ Csak réz vezetékeket használjon.

■ A kültéri egység, a beltéri egységek és a távirányító
kábelezésekor nézze a kapcsolódoboz fedelén a "kábelezési
rajzot". A távirányító felakasztásával kapcsolatban a távirányító
szerelési kézikönyve szolgál részletes információkkal.

■ A kábelezési munkát egy képesített villanyszerelőnek kell
elvégeznie.

■ Fel kell szerelni egy elektromos kapcsolót, amellyel a teljes
rendszert áramtalanítani lehet.

A külső vezetékek adatai

Használjon H07RN-F szabványt, ha a beltéri egységek közötti
kábelezés nem tokozott.

A jelátviteli vezetékeknek a beltéri egység és a távirányító közötti
legnagyobb megengedett hossza 500 m.

Huzalozási alkatrészjegyzék

A1P ........................Nyomtatott áramköri kártya

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

F1T.........................Túlmelegedés elleni biztosító (136°C) (T1R-be
építve)

HAP........................Világító dióda (üzemjelzés: zöld)

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

R1T ........................Termisztor (levegő)

R2T ........................Termisztor (hőcserélő)

RC ..........................Jelvevő áramkör

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

RyP ........................Elektromágneses relé (kondenzvízszivattyú)

SS1 ........................Választókapcsoló (vész-)

T1R.......................... Tápfeszültség-transzformátor (220-240 V/21,8 V)

TC ..........................Jelátvivő áramkör

X1M,X2M ...............Csatlakozósáv

Vezetékes távirányító

BS1 ........................BE/KI gomb

BS2 ........................Időzítés mód ind./leáll. gomb

BS3,BS8 ................ Időprogramozás gomb

BS4,BS9 ................ Hőmérséklet-beállítás gomb

BS6........................ Üzemmódválasztó gomb

BS7........................ Időzítés BE/KI gomb

BS11 ...................... Ventilátorsebesség-vezérlő gomb

BS12...................... Vizsgálat/tesztüzem gomb

BS14...................... Szűrőjel alaphelyzetbe gomb

H1P........................ Világító dióda (üzemjelzés - piros)

LCD ....................... Folyadékkristályos kijelző

SS1........................ Választókapcsoló (fő/segéd)

Adapter a kábelekhez

RyC,RyF ................ Elektromágneses relé

Csatlakozó külön rendelhető alkatrészeknek

X33A...................... Csatlakozó (adapter a kábelekhez)

X35A...................... Csatlakozó (csoportos vezérlés adapter)

X40A...................... Csatlakozó (távvez. BE/KI, gyors ki)

X60A,X61A............ Csatlakozó (interfész adapter)

........... Helyszíni huzalozás

.................... Csatlakozó

.......................... Csatlakozó

.................. Vezetékszorító

.......................... Védőföldelés (csavar)

BLK........................ Fekete

BLU........................ Kék

BRN....................... Barna

GRY....................... Szürke

ORG ...................... Narancssárga

RED....................... Piros

WHT ...................... Fehér

Kábelezési példa és példa a távirányító 
beállítására

A vezetékek csatlakoztatása

Távolítsa el a kapcsolódoboz fedelét (15. ábra), és kösse be a
vezetékeket.

Csatlakozás Vezeték Méret

Beltéri egységek között H05VV-U4G Helyi előírások 
szerint

Egység-távirányító Árnyékolt vezeték 
(2 eres) 0,75-1,25 mm2

MEGJEGYZÉS A részleteket lásd a köv. fejezetben: 5. oldal,
"Kábelezési példa".

MEGJEGYZÉS 1. Ha a központi távirányítót használja, a kézikönyvben
nézzen utána az egységhez csatlakoztatásnak.

2. A távirányító modellje a rendszer összeállításának
megfelelően változik. A kiválasztáshoz a műszaki
leírások és katalógusok adnak segítséget.

