Szerelési kézikönyv
Klímakonvektor egységek
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 3rd of September 2019
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

FWE03DATN5V3-L/R, FWE04DATN5V3-L/R, FWE05DATN5V3-L/R, FWE06DATN5V3-L/R, FWE07DATN5V3-L/R, FWE08DATN5V3-L/R, FWE10DATN5V3-L/R, FWE11DATN5V3-L/R,
FWE03DATN5V3-S/T, FWE04DATN5V3-S/T, FWE05DATN5V3-S/T, FWE06DATN5V3-S/T, FWE07DATN5V3-S/T, FWE08DATN5V3-S/T, FWE10DATN5V3-S/T, FWE11DATN5V3-S/T,
FWE03DAFN5V3-L/R, FWE04DAFN5V3-L/R, FWE05DAFN5V3-L/R, FWE06DAFN5V3-L/R, FWE07DAFN5V3-L/R, FWE08DAFN5V3-L/R, FWE10DAFN5V3-L/R, FWE11DAFN5V3-L/R,
FWE03DAFN5V3-S/T, FWE04DAFN5V3-S/T, FWE05DAFN5V3-S/T, FWE06DAFN5V3-S/T, FWE07DAFN5V3-S/T, FWE08DAFN5V3-S/T, FWE10DAFN5V3-S/T, FWE11DAFN5V3-S/T,
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CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Dokumentációkészlet
Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes
dokumentációkészlet a következőkből áll:
A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin
webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.
Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.
▪ Klímakonvektor egység szerelési kézikönyve:
▪ Szerelési utasítások
▪ Formátum: Papír (a klímakonvektor egység dobozában)
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Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.
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Áramütés veszélye.
VESZÉLY: ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE
Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet, fennáll
az égési sérülés veszélye.
VESZÉLY: ROBBANÁS VESZÉLYE
Robbanás veszélye.
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FIGYELEM
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Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.
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FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG
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VIGYÁZAT
Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.
TÁJÉKOZTATÁS

14

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.
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A dokumentum bemutatása

1.1

A dokumentum bemutatása

Célközönség
Képesített szerelők
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Magyarázat

Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt
olvassa el a szerelési kézikönyvet.
További információkat az "Referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz" kiadványban
talál.

1.3

Általános

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az
egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Szerelési kézikönyv

3

2 A doboz bemutatása
TÁJÉKOZTATÁS
A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegészítők
helytelen
csatlakoztatása
áramütést,
rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb
károsodását okozhatja. Kizárólag a Daikin által gyártott
vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket
és pótalkatrészeket használjon.
FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznált alapanyagok kiválasztása a vonatkozó törvényi
előírások szerint történik (a Daikin dokumentációban leírt
útmutatások betartása mellett).
VIGYÁZAT
A rendszer szerelése, karbantartása és szervizelése során
viseljen megfelelő védőfelszerelést (védőkesztyűt és szemüveget stb.).
FIGYELEM
A műanyag csomagoló tasakokat kidobás előtt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenül se játszhassanak
velük. Lehetséges kockázat: fulladás.

2

A doboz bemutatása

2.1

Áttekintés: A doboz bemutatása

Tartsa szem előtt az alábbiakat:
▪ Kiszállításkor az egység sértetlenségét ellenőrzni KELL.
Bármilyen sérülést azonnal jelezni KELL a szállítmányozó
reklamációs ügyintézőjének.
▪ A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges
üzembe helyezési helyhez, hogy megelőzze a szállítás során
okozott sérüléseket.
▪ Tervezze meg előre, hogy milyen útvonalon kerül az egység a
felszerelési helyére.

2.2

A klímakonvektor egység
kicsomagolása és kezelése

Puha anyagú hevederekkel és védőlemezekkel együtt mozgassa,
hogy elkerülje a készülék sérüléseit. Ezzel elkerülhető, hogy a
készülék karcolódjon.
1

FIGYELEM
Akadályozza meg, hogy az egységbe kisebb termetű
állatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
mászó kis élőlények működészavarokat, füstölést vagy
tüzet is okozhatnak.

