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Varnostni ukrepi

■ Pazljivo preberite te VARNOSTNE UKREPE, da boste napravo
pravilno montirali.

■ V tem priročniku so varnostni ukrepi razdeljeni na OPOZORILA
in OPOMINE.
Upoštevajte spodaj navedene ukrepe: vsi so pomembni za
zagotovitev varnosti.

■ V tem priročniku se uporabljajo naslednji varnostni simboli.

■ Po montaži preizkusite napravo, da preverite, ali ste napravo
pravilno montirali. Uporabniku izročite ustrezna navodila glede
uporabe in čiščenja enote v skladu s Priročnikom za uporabo.

OPOZORILA

■ Montažo prepustite prodajalcu ali kakšnemu drugemu
strokovnjaku.
Nepravilna montaža lahko povzroči iztekanje vode, električni
udar ali požar.

■ Namestite klimatsko napravo v skladu z v tem priročniku
napisanimi navodili.
Nepopolna montaža lahko povzroči iztekanje vode, električni
šok ali požar.

■ Pri montaži uporabite le priložene ali specificirane dele.
Uporaba drugih delov lahko povzroči razrahljanje enote,
iztekanje vode, električni udar ali požar.

■ Namestite klimatsko napravo na trdno podlago, ki lahko prenese
težo naprave.
Neustrezna podlaga ali nepopolna montaža lahko privedeta do
poškodb, če naprava pade s podlage.

■ Električna dela naj se izvajajo v skladu s priročnikom za
montažo in nacionalnimi predpisi ali pravili prakse.
Nezadostna kapaciteta ali nepopolno izvedena električna dela
lahko povzročijo električni udar ali požar.

■ Uporabite ločen električni tokokrog. Nikoli ne delite vira
napajanja z drugo napravo.

■ Za ožičenje uporabite dovolj dolg kabel za celotno razdaljo, brez
podaljškov. Ne uporabljajte podaljškov.  Ne obremenjujte
dodatno uporabljenega vira napajanja, uporabite ločeni
električni tokokrog.
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno gretje,
elektrčni udar ali požar.

■ Za električno povezavo enote BP v notranjost in na notranje
enote uporabite navedene vrste žic.
Dobro pritrdite žice za medsebojno povezavo, tako da priključne
sponke niso obremenjene z zunanjo silo. Nepopolna povezava
ali pritrditev lahko povzroči pregrevanje priključnih sponk ali
požar.

■ Po povezavi žic za napajanje in medsebojno povezavo ne
pozabite oblikovati kablov, tako da ti ne obremenjujejo dodatno
električnih pokrovov in plošč.
Namestite pokrove preko žic. Nepopolna namestitev pokrovov
lahko povzroči pregrevanje priključnih sponk, električni udar ali
požar.

■ Če je med montažo izteklo kaj hladiva, prezračite
prostor.
Hladivo se v prisotnosti plamena pretvori v strupen plin.

■ Po končani montaži se prepričajte, da hladivo nikjer ne
izteka.
Hladivo se v prisotnosti plamena pretvori v strupen plin.

■ Med montažo ali premeščanjem naprave pazite, da v krogotoku
hladilnega sredstva razen uporabljenega hladiva (R410A) ni
drugih snovi, kot je na primer zrak.
Prisotnost zraka ali drugih snovi v krogotoku hladilnega sredstva
lahko povzroči neobičajni porast tlaka ali prekinitev, kar lahko
privede do poškodb.

■ Med procesom sesanja najprej zaustavite kompresor in šele
nato snemite cev hladiva.
Če je med sesanjem kompresor še vedno vklopljen in je zaporni
ventil odprt, bo po odstranitvi cevi hladiva prišlo do vsesavanja
zraka. V nizkotlačnem delu krogotoka bo tlak neobičajno
narasel, kar bo povzročilo prekinitev ali celo poškodbe.

■ Med montažo dobro pritrdite cevi hladiva, preden zaženete
kompresor.
Če med sesanjem kompresor ni pritrjen in je zaporni ventil odprt,
bo ob zagonu kompresorja prišlo do vsesavanja zraka. V nizko-
tlačnem delu krogotoka bo tlak neobičajno narasel, kar bo
povzročilo prekinitev ali celo poškodbe.

■ Zagotovite ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomočjo
komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika ali
ozemljitve telefona.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar. Močan
električni tok strele ali drugih virov lahko poškoduje klimatsko
napravo.

■ Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne boste namestili odklopnika za uhajanje toka, lahko to
povzroči električni udar.

BPMKS967A2B
BPMKS967A3B Enota BP (enota za razvod) Priročnik za montažo

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.

PRIROČNIK SHRANITE NA PRIROČNO MESTO, DA GA
BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.

Če ne upoštevate OPOZORIL, lahko to povzroči hude
nesreče.

Neupoštevanje OPOMINA lahko povzroči poškodbe ljudi
ali opreme.

Upoštevajte to navodilo.

Vzpostavite ozemljitev.

Nikoli ne poskušajte.
Priročnik za montažo
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OPOMINI

■ Ne nameščajte klimatske naprave v prostoru, kjer
obstaja nevarnost izpostavljanja uhajanju vnetljivih
plinov.
Če se okoli naprave zbere uhajajoč plin, se naprava lahko vžge.

■ Naprava je namenjena za uporabo v prostoru.
Če jo namestite na prosto, morate poskrbeti, da je dež in
veter ne bosta dosegla.

Razpostavitev sistema

Za montažo notranjih in zunanjih enot upoštevajte navodila in priročnik za montažo za vsako enoto.

Ne povezujte več kakor 9 notranjih enot. Izberite tip enote BP (2 ali
3 prostori) glede na namestitveni vzorec.

Model enote BP

2 prostora BPMKS967A2B

3 prostori BPMKS967A3B

5

5

5

7

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1 Napajanje Prenosniško omrežje (2-žilno)

2 Odklopnik za uhajanje toka Napajanje in prenosniško omrežje (4-žilno)

3 Pretokovno prekinjalo razvodnega stikala (varovalka)
Cevi

Spajkane povezave

4 Napetost omrežja Povezava z razširitvijo

5 Enota BP Spoj Refnet KHRQ22M20T+KHRQ26M22T. (Možno ga je kupiti 
posebej).

6 Cevovod zunanje enote

7 Cevovod notranje enote

Napajalno omrežje (3-žilno) (1~50 Hz 230 V)
Zunanja enota in vse enote BP potrebujejo lastno napajanje.
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Enota BP (enota za razvod)
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Notranja enota (največ 9 prostorov)

Število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti, se spreminja glede
na moč zunanje enote. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Celotna notranja zmogljivost na enoto BP je taka, kot je prikazano
v spodnji tabeli.

Primer: Za FTXS50BVMB je zmogljivost notranje enote 50.

Oprema

Preverite, ali so enoti priloženi naslednji deli.

Material, ki ga je treba pripraviti na mestu nameščanja

■ Povezovalni kabli med enoto BP in notranjo enoto (H05VV(1),
4-žilni, 1,6 mm ali 2,0 mm)

■ Povezovalni kabli (H05VV(1), 3-žilni, 1,6 mm ali 2,0 mm)

■ Prenosniški kabli (H05VV(1), 2-žilni, od 0,75 mm2 do 1,25 mm2)

■ Deli, potrebni za montažo (obesni vijaki: 4x M10 ali M8; matice:
8; ploščate podložke: 8)

■ Vijaki za montažo na steno: 6x M5

■ Toplotna izolacija (spojka) [Toplotna prevodnost:
0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/mh°C) ali manj/debelina
13 mm (1/2 palca) ali več/toplotna upornost: 100°C ali več
(Le v sistemu s toplotno črpalko)]

Napotki za izbiro mesta montaže

Enota BP je namenjena za uporabo v prostoru.

Namestite na primer nad strop ali za steno, v skladu z naslednjimi
pogoji:

■ Enota mora biti popolnoma podprta in postavljena na mestu
z malo ali brez vibracij.

■ Popravilo cevi za hladilno sredstvo notranje in zunanje enote
mora biti preprosto. Enoti morata biti nameščeni znotraj največje
dovoljene dolžine cevi.

■ V bližini ne sme biti ničesar, kar proizvaja toploto ali paro (plin).

■ Ko enoto nameščate, mora biti dovolj prostora za servisiranje
enote.

■ Ne nameščajte je na mesto, ki je dlje časa vroče ali vlažno. Na
mesto, kjer temperatura suhe žarnice (DB) okoli enote BP
doseže 60°C ali več.

■ Prostor mora biti dobro zračen.

■ Ne nameščajte ob spalnice. Včasih se iz cevi sliši pretakanje
hladilnega sredstva. 
Za omejitve pri montaži glejte "Montaža" na strani 4.