1 Kapcsolódoboz

2 Kapcsolódoboz fedél

3 Tápfeszültség-bekötő csatlakozó

4 Jelátviteli vezetékek csatlakozója

5 Kábelezési rajz

6 Vezetékszorító

7 Távirányító kábelezés

8 Csatlakozó a távirányító kábeleknek

9 Tápfeszültség-kábelek

10 Csatlakozó a tápvezetékeknek

11 Földelőcsavar
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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Biztonsági előírások

1. Vegye figyelembe az alábbi, a tápellátás csatlakozópanelén való
munkára vonatkozó megjegyzéseket.
• Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket

ugyanarra a tápcsatlakozóra. (A gyenge érintkezés túlmele-
gedést okozhat.)

• Ha kettő vezetéket köt be, az ábra szerint csatlakoztassa
őket.

2. Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket ugyanarra a
földeléscsatlakozóra. A gyenge érintkezés elégtelen védelemmel
járhat.

3. A távirányító-vezetékeknek és az egységeket összekötő vezetékek-
nek legalább 50 mm-re kell lenniük a tápvezetékektől. Ha ezt az
előírást nem tartják be, az elektromos zaj miatt zavarok
keletkezhetnek.

4. A távirányító kábelezésével kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt
szerelési kézikönyv szolgál részletes információkkal.

5. Ne csatlakoztassa a tápkábeleket a jelátviteli vezetékek
csatlakozópanelére. Ez a tévedés tönkreteheti az egész rendszert.

6. Csak előírt vezetékeket használjon, és biztonságosan rögzítse őket
a csatlakozókhoz. Figyeljen arra, hogy a vezetékek ne húzzák a
csatlakozókat. A vezetékek szép rendben álljanak, ne feszüljenek
más alkatrészekbe, pl. ne nyomják fel a kapcsolódoboz fedelét.
Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva. A tökéletlen
csatlakozások túlmelegedést, sőt akár áramütést vagy tüzet is
eredményezhetnek.

Kábelezési példa

■ Az egyes rendszerek tápkábeleit lássa el kapcsolóval és
biztosítékkal (lásd 7. ábra, 9 és 10).

Teljes rendszer példa (3 rendszer)

Ha 1 távirányító vezérel 1 beltéri egységet. (normál üzem) (Lásd:
10. ábra)

Csoportos vezérlésnél (Lásd: 7. ábra)

Csoportos vezérlésnél szakítsa meg a "master/slave"-ként (fő/segéd)
jelzett jumpert a segéd beltéri egységek PCB panelén (=slave PCB).
Ne szakítsa meg a jumpert annak a beltéri egységnek a PCB
panelén, amelyhez a távirányító csatlakoztatva van (=master PCB).

2 távirányító használatakor (Lásd: 9. ábra)

Biztonsági előírások

1. Az egy rendszerhez tartozó egységeket el lehet látni egyetlen közös
tápkapcsolóval. Az ágak kapcsolóit és kioldóit azonban óvatosan kell
megválasztani.

2. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez,
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. A rossz földelés
áramütést eredményezhet.

Helyszíni beállítások

A helyszíni beállításokat az üzembe helyezési feltételeknek
megfelelően a távirányítóval kell végezni. Lásd a távirányító
kézikönyvét.

A statikus nyomás beállítása

■ Változtassa meg a MÁSODIK KÓDSZÁMOT a 2. táblázat
szerint, a csatlakozó cső ellenállásának megfelelően.

2. táblázat

Az egység eredeti gyári beállítása a magas statikus nyomás
(MÁSODIK KÓDSZÁM 02).

A levegőszűrő jelének beállítása

■ A távirányítók folyadékkristályos kijelzőjén jelzés jelenik meg, ha
a levegőszűrők tisztítása esedékessé vált.

■ Változtassa meg a MÁSODIK KÓDSZÁMOT a 3. táblázat
szerint, a szobában lévő por/füst mennyiségének megfelelően.
(A MÁSODIK KÓDSZÁM gyári beállítása "01"=enyhe
szűrőszennyezés.)