Az egység mozgatásakor mindenképpen az függesztő
konzolnál fogva emelje fel az egységet, és ne gyakoroljon
nyomást
más
részekre,
különös
tekintettel
a
kondenzvízcsövekre és a hőszigetelésre.

VIGYÁZAT
NE érjen a levegő bemeneti nyílásához és a készülék
alumínium ventilátorszárnyaihoz.
TÁJÉKOZTATÁS
▪ NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a
berendezés tetejére.
▪ NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy
felállni.
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

2.3

▪ Gondoskodjon róla, hogy a rendszer megfelelően
földelve legyen.

Tartozékok eltávolítása a
klímakonvektor egységből
a

▪ Szervizelés előtt kapcsolja ki a tápellátást.

1×

▪ Az áramellátás bekapcsolása előtt szerelje fel a
kapcsolódoboz fedelét.
VIGYÁZAT
▪ Ellenőrizze, hogy a felszerelés helye elbírja az egység
súlyát. A hibás felszerelés veszélyt okoz. Emellett
vibráció és szokatlan működési zaj is jelentkezhet.
a

▪ Hagyjon elégséges szerelési teret.
▪ NE szerelje fel az egységet úgy, hogy az a
mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel ez vibrációt
okozhat.
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
Nem
szabad
nedves
kézzel
a
klímakonvektor
egységekhez nyúlni. Ellenkező esetben áramütés lehet a
következmény.

Szerelési kézikönyv
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Szerelési kézikönyv
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Az egység bemutatása

3.1

Áttekintés: Egységek és opciók

A fejezet az alábbiakról ad tájékoztatást:
▪ A klímakonvektor egység azonosítása.
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4 Előkészületek
3.2

Kód

Azonosítás
L

3.2.1

Azonosító címke: Klímakonvektor egység

Leírás
S: Bal oldali víz – Bal oldali elektromos
csatlakoztatás
L: Bal oldali víz – Jobb oldali elektromos
csatlakoztatás

Helye

T: Jobb oldali víz – Jobb oldali elektromos
csatlakoztatás
R: Jobb oldali víz – Bal oldali elektromos
csatlakoztatás

4

Előkészületek

4.1

Áttekintés: Előkészületek

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teendőket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni a helyszínre érkezés előtt.
Az alábbi teendőkről kap tájékoztatást:
▪ A berendezés helyének előkészítése
▪ A vízcsövek előkészítése
▪ A villamos vezetékek előkészítése

4.2

A berendezés helyének
előkészítése
FIGYELEM
NE helyezzen a ventilátor egység alá, mert a tárgyak
elázhatnak. Ellenkező esetben a fő egységre vagy a
vízcsövekre lecsapódott kondenzvíz, a levegőszűrő vagy a
kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a
berendezésből, ami kárt tehet az alá tett tárgyban.
TÁJÉKOZTATÁS
Kérjen tanácsot a forgalmazótól, hogy az egység külső
statikus nyomása ne haladja meg a határértéket.

Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi helyeken.
▪ Olyan helyek, ahol ásványi olaj, annak a gőze vagy párája
található, például konyhában (a műanyag alkatrészek
deformálódhatnak).
▪ Ahol korrozív gázok, pl. kéngázok vannak. A rézcsövek és a
forrasztások korrodálódhatnak.
▪ Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol a
feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban). Gépjárművekre vagy
hajókra se.