Zunanja enota
Skupna zmogljivost 

notranjih enot
Skupno število 
notranjih enot

RMX(K)S112 55~145,5 6

RMX(K)S140 70~182 8

RMX(K)S160 80~208 9

Enota BP Največja zmogljivost

BPMKS967A2B 142

BPMKS967A3B 208

Priročnik za montažo 1

Cevovod na strani zunanje 
enote (plin) (spojka cevi)

1

Cevovod na strani zunanje 
enote (plin) (spojka cevi) 
(ravna)

1

Cevovod na strani zunanje 
enote (tekočina) (spojka cevi)

1

Cevovod na strani zunanje 
enote (tekočina) (spojka cevi)

1

Cevovod na strani zunanje 
enote (plin) (spojka cevi)

BPMKS967A2B
(za 2 prostora)

2 kosa

BPMKS967A3B
(za 3 prostore)

3 kosi

Obesni okov 4

Vijaki 8

Povezovalni trak 2

Toplotna izolacija 
(2 kosa = 1 komplet)

BPMKS967A2B
(za 2 prostora)

3 kompleti

BPMKS967A3B
(za 3 prostore)

4 kompleti

Split series room air conditioners

Multi system room air conditionersINSTALLATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂ÏÏË
ÓÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split System air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

(1) Le pri zaščitenih ceveh. Ko cevi niso zaščitene, uporabite H07RN-F. 
Specifikacije za lokalno ožičenje z napajalnimi vodnki in razvodi so v 
skladu s standardom IEC60245.
Priročnik za montažo

3
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Enota BP (enota za razvod)

4PW22960-2



      
Montaža

Zgled povezave (Povezava 8 enot na sistem za ogrevanje 
s črpalko)

razvod s spojem refnet

Največja dovoljena 
dolžina

Med zunanjimi enotami 
in enotami BP

Skupna dolžina cevi
Dolžina cevi med zunanjimi in enotami BP ≤55 m

[Zgled] a+b+c+d+e≤55 m

Med enotami BP in 
notranjimi enotami

Skupna dolžina cevi

Dolžina cevi med enotami BP in notranjimi enotami RMX(K)S112≤60 m, RMX(K)S140≤80 m, 
RMX(K)S160≤90 m

[Zgled] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m≤80 m

Med BP in notranjo 
enoto

1 dolžina prostora
Dolžina cevi med BP in notranjo enoto: ≤15 m

[Zgledi] f, g, h, i, j, k, l, m≤15 m

Dovoljena višina 

Med zunanjimi in 
notranjimi enotami

Razlika v višini Razlika v višini med zunanjimi in notranjimi enotami (H1)≤30 m

Med zunanjimi enotami 
in enotami BP

Razlika v višini Razlika v višini med zunanjimi in enotami BP (H2)≤30 m

Med BP in enotami BP Razlika v višini Razlika v višini med BP in enotami BP (H3)≤15 m

Med notranjimi in 
zunanjimi enotami

Razlika v višini Razlika v višini med notranjimi in zunanjimi enotami (H4)≤15 m

Najmanjša dovoljena dolžina(*)

(*) Ker se lahko zvok hladilnega sredstva prenaša od zunanje do notranje enote, naj bo cev od zunanje enote do prvega spoja dolga 5 m ali daljša.

Dolžine cevi
Dolžina cevi med zunanjo enoto in prvim kompletom za razvod hladiva (spoj refnet): ≥5 m

[Zgled] a≥5 m

Dovoljena dolžina po razvodu(†)

(†) Priporočamo da komplet za razvod nameščate tako blizu enot BP kot je to mogoče. Za c, d, e priporočamo, da so čim krajši.

Dolžine cevi

Dolžina cevi od prvega kompleta za razvod hladiva (spoj refnet) do notranje enote ≤40 m

[Zgled] enota 8: b+c+m≤40 m
[Zgled] enota 6: b+e+k≤40 m
[Zgled] enota 3: d+h≤40 m

Izbira kompleta za razvod hladiva

Kompleti za razvod hladiva se smejo uporabljati le z R-410A.

Uporabite naslednji spoj refnet: KHRQ22M20T ali KHRP26M22T.