3. táblázat

Vezérlés 2 távirányítóval (1 beltéri egység vezérlése 2 
távirányítóval)

Lásd a távirányító kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS A felhasználó kiválaszthatja a távvezérlő termisztort.

1 Tápfeszültség

2 Főkapcsoló

3 Biztosíték

4 Kültéri egység

5 Beltéri egység (M=fő, S=segéd)

6 Távirányító (külön rendelhető tartozék)

Fő Segéd

MEGJEGYZÉS Csoportos vezérlésnél nem szükséges egy beltéri
egység címet kijelölni. Bekapcsoláskor a címet a
rendszer automatikusan kiosztja.

Külső statikus 
nyomás Mód száma ELSŐ KÓDSZÁM

MÁSODIK 
KÓDSZÁM

Alacsony: 50 Pa 
13 (23) 6

01

Magas: 100 Pa 02

Beállítás

A szűrőcsere 
jelzés 

megjelenésének 
időköze (hosszú 

élettartamú)
Mód 

száma
ELSŐ 

KÓDSZÁM
MÁSODIK 
KÓDSZÁM

Enyhe 
szűrőszennyezés ±2500 óra

10 (20) 0

01

Erős 
szűrőszennyezés ±1250 óra 02
FDEQ71~125B8V3B
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Számítógép-vezérlés (gyors kikapcsolás és be-/ki 
működés)

1 A vezetékek adatai és a kábelezés módja

- Csatlakoztassa a bemenet vezetéket (opció) a beltéri PCB 
panel X40A csatlakozójához.

A vezetékek adatai (az opcionális vezeték bekötéséhez):

(Lásd: 8. ábra)

2 Működés

- Az alábbi táblázat megmutatja a "gyors ki" és a "be-/ki 
működés" válaszát az A bemeneten érkező jelre.

3 A gyors kikapcsolás és a be-/ki működés megadása

Módosítsa a második kódszámot a 4. táblázat szerint. (A
második kódszám gyári beállítása "01"=1 gyors kikapcsolás.)

4. táblázat

Tesztüzem

Lásd a 2. oldal, "Az alábbi dolgokra különösen figyeljen az üzembe
helyezés során, és a munka végén ezeket ellenőrizze" fejezetet.

■ A hűtőközegcsövek, a kondenzvízcsövek és az elektromos
kábelek szerelése után az egység védelme érdekében
végezzen tesztüzemeltetést az alábbiak szerint.

1 Nyissa ki a gázelzárószelepet.

2 Nyissa ki a folyadékelzáró szelepet.

3 Helyezze áram alá a forgattyúházfűtést 6 órára. (A direkt
hűtésűnél nem szükséges.)

4 Kapcsolja a rendszert a távirányítóval hűtés üzemre, és indítsa
el a Ki/be gomb megnyomásával.

5 Nyomja meg a Vizsgálat/tesztüzem gombot 4-szer, és
üzemeltesse teszt üzemmódban 3 percen át.

6 Nyomja meg a Vizsgálat/tesztüzem gombot, és váltson normál
üzemre.

7 A használat során mindig ellenőrizze, hogy a berendezés a
kívánalmaknak megfelelően működik-e. A távirányító használati
utasításait a kézikönyvében találja.

Biztonsági előírások

Ha valami nincs rendben, és az egység nem működik, nézze meg az
egységhez kapcsolt hibakereső kártyát.

A berendezés kezelése

Alkatrészek neve és funkciója (Lásd: 14. ábra)

Fontos információk a használt 
hűtőközeggel kapcsolatban

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Hűtőközeg típusa: R410A

GWP(1) érték: 1975

(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További
információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.

Működési tartomány (Lásd: 11. ábra)

Ha az alábbi feltételektől eltérően üzemeltetik a berendezést, akkor
biztonsági alrendszerek léphetnek működésbe megakadályozva a
légkondicionáló működését, vagy a beltéri egység csöpöghet.

A távirányítón a beállítható hőmérséklettartomány 16°C-32°C.