A modellek azonosítása
Példa: FW E 03 D A F N 5 V3 — L
Kód

Leírás

FW

Vizet használó klímakonvektor egység

E

Flex alacsony statikus nyomás (LSP) készülékház
nélkül

03

Teljesítményosztály: 03=1,5 kW

D

Nagyobb modellmódosítás (A - Z)

A

Kisebb módosítás

F

4 cső

N

Szelep nélkül

5

Hendek üzem

V3

Ventilátormotor / egy fázis / 50 Hz / 220~240 V

—

Nincs opció
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▪ Elektromágneses hullámokat kibocsátó gépek közelében. Az
elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlőrendszert, a
berendezés hibáját okozva.
▪ Tűzveszélyes környezetben, ahol fennáll a gyúlékony anyagok
(például hígító vagy üzemanyag) szivárgásának veszélye, illetve
ahol szénszálak vagy gyúlékony por található.
Válasszon egy olyan helyet a felszereléshez, amely megfelel a
következő feltételeknek, és amely elnyeri a vevő tetszését.
A berendezés körül elegendő hely legyen a karbantartáshoz és a
szervizeléshez. Az egység körül legyen elegendő tér a szellőzéshez
és a levegő térbeli elosztásához, az üzembe helyezéshez
szükséges hely alapján.
Vízszintes beszerelés
Az egységet a padló fölé ≥2,5 méterre kell felszerelni, ha az egység
a mennyezetről lóg le.

Szerelési kézikönyv
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4 Előkészületek
▪ Ügyeljen rá, hogy a helyszíni csőszereléskor olyan alkatrészeket
szereljen fel, amelyek nyomásállósága megfelel a megadott
víznyomásnak és a hőmérsékletnek.
▪ Biztosítson megfelelő védőeszközöket a vízkörben, hogy a
víznyomás ne haladhassa meg a maximális engedélyezett
működési értéket.
≥150

▪ Biztosítsa a nyomáscsökkentő szelep megfelelő elvezetését (ha
fel van szerelve), hogy a víz ne érintkezhessen az elektromos
alkatrészekkel.

Függőleges beszerelés
A szűrő karbantartásához a függőleges szerelési helyet figyelembe
kell venni.

▪ Biztosítson elzárószelepeket az egységnél, hogy a rendszer
leeresztése nélkül is el lehessen végezni a normál szervizelést.
▪ Helyezzen
el
a
rendszer
összes
alacsony
pontján
leeresztőcsapokat, hogy az egység karbantartása vagy
szervizelése során teljesen leereszthető legyen a vízkör.
▪ Szereljen a rendszer minden magas pontjára légtelenítő szelepet.
A szelepeket olyan pontokon kell elhelyezni, amelyek
szervizeléskor könnyen hozzáférhetők.

4.4

Az elektromos huzalozás
előkészítése

4.4.1

Információk az elektromos huzalozás
előkészítéséről
FIGYELEM
▪ CSAK réz vezetékeket használjon.
▪ Győződjön meg róla, hogy a helyszíni vezetékek
bekötése a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e.
▪ A helyszíni huzalozási munkálatokat a termékhez
mellékelt huzalozási rajz szerint KELL végrehajtani.

≥150

≥10

▪ NE gyömöszöljön összetekert kábeleket az egységbe,
és ügyeljen arra, hogy a kábelek NE érjenek a
csövekhez vagy az éles szélekhez. Ellenőrizze, hogy a
csatlakozásokra nem hat-e külső nyomás.
▪ Gondoskodjon megfelelő földelésről. NE földelje az
egységet gázcsövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültséglevezetőhöz, és ne kösse telefonföldelésre. A helytelen
földelés áramütést eredményezhet.
▪ Csak külön áramkört szabad használni. TILOS egy
másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.
▪ Gondoskodjon róla, hogy be legyenek építve a
szükséges biztosítékok és megszakítók.

VIGYÁZAT
Ne használjon felfüggesztő csavarokat a függőleges
beszerelésnél. A függőleges beszerelést a függőleges
beszerelési készlettel (ESFH01DS) kell elvégezni.