Izbira premera cevi

notranja enota

enota BP

komplet za razvod hladiva (spoj refnet)

BP 1 a

1 2

BP

BP

3

4 5 6 7

d

f g

h

i j k l m

e

b c

H1

H4

H2

H3

A

1

2 BP 3

B

8

Velikost cevi (zunanji premer x 
najmanjša debelina)

Simbol
Cev za hladivo v 
plinastem stanju

Cev za hladivo 
v tekočem stanju

Med zunanjo in 
prvim kompletom 
za razvod hladiva

a Ø19,1x1,0

Ø9,5x0,8
Med enim 
kompletom za 
razvod hladiva in 
naslednjim 
kompletom za 
razvod hladiva

b Ø15,9x1,0

Med kompletom 
za razvod hladiva 
in enoto BP

c, d, e

Skupna 
notranja 

zmogljivost Q

Cev za hladivo 
v plinastem 

stanju

Cev za hladivo 
v tekočem 

stanju

Qc, Qd, Qe 
≤5,0 kW

Ø12,7x0,8 Ø6,4x0,8

Qc, Qd, Qe 
>5,0 kW

Ø15,9x1,0 Ø9,5x0,8

OPOMBA
■ Qc, Qd, Qe je skupna priključena notranja zmogljivost.

■ c, d, e ponazarja simbole na risbi.

Primer

Notranja 4: 2,5 kW }Notranja 5: 3,5 kW Qe=11,0 kW
Notranja 6: 5,0 kW

➡ (Cev za plin) Ø15,9x1,0 / (cev za tekočino) Ø9,5x0,8
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Enota BP (enota za razvod)
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■ To enoto lahko namestite tako, da visi s stropa ali na zidu.

■ To enoto lahko namestite le v pokončnem načinu, kot je

prikazano na spodnjem diagramu. (Stranica  gleda navzgor.) 
Lahko pa jo namestite tako, da gleda v katerokoli smer, od
spredaj nazaj in vstran.

■ Zagotovite, da ste pustili 650 mm2 odprtino za servisiranje in
pregledovanje, kot je prikazano na spodnjem diagramu, za
nameščanje z obešanjem s stropa ali na zid.

■ Ta enota "ne potrebuje obdelave za izpust".

■ Namestiti jo je mogoče tako, da njene stranice  ali  gledajo
naprej (smer servisiranja).

■ Cevi za notranjo enoto lahko vodijo v vse smeri , ,  ali .

■ Nagib stranice  mora biti manjši od ±5° naprej, nazaj ali vstran.

Za 2 prostora (mere izdelka in razdalja med svorniki za obešanje)

Montiranje na steno

Omejitve za montažo (montaža in prostor za vzdrževanje)

Standardni dodatki

Za 3 prostore (mere izdelka in razdalja med svorniki za obešanje)

Montiranje na steno

1 Cevovod notranje enote

2 Razdalja med svorniki za obešanje

3 Nalepka proizvajalca

4 4 svorniki za obešanje (M8-M10)

5 Prostor A

6 Prostor B

7 2x2 varjenje

8 Objemka za vodnik

9 Ozemljitev (M4)

10 Priključna sponka (za napajalni kabel)

11 Priključna sponka (na prenosniški kabel)

12 Priključna sponka (za prostor B)

13 Priključna sponka (za prostor A)

14 Električna omarica

15 2 varjenje

E

F R

A B C D

E
( 2

5)
11

3

322

25
4

(3
04

)
25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

2-I.D. ∅15.9 CuT

2-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 510

5 14 12 11

Na strani notranje enote Na strani zunanje enote

45

57 95

(304)

73
.5

23

5 6

8
7

197 107

73
.5

23

F

E

R

15

15

14

8

1 Odprtina, potrebna za pregledovanje aparata, mora biti velika 
650 mm2, tako da omogoča tudi servis in vzdrževanje.

1 Na strani notranje enote (plin)

2 Na strani zunanje enote (plin)

3 Na strani zunanje enote (tekočina)

4 Na strani notranje enote (tekočina)

5 Linija razreza za ID Ø12.7

6 Linija razreza za 

7 Vdolbina

8 Linija razreza za ID Ø15.9

9 Linija razreza za OD Ø6.4

≥3
0

≥390 ≥390

1

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

( 2
5)

11
3

322

25
4

(3
04

)
25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4
Priročnik za montažo
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Omejitve za montažo (montaža in prostor za vzdrževanje)

Standardni dodatki

Montaža enote

Zamenjava električne omarice

■ Ta enota ima dva tipa namestitve:
- za obešenje s stropa
- za montiranje na steno.