(DB=száraz hőfok, WB=nedves hőfok, =hűtés, =fűtés,

=beltéri, =kültéri, =hőmérséklet, =páratartalom)

A vezeték adatai Árnyékolt vinil vezeték vagy kábel (2 eres)

Keresztmetszet 0,75-1,25 mm2

Hossz Max. 100 m

Külső csatlakozó Olyan érintkezés, ami alkalmas minimum 
15 V DC, 10 mA áramerősség vezetésére

1 A bemenet (bemenet "ON" állásban=zárt érintkezők)

Gyors ki be/ki működés

Bemenet zárt: a működés 
leáll + a vezérlés letiltva

bemenet nyitott ➜ bekapcsol: távvezérelt 
működés indul, a vezérlés megmarad

Bemenet nyitott: a vezérlést 
engedélyezi

bemenet zárt ➜ kikapcsol: távvezérelt 
működés leáll, a vezérlés megmarad

Beállítás Mód száma ELSŐ KÓDSZÁM
MÁSODIK 
KÓDSZÁM

Gyors ki
12 (22) 1

01

BE/KI működés 02

MEGJEGYZÉS Ha a fő tápkapcsolót üzem közben kikapcsolják, a
működés automatikusan újraindul, ha a
tápfeszültséget újra visszakapcsolják.

1 Beltéri egység

2 Kültéri egység

3 Távirányító

4 Bemenő levegő

5 Kifúvott levegő

6 Hűtőközegcsövek

7 Kondenzvízcső

8 Földvezeték
Az áramütés megelőzése érdekében a kültéri egységet földelni 
kell.

9 Levegőszűrő

10 Összekötő elektromos vezeték

■ Vigyázzon, hogy a beltéri egység és a távirányító ne
kapjon nedvességet.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Ne használjon gyúlékony spray-t, pl. hajlakkot, illetve
körömlakkot vagy festéket az egység közelében.
Tűz keletkezhet.

■ Ne helyettesítse a kiégett biztosítékot más
amperszámúval vagy valamilyen vezetékkel.
Vezeték/rézdrót használatakor az egység tönkre
mehet vagy tüzet okozhat.

■ Ne dugjon botszerű tárgyakat a levegőbemenethez
vagy -kimenethez. A nagy sebességgel forgó
ventilátorhoz érni veszélyes.

■ Ne vegye le a kültéri egység ventilátorának
védőrácsát.
A nagy sebességgel forgó ventilátor rendkívül
veszélyes.

■ Ne keresse a hibát vagy javítsa az egységet saját
maga.
Ezt bízza egy képesített szerelőre.

°C
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Működési mód

Biztonsági előírások csoportos vagy két távirányítós 
vezérlésű rendszerekhez

A rendszer lehetőséget ad az egyedi vezérlés mellett (egy távirányító
egy beltéri egységet vezérel) két másik vezérlő rendszer
alkalmazására. Ellenőrizze az alábbiakat, ha az egység vezérlése a
lentiek szerinti.

■ Csoportos vezérlésű rendszer
Egy távirányító max. 16 beltéri egységet vezérel.
Minden beltéri egység beállítása megegyező.

■ Két távirányítós vezérlésű rendszer
Két távirányító vezérel egy beltéri egységet (csoportos
vezérlésnél a beltéri egységek egy csoportját). A távirányítók
külön-külön vezérlik az egységet.

Optimális működés
Tartsa be az alábbi előírásokat a rendszer helyes működése
érdekében.

■ Állítsa be helyesen a levegőkimenetet, és próbálja elkerülni,
hogy a légáram a szobában tartózkodókat közvetlenül érje.

■ A hőmérséklet beállítása legyen kellemes. A túlzott fűtés vagy
hűtés kerülendő.

■ Függönyökkel vagy redőnnyel meg kell akadályozni, hogy hűtés
közben közvetlen napsugárzás érje a szobát.

■ Az ablakok és az ajtók legyenek becsukva. Ha az ajtók és
ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegője eltávozik,
gyengítve a hűtő- vagy fűtőhatást.

■ Ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő bemenete vagy kimenete
elé. Ez a hatásfokot csökkenti, vagy a működés leállását
okozhatja.

■ Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, akkor
kapcsolja ki a tápkapcsolót. Ha be van kapcsolva, az
valamennyi áramot fogyaszt. Energiatakarékosságból a
tápkapcsolót kapcsolja ki. A zökkenőmentes működés
érdekében a tápkapcsolót 6 órával a tervezett működtetés előtt
kapcsolja be. (Lásd: 8. oldal, "Karbantartás".)

■ Ha a kijelzőn a " " jel (LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
ESEDÉKES) jelenik meg, hívjon egy képesített szerelőt, hogy
tisztítsa meg a szűrőket. (Lásd: 8. oldal, "Karbantartás".)

Nem jelzi a légkondicionáló meghibásodását
Az alábbi jelenségek nem jelzik a légkondicionáló meghibásodását.

A rendszer nem működik

■ A rendszer nem indul el azonnal a BE/KI gomb megnyomása
után.
Ha az ÜZEMBEN lámpa világít, a rendszer rendesen működik.
Ezért nem indul újra azonnal, mert valamelyik biztonsági
alrendszere aktív, és a túlterhelés megelőzése érdekében
blokkolja a rendszert.
Három perc múlva a rendszer el fog indulni automatikusan.

■ A rendszer nem indul el azonnal a HŐMÉRSÉKLET-
BEÁLLÍTÁS gomb megnyomása után, mikor a gomb visszatér
az előző helyzetébe.
Ezért nem indul újra azonnal, mert valamelyik biztonsági
alrendszere aktív, és a túlterhelés megelőzése érdekében
blokkolja a rendszert.
Három perc múlva a rendszer el fog indulni automatikusan.

■ A rendszer nem indul el, ha a kijelzőn a " " (KÜLSŐ
VEZÉRLÉS IKON) látható, és a gombok megnyomása után a
kijelző néhány másodpercig villog.
Ennek az az oka, hogy a rendszert letiltotta, illetve a vezérlését
átvette egy magasabb prioritású távirányító.
A kijelző villogása azt jelzi, hogy ezzel a beltéri egységgel a
rendszer nem vezérelhető.

■ A rendszer nem indul el azonnal áram alá helyezés után.
Kb. egy percbe telik, amíg a mikroszámítógép üzemkésszé válik.

Az egyik egységből fehér köd gomolyog

■ Akkor lehetséges, ha hűtés közben a páratartalom magas
(olajos vagy poros környezetben).
Ha egy beltéri egység belseje nagymértékben szennyezett,
akkor a hőmérséklet eloszlása a szobában egyenetlenné válik.
Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri egység belsejét. A Daikin
forgalmazótól kérjen információt a tisztítással kapcsolatban. Ezt
csak egy szakember tudja elvégezni.

■ Ha a rendszer FŰTÉS MÓDRA kapcsol JÉGMENTESÍTÉS
MÓD után.
A JÉGMENTESÍTÉS során keletkező nedvesség elpárolog és
távozik.

A klímaberendezések hangja

■ Folyamatos mély sustorgás hallható, ha a rendszer HŰTÉS
vagy JÉGMENTESÍTÉS módban van.
Ez a hűtőközeggáz hangja, ahogy a beltéri és a kültéri
egységben áramlik.

■ Sustorgó hang, amely indításkor vagy a leállás után közvetlenül
hallható, vagy a JÉGMENTESÍTÉS mód indításakor vagy a
leállása után közvetlenül hallható.
Ez a zaj a hűtőközeg áramlásának változásakor vagy
megállásakor keletkezik.

■ Nyikorgó hang hallható, ha a rendszer üzemel, vagy a leállása
után.
A hőmérsékletváltozással táguló vagy összehúzódó műanyag
alkatrészek okozzák a hangot.