4.3

A vízcsövek előkészítése

A készülék vízbemeneti és vízkimeneti csatlakozással van
felszerelve a vízkörrel való összeköteshez. A vízkört egy szerelőnek
kell kialakítania, és meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak.
TÁJÉKOZTATÁS
A berendezést csak zárt vízrendszerrel lehet használni. Ha
nyílt vízkörben alkalmazzák, akkor a vízcsövek túlzott
korróziója lép fel.
A vízvezetékek
következőket:

szerelésének

elvégzése

▪ A maximális víznyomás 1 MPa.

előtt

ellenőrizze

a

▪ Mindenképpen szereljen fel földzárlat-megszakítót.
Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.
▪ A földzárlat-megszakító beszerelésekor ellenőrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenáll-e a
nagyfrekvenciás elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a földzárlat-megszakító feleslegesen
kioldhat.
TÁJÉKOZTATÁS
A kézikönyvben leírt berendezés rádiófrekvenciás eredetű
elektromos zajt kelthet. A berendezés megfelel azoknak az
előírásoknak, amelyek jelentős védelmet biztosítanak az
ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra,
hogy az interferenciajelenség nem fog fellépni.
Emiatt ajánlott, hogy a berendezést és az elektromos
vezetékeket
megfelelő
távolságra
szereljék
a
szórakoztatóelektronikai
készülékektől,
személyi
számítógépektől stb.

▪ A minimális vízhőmérséklet 5°C.
▪ A maximális vízhőmérséklet 90°C.
Szerelési kézikönyv
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5 Felszerelés
5.1.1

FIGYELEM

Vízszintes beszerelés

A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek KELL felszerelnie, a vonatkozó
előírásoknak megfelelően.

10≤

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
FIGYELEM
Hálózati főkapcsolót vagy egyéb, minden pólust
megszakító eszközt KELL a rögzített huzalozásba iktatni a
vonatkozó előírásoknak megfelelően.

10≤
1

Elektromos jellemzők
FWE-D
Fázis

Előfordulhat, hogy meg kell erősíteni a felfüggesztett
mennyezetkeretet a mennyezet szintjének megőrzéséhez és
a vibrálás megakadályozásához. Részletekért forduljon az
építés kivitelezőjéhez.

1N~

Frekvencia

50 Hz

Feszültségtartomány

220~240 V

Voltage tolerance

≤10%

Maximális üzemi áram

0,46 A

Túláram-biztosíték

2

16 A

A helyszíni huzalozás specifikációi
Vezeték
Tápellátás
vezetéke

H05VV-U3G

Méret (mm²)
(a)(b)

(a)

(b)

(c)

(d)

Hossz

A vonatkozó
—
jogszabályokna
k megfelelően
≤4,0

A távirányító és Védőburkolattal 0,75~1,25
a jelkábelek
ellátott vezeték
huzalozása
2 vezető(c)

Hozza létre a felszereléshez szükséges mennyezeti nyílást egy
megfelelő helyen.

Szerelje fel a felfüggesztő csavarokat. Használjon W3/8 vagy
M10 méretű csavarokat. Meglévő mennyezetekhez használjon
horgonyokat és új mennyezetekhez használjon süllyesztett
beillesztést, süllyesztett horgonyokat, vagy más nem tartozék
alkatrészeket a mennyezet megerősítéséhez, hogy az elbírja az
egység súlyát. Tekintse meg a megerősítést igénylő pontok
kiderítéséhez. A továbblépés előtt állítsa be a mennyezettől
való távolságot.

a
b

≤500 m(d)

Csak védett vezetékek esetén. Használjon H07RN-F-et,
ha nem tokozottak a vezetékek.
A huzalozást védőcsövön keresztül vezesse, hogy
védelmet nyújtson a külső erők hatásaival szemben.
Dupla szigetelésű vezetéket használjon a távirányítóhoz
(védőburkolat vastagsága: ≥1 mm), vagy falon vagy
csövön keresztül futtassa a vezetékeket, hogy a
felhasználó ne érhessen hozzájuk.
Csoportos vezérlésű rendszernél a hosszúság számít a
teljes hossznak.

c
d
e
a
b
c
d
e

3

Födém anyaga
Kőhorgony
Hosszú anya vagy feszítőcsavar
Felfüggesztő csavar
Felfüggesztett mennyezet

Szerelje fel ideiglenesen az egységet.
Rögzítse a felfüggesztő konzolt a felfüggesztő csavarhoz.
Biztonságosan rögzítse az egységet.