■ Pravilno montažo izberite glede na mesto montaže.

■ Namestitveno mesto za tiskano vezje je mogoče zamenjati.

■ Postopek za zamenjavo namestitve tiskanega vezja.
Če je treba mesto namestitve tiskanega vezja spremeniti zaradi
pogojev montaže, izvedite naslednje:

1 Cevovod notranje enote

2 Razdalja med svorniki za obešanje

3 Nalepka proizvajalca

4 4 svorniki za obešanje (M8-M10)

5 Ozemljitev (M4)

6 Priključna sponka (za napajalni kabel)

7 Priključna sponka (za prostor A)

8 Priključna sponka (za prostor B)

9 Priključna sponka (za prostor C)

10 Priključna sponka (na prenosniški kabel)

11 2x3 varjenje

12 Objemka za vodnik

13 Prostor A

14 Prostor B

15 Prostor C

16 Električna omarica

17 2 varjenje

1 Odprtina, potrebna za pregledovanje aparata, mora biti velika 
650 mm2, tako da omogoča tudi servis in vzdrževanje.

(1
80

)
(650)
294 178178

3-I.D. ∅15.9 CuT

3-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 56

5 7 8 109

Na strani notranje enote Na strani zunanje enote

45

57 95

(304)

5795

73
.5

23

13 14 15

12
11

197 107

73
.5

23

F

E

R

17

15

16

12

≥

≥460 ≥390

1

1 Na strani notranje enote (plin)

2 Na strani zunanje enote (plin)

3 Na strani zunanje enote (tekočina)

4 Na strani notranje enote (tekočina)

5 Linija razreza za ID Ø12.7

6 Linija razreza za  

7 Vdolbina

8 Linija razreza za ID Ø15.9

9 Linija razreza za OD Ø6.4

A Kot stanje, v katerem je poslano

B Ko je mesto spremenjeno

1 Stranska cev notranje enote

2 Obrnjeni položaj

3 Tiskano vezje

OPOMIN

Preden naredite ob strani kakšne električne
povezave, zamenjajte električno omarico.

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
258

68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

A B

1

3

3

2
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1 Odvijte vijake in snemite pokrov električne opreme.

2 Odvijte 4 vijake, kot je prikazano na spodnji sliki, odstranite
tiskano vezje.

3 Odstranite povezovalni trak (A), ki zadržuje kable.

4 Odstranite tiskano vezje in ga spet priključite, kot je prikazano
na sliki.

5 Spet pritrdite povezovalni trak na njegov položaj (B).

6 Pritrdite tiskano vezje in pokrov električne opreme na drugo
stran in privijte vijake.

Za obešenje s stropa

1 Pritrdite s priloženim obesnim okovom z dvema vijakoma.
(4 mesta - skupaj)

2 Uporabite sidriranje v odprtini za vstavljanje, obesite obesni
svornik.

1 Vijak (M4x12)

2 Pokrov električne opreme

1 Odstranite 4 vijake. (M4x8)

2 Tiskano vezje

1 Pritisnite izboklino in povlecite

2 Povezovalni trak

1 Na nasprotno stran

2 Zgornja površina enote

3 Dvignite jezičke

4 Tiskano vezje

1 2

4
4

P

4
4

1 2

(A)

(B)

1

2

1

2

3

4

1 Povezovalni trak

1 Pokrov električne opreme

2 Tiskano vezje

3 Zgornja površina enote

4 Popolnoma vstavite jezičke

1 Obesni okov

2 Vijaki

3 Stran proti stropu

(A)

(B)

1

1

2 3

4

1

3

2
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3 Namestite šestkotno matico in ploščato podložko (Daikin ne
dobavlja) na obesni svornik, kot je prikazano na spodnji sliki, in
dvignite enoto, da bo visela na obesnem svorniku.

4 Ko z vodno tehtnico preverite, da je enota popolnoma
vodoravna, privijte šestkotno matico.

Naklon enote mora biti znotraj ±5° spredaj/zadaj in levo/desno.

Za montiranje na steno

1 Pritrdite s priloženim obesnim okovom z dvema vijakoma.
(4 mesta - skupaj)

2 Pustite nekaj prostora med steno in privijte začasne vijake. Nato
obesite enoto BP.

3 Ko z vodno tehtnico preverite, da je enota popolnoma
vodoravna, jo pritrdite z vijaki (M5, Daikin ne dobavlja).
Naklon enote mora biti znotraj ±5° spredaj/zadaj in levo/desno.