Por száll az egységből

■ A berendezés a bele lerakódott port hosszabb üzemszünet után
kifújhatja. Ez okozza az egységből kiszálló port.

Az egység kellemetlen szagot áraszt

■ Az egység beveszi a szoba, a bútorok, a cigarettafüst stb.
szagát, azután kibocsátja.

A távirányító folyadékkristályos kijelzőjén a " " jelzés látható.

■ A tápkapcsoló bekapcsolása után közvetlenül jelentkezik.
Azt jelzi, hogy a távirányító jól működik. A jelzés idővel eltűnik.

Hibaelhárítás
Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és
értesítse a Daikin szervizt.

A rendszert egy képesített szerelőnek kell megjavítania.

■ Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, kioldó, vagy
földzárlatkioldó gyakran aktiválódik, vagy a BE/KI kapcsoló nem
működik rendesen.
Teendő: Kapcsolja ki a tápkapcsolót.

■ Ha víz szivárog az egységből.
Teendő: Állítsa le a működést.

■ Ha a kijelzőn a következők jelennek meg: " " (VIZSGÁLAT), "UNIT

No.", az ÜZEMBEN lámpa villog, és a "HIBAKÓD" is megjelenik.
Teendő: Értesítse a Daikin szervizt és írja le nekik, hogy mi
látható a kijelzőn.

■ Ha olyan funkció lett kiválasztva, amelyik nem
elérhető, a NOT AVAILABLE üzenet jelenik meg.

■ A működési módok eltérőek a hőszivattyús és a direkt
hűtéses típusok esetében. A Daikin forgalmazó meg
tudja határozni a rendszer típusát.

■ Az egység védelme érdekében kapcsolja be a fő
tápkapcsolót 6 órával az üzemeltetés előtt.

■ Ha a fő tápkapcsolót üzem közben kikapcsolják, a
működés automatikusan újraindul, ha a
tápfeszültséget újra visszakapcsolják.

MEGJEGYZÉS Keresse meg a Daikin forgalmazót, ha csoportos vagy
két távirányítós vezérlésre szeretne átállni, illetve azok
beállításával kapcsolatban.
FDEQ71~125B8V3B
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Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer nem működik
megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi
leírást követve vizsgálja meg a rendszert.

Ha a rendszer egyáltalán nem működik.

■ Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás.

Várja meg, hogy újra legyen áram. Ha működés közben lép fel
áramszünet, akkor a rendszer az áramellátás helyreállása után
automatikusan újraindul.

■ Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, vagy a kioldó nem
kapcsolt-e le. Cseréljen biztosítékot, vagy billentse vissza a kioldót.

Ha tökéletes működés után a rendszer egyszer csak leáll.

■ Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét
vagy -kimenetét nem zárja-e le akadály.

Távolítsa el az akadályt, hogy a szellőzés jó legyen.

■ Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a levegőszűrő.

A levegőszűrő tisztítását bízza egy képesített szerelőre.

Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő.

■ Ha a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy
-kimenetét valamilyen akadály zárja le.

Távolítsa el az akadályt, hogy a szellőzés jó legyen.

■ Ha a levegőszűrő eltömődött.

A levegőszűrő tisztítását bízza egy képesített szerelőre.

■ Ha a beállított hőmérséklet nem megfelelő. Lásd a távirányító
kézikönyvét.

■ Ha a VENTILÁTORSEBESSÉG-VEZÉRLÉS gomb beállítása
lassú (LOW). Lásd a távirányító kézikönyvét.

■ Ha ablak vagy ajtó nyitva van. Csukja be az ajtókat vagy
ablakokat, hogy ne jöjjön be a kinti levegő.

■ Ha közvetlen napsugár jut a szobába (hűtés közben).

Használjon függönyt vagy redőnyöket.

■ Ha túl sokan tartózkodnak a szobában. A hűtőhatás csökken, ha
túl nagy teljesítményt nyel el a szoba.

■ Ha a szobában nagy a hőtermelés (hűtés közben).
A hűtőhatás csökken, ha túl nagy teljesítményt nyel el a szoba.

Karbantartás

A levegőszűrő tisztításának módja

Meg kell tisztítani a levegőszűrőt, ha a kijelzőn megjelenik a " "
jel (A LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES).

Gyakrabban kell tisztítani, ha az egység különösen szennyezett
helyiségben üzemel.

(A szűrőt általában elég félévente megtisztítani.)

Ha már nagyon elszennyeződött, akkor ki kell cserélni a levegő-
szűrőt. (A csere levegőszűrőt külön kell rendelni.)

(Lásd: 12. ábra)

1 Távolítsa el a szűrő tartólapját (1) az alsó lemezről.

2 Vegye ki a levegőszűrőt (2) lefelé csúsztatva.

3 Tisztítsa meg a levegőszűrőt. (Lásd 13. ábra  - a
levegőfúvás iránya a szűrőn keresztül.)

Használjon porszívót, vagy mossa át vízben a levegőszűrőt.
Ha a levegőszűrő nagyon koszos, használjon puha kefét és
semleges oldószert.
Rázza le a vizet és árnyékos helyen hagyja megszáradni.

4 Tegye vissza az új/megtisztított levegőszűrőt a vezetőlemezek
közé csúsztatva.

5 Tegye vissza a szűrő tartólapját az alsó lemezre.

6 Bekapcsolás után nyomja meg a SZŰRŐJEL
ALAPHELYZETBE gombot. A "LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
ESEDÉKES" jelzés eltűnik.

A levegőkimenet tisztításának módja

■ Puha ruhával tisztítsa.

■ Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy semleges
oldószert.

Indítás hosszú üzemszünet után

■ Ellenőrizze az alábbiakat.
- Ellenőrizze, hogy a levegőbemenetnél vagy -kimenetnél 

nincs-e akadály. Távolítsa el az akadályokat.
- Ellenőrizze, hogy van-e földelés.

■ Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
- A levegőszűrőt a megtisztítás után ne feledje visszatenni.

■ Kapcsolja be a távirányítót.
- A vezérlőpanelen fények jelennek meg a bekapcsolás után.
- Az egység védelme érdekében kapcsolja be a fő 

tápkapcsolót legalább 6 órával az üzemeltetés előtt.

Teendők a rendszer hosszú időre való leállítása előtt

■ Váltson VENTILÁTOR MÓDRA fél napra, és szárítsa ki az
egységet.
- Lásd a távirányító kézikönyvét.

■ Áramtalanítsa a berendezést.
- Ha a tápkapcsoló be van kapcsolva, akkor néhány wattot 

még akkor is fogyaszt a rendszer, ha nem működik.
- A távirányító kijelzője üres, amikor a tápkapcsoló ki van 

kapcsolva.

Hulladékelhelyezési követelmények

Az egység szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően
kell végezni.

A klímatechnikai terméken ez a szimbólum van
feltüntetve. Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai
készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé
elhelyezni.

Ne próbálja meg a rendszert házilag szétszerelni: a klímaberendezés
szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését
a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy
szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.

A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális
berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és
újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés
előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és
emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért
forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

A távirányítóból az elhasznált elemeket ki kell venni, és a vonatkozó
helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

■ A karbantartási munkákat csak egy képesített szerelő
végezheti el.

■ Mielőtt a csatlakozókhoz hozzáférne, minden
tápáramkört meg kell szakítani.

■ Ne használjon 50°C-nál melegebb vizet a levegő-
szűrők vagy a külső borítólemezek tisztítására.

■ A hőcserélő tisztításakor el kell távolítani a
kapcsolódobozt és a ventilátor motorját. Víz vagy
oldószer károsítja az elektronikus alkatrészek
szigetelését, és azok leégését eredményezheti.

MEGJEGYZÉS Ne használjon benzint, hígítót, csiszolóport vagy
folyékony rovarirtó szert. Elszíneződést vagy
vetemedést okozhat.

Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség a beltéri egységet.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
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