Povezava za cevi za hladivo

Za podrobnosti o premeru povezovalnih cevi za notranje in zunanje
enote preberite priročnik za montažo notranjih in zunanjih enot.

O varjenju cevi na mestu montaže

1 Pred varjenjem odstranite toplotno izolacijo.

2 Odstranite modri trak in ga zavrzite.

1 Obesni svornik (M10 ali M8)

2 Šestkotna matica (M10 ali M8)

3 Ploščata podložka

1 Ploščata podložka

2 Matica

3 Obesni okov

4 Enota BP

5 Obesni svornik

1 Vijaki

2 Obesni okov

1

2

2
3

3

15
~

20

445

1 2

1 2

3

1

1
2

2

1 Vijaki (M5) (Daikin ne dobavlja)

2 Začasni vijak: začasno jih privijte, ko nekoliko odmaknete 
enoto od stene

3 Začasni vijak: privijte in obesite enoto na vijake. (2 vijakov)

4 Vijaki za privijanje (4 mesta)

OPOMIN

■ Prepričajte se, da ste enoto namestili tako, da bo
zgornja stranica gledala navzgor.

■ Ne nameščajte ob spalnice. Včasih se iz cevi
sliši pretakanje hladilnega sredstva.

1 Toplotna izolacija

1

2 1

4 3 3 4

44

1

1
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3 Cevi, ki jih želite zvariti, ovijte z mokro krpo, tako da varjenje ne
bo vplivalo na enoto.

4 Po varjenju uporabite mokre krpe ali popršite z vodo, da bi
ohladili vse cevi.

5 Ko varite, pazite, da ne bi plamen prišel v stiku z enoto.

(Ker je notranjost enote iz plastike, se lahko razobliči ali se stopi,
pri čemer uniči toplotna izolacija.)

Izolacija cevi

1 Pritrdite toplotno izolacijo na vse cevi.

2 Ko pritrjate toplotno izolacijo na cevi, uporabite enotranski lepilni
trak ali podoben material, da bi preprečili vstop zraka v toplotno
izolacijo.

3 Odstranite vse razpoke v toplotni izolaciji.

Nepriključene cevi

1 Na ceveh, ki še niso priključene v prostor, stisnite konec in ga
zvarite skupaj.

2 Ko varite na tem območju, ovijte cevi z več mokrimi krpami, da
bi zaščitili enoto.

3 Tudi ko varite na tem obmoju, po varjenju ohladite cevi.

4 Pritrdite toplotno izolacijo in uporabite enostranski lepilni trak, da
bi preprečili vstop zraka v toplotno izolacijo.

5 Konce cevi ovijte z zadostno količino toplotne izolacije.

■ Po varjenju in preverjanju tesnosti cevovoda priključite
toplotno izolacijo (Daikin ne dobavlja) in počakajte, da se
ustali, tako da sledite postopku, orisanem na sliki. 
Uporabite toplotno izolacijo z naslednjo specifikacijo:
Toplotna prevodnost: 0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/
mh°C ali manj)/debelina 13 mm ali več
Toplotna upornost = 100°C ali več (le sistem s toplotno
črpalko)

1 Varjenje

2 Mokra krpa

1 Enostranski lepilni trak (ni priložena)

2 Toplotna izolacija (ni priložena)

1 Varjenje

2 Mokra krpa

1 2

1 2

1

2

2

2

1 2

1

1

1
2

1 Enostranski lepilni trak (ni priložena)

2 Toplotna izolacija (ni priložena)

A Cevovod notranje enote

B Cevovod zunanje enote

1 Cev za toplotno izolacijo (ni priložena)

2 Zaponka (ni priložena)

3 Toplotna izolacija

4 Enota BP

5 Toplotno izolacijo položite ob enoto BP, da bi preprečili 
nastajanje vrzeli med obema, in jo ovijte z lepilnim rakom, 
kot je prikazano na sliki.

11

2

2 2

1 2 5 3 5 4 5 53 2 1

1 15 5A B
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■ Ko povezujete notranje enote, se prepričajte, da ste povezali
cevi za hladivo in povezovalne kable na ustrezna priključna
vrata, označena z ustreznimi črkami abecede (A, B in  C).

■ Ko zamenjujete stran pošiljanja, uporabite spojke za cevi: za
stran zunanje enote (plin) in za stran notranje enote (plin)
(dodatki). Uporabite spojke za cevi za cevovod zunanje
enote (plin), za cevovod zunanje enote (tekočina) in za stran
notranje enote (tekočina), da bi povezali cevi za hladilno
sredstvo različnih premerov.

1 Obesni okov

2 Prostor A (plin)

3 Prostor B (plin)

4 Prostor C (plin)

5 Prostor A (tekočina)

6 Prostor B (tekočina)

7 Prostor C (tekočina)

8 Pogled iz notranje enote

1 2 3 4 1

5 6 7

8

110

ID ∅15.9 ID ∅12.7

45

ID ∅19.1

45

ID ∅12.7

E

F

ID ∅6.4

D

4

5

8 5

4 455

5
5
4 4

11
5

9

9

5

10

10

10

5

11

5

ID ∅9.5

C

6

7
55

4

ID ∅12.7ID ∅9.5

12
5

70

12
5

ID ∅9.5

A

B

1

1

2

4

2

5

4

5

5

3

aa bb

bbcc
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Povezovanje kablov

Zgled povezav za celotno ožičenje sistema

Naslednje metode ožičenja so primerne za napajanje.

1. metoda

Za napajanje je mogoče kable križati.

2. metoda

Vedno je mogoče dovajati električno energijo s samih enot BP.

Delovni postopek

1 Odvijte vijake in snemite pokrov električne opreme.

A Na strani notranje enote (plin) (ko je spoj raven)

B Na strani notranje enote (plin) (ko se smer spremeni)

C Na strani notranje enote (tekočina) (priključevanje Ø9,5 cevi 
med enotami)

D Na strani zunanje enote (tekočina) (priključevanje Ø6,4 cevi 
med enotami)

E Na strani zunanje enote (plin) (ko je spoj raven)

F Na strani zunanje enote (plin) (ko se smer spremeni)

1 Linija razreza za ID Ø12.7

2 Za cevi na strani notranje enote (plin)

3 Linija razreza za raven spoj

4 Cevovod (Daikin ne dobavlja)

5 Varjenje

6 Za cevi na strani notranje enote (tekočina)

7 Linija razreza za OD Ø6.4

8 Za cevi na strani zunanje enote (tekočina)

9 Za cevi na strani zunanje enote (plin)

10 Linija razreza za ID Ø15.9

11 Za cevi na strani zunanje enote (plin) (raven spoj)

a Priključek za cevi Ø15,9

b Priključek za cevi Ø12,7

c Priključek za cevi Ø19,1 in Ø15,9

OPOMBA Ko spreminjate smer cevi na drugačen način, cevi
zvijte na mestu montaže.

1 Vklop

2 Detektor uhajanja ozemljitvenega toka

3 Pretokovno prekinjalo razvodnega stikala (varovalka)

4 Napetost omrežja

5 Ozemljitev

6 Enota BP

7 Notranja enota

16 V

1 6

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Napetost omrežja

2 Enota BP 1

3 Enota BP 2

4 Enota BP 3

OPOMIN

■ Prepričajte se, da ste povezali napajanje z L1 in N1.

■ Za križno napajanje uporabite linijo L2 in N2 in jo
priključite na L1 in N1 na drugi enoti BP.

1 Napetost omrežja

2 Enota BP 1

3 Enota BP 2

4 Enota BP 3

1 Pokrov električne opreme

2 Vijak (M4x12)

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

2

3

4

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

1

1

2

3

4

2

1
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2 Trak je pripet na kabel s povezovalnim trakom. Njegov namen je
preprečiti, da bi v enoto vstopile majhne živali.

Trak odstranite le, ko enoto ožičujete.

3 Upoštevajte navodila na napisni ploščici za povezovanje
zunanjih in notranjih enot na oštevilčene priključne sponke.
(1, 2, 3, F1 in F2) Vedno vsak ozemljitveni vodnik ločeno
pritrdite z ozemljitvenim vijakom. (Glejte spodnjo sliko.)

Primer: 

4 Pustite 300 mm, da bi lahko del vodnika povlekli iz jermenja.

5 Pokrov električne opreme vrnite na njegovo mesto in ga privijte
z vijaki.

Preizkus delovanja

Upoštevajte "Preizkus delovanja", kot je opisan v priročniku za
montažo zunanje enote.

1 Trak za preprečevanje vstopa malih živali

2 Žična sponka

3 Trak, ki preprečuje malim živalim vstop v enoto (trak je pripet, 
ko se enota dobavi).

OPOMIN

Če traku ne nadomestite po ožičevanju, lahko v enoto
vstopijo male živali in povzročijo okvaro.

1 Odstranite zunanji ovoj in pustite kakih 10 mm od žične 
sponke

2 Žična sponka

3 Povezovalni kabel za notranje enote. H05VV(*), 4-žilni 
1,6 mm2 ali 2,0 mm2. Ko dolžina žice preseže 10 m, 
uporabite kable s presekom 2,0 mm2.

4 Ozemljitev
Vsako žico pritrdite posebej.

5 Napajalni kabel za notranje enote. (H05VV(*), 3-žilni 1,6 mm2 
ali 2,0 mm2)

6 Varnostni odklopnik 16 A ali 15 A

7 Odklopnik z uhajanjem toka

8 Električno napajanje 1~50 Hz 230 V

9 Za druge enote BP (do L1, N1)

10 Prenosniški kabel (na drugo enoto BP: F1, F2 ali na zunanjo 
enoto: F1, F2) (H05VV(*), 2-žilni 0,75 mm2 ali 1,25 mm2)

11 Prenosniški kabel (na drugo enoto BP: F1, F2

12 Povezovalni trak. Zavarujte kable s povezovalnim trakom, da 
bi preprečili, da bi jih lahko izvlekli z zunanje strani.

(*) Le v zaščitnih ceveh. Uporabite H07RN-F, ko ne uporabljate 
zaščitnih cevi.
Specifikacije za lokalno ožičenje z napajalnimi vodnki in 
razvodi so v skladu s standardom IEC60245.

Oštevilčene priključne sponke so razvrščene od vrha navzdol 
v naraščajočem vrstnem redu (1, 2, in 3).

4
4

P

4
4

1

3
3

1 2

F1
F2

L2

N1

L1

N2

4
4

P

4
4

2
1

3

2
1

3

2
1

3
A

B

C

1 12

2

3 4
6 7 8

5

9

10
11

OPOZORILO

Ne uporabljajte poškodovanih ali rabljenih žic, podaljškov,
iskrečih se povezav, saj lahko povzročijo pregrevanje,
električni šok ali požar.

OPOMIN

Če ponesreči priključite napajanje na priključno sponko,
lahko povzročite okvaro sistema.

OPOMIN

■ Vsi lokalni kabli za električno povezavo enot morajo
biti zavarovani s povezovalnim trakom za žice prek
izolacije, kot je prikazano na spodnji sliki.

■ Če za priključek žic na priključno ploščo za napajanje
uporabljate žico z enojnim jedrom, jo nagubajte.
Slabo izvedena priključitev lahko povzroči
pregravanje ali požar.

1 +300 mm rezerve

1 Pokrov električne opreme

2 Vijak (M4x12)

1 2

1 Povezovalni trak za žice

2 Izolacija

1

1

2

1

BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Enota BP (enota za razvod)
4PW22960-2

Priročnik za montažo

12



Če enota BP ne deluje normalno med preizkušanjem, je mogoče
napako preveriti na oddaljenem zaslonu za nadzor notranje enote.

Preprosta diagnostika enote BP je mogoče izvesti z LED-icami na
tiskanem vezju enote BP.

Za podrobnosti glejte nalepko na notranji strani pokrova električne
opreme enote BP.

Opombe

Koda napake Opis Dejanje

A9
Ventil priključka 
z ekspanzijsko posodo 
ni priključen (enota BP)

Posvetujte se s prodajalcem.E2 Okvara tiskanega vezja 
(enota BP)

J0 Okvara termistorja za 
tekočino in plin (enota BP)

U4
Napaka pri prenosu med 
enoto BP in notranjo enoto

Pravilno priključite vmesne 
povezave med enoto BP in 
notranjo enoto.

U9
Napaka pri prenosu med 
zunanjoenoto in drugo enoto

Pravilno priključite povezave 
md zunanjo in drugami 
enotam BP.

UJ

Napaka pri prenosu med 
zunanjo enoto in to enoto BP, 
ki povezuje z zunanjo enoto, 
za katero je prikazana 
napaka

Pravilno priključite povezave 
med zunanjo in to enoto BP, 
ki povezuje notranjo enoto 
kode z napako, ki je bila 
povzročena.
Priročnik za montažo
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NOTES NOTES 
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