5

Felszerelés

5.1

A klímakonvektor egység
felszerelése

a
b
c

INFORMÁCIÓ
A mennyezet és az egység közötti tér ≥10 mm, az
elszívási tér ≥150 mm legyen.
INFORMÁCIÓ

d

A fenti alkatrészek nem tartozékok. A szabványos
felszereléstől eltérő felszereléshez tanácsért lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
a
b
c
d

4
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Anya (nem tartozék)
Alátét (nem tartozék)
Felfüggesztő konzol
Kettős anya (nem tartozék)

Helyezze az egységet a helyes pozícióba a felszereléséhez.

Szerelési kézikönyv
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5 Felszerelés

1/100

5

Ellenőrizze, hogy az egység vízszintesen helyezkedik-e el.
Ne szerelje fel ferdén az egységet. Amennyiben az egység a
lecsapódás áramirányához képest ferde (elvezetőcsövek
oldala meg van emelve), ami vízszivárgást okozhat.
Egy vízszintmérővel vagy vízzel töltött műanyagcsővel
ellenőrizze, hogy az egység mind a 4 sarka vízszintes-e.

b

a
b

a
b

2

Beszerelő láb
Rögzítőcsavar

Helyezze az egységet a helyes pozícióba a felszereléséhez.

a
a
b

5.1.2

Műanyagcső
Szint

Függőleges beszerelés
TÁJÉKOZTATÁS
NE használjon túlságosan nagy erőt a csövek
csatlakoztatásakor. A deformált csövek az egység hibás
működését okozhatják. Ügyeljen rá, hogy minden csavart
3 Nm nyomatékkal húzzon meg.
TÁJÉKOZTATÁS
Az egység függőleges felszereléséhez szükséges
opcionális készletet (ESFH01DS) a helyi forgalmazónak
kell biztosítani.

1

1/100

Szerelje fel ideiglenesen az egységet.
Az egységet közvetlenül a padlóra vagy lábakra is
felszerelheti. Ügyeljen rá, hogy az egységet biztonságosan
helyezze el a padlón. Ha fennáll a veszélye annak, hogy az
egység megbillenhet, akkor csavarokkal rögzítse a padlóhoz a
beszerelő láb furatain keresztül.

a
b

3

Vízszint
Műanyagcső

Ellenőrizze, hogy az egység vízszintesen helyezkedik-e el.
Ne szerelje fel ferdén az egységet. Amennyiben az egység a
lecsapódás áramirányához képest ferde (elvezetőcsövek
oldala meg van emelve), ami vízszivárgást okozhat.
Egy vízszintmérővel vagy vízzel töltött műanyagcsővel
ellenőrizze, hogy az egység mind a négy sarka vízszintes-e.

Szerelési kézikönyv
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5 Felszerelés
a

b

a

b
c

d

e

5.2

Váltás vízszintes felszerelésről
függőleges szerelésre
VIGYÁZAT
Ellenőrizze, hogy
vízszintes-e.

a

berendezés

minden

irányban

Amennyiben vízszintes felszerelésről függőlegesre vált, akkor
kövesse az alábbi útmutatásokat.
1

Távolítsa el a levegőszűrőt.

2

Távolítsa el a szervizfedél csavarjait, és vegye ki az egységből.

a
b
c
d
e

5.3

Levegőszűrő
Szervizfedél
Beszerelő lábak
Csavarok
Levegőszűrő

A vízvezetékek csatlakoztatása
TÁJÉKOZTATÁS

a
b
3

Helyezze be a gumitámasztékot (az opcionális készlet része) az
oldallemez és az alsó karimák közötti szabad területre.

4

Szerelje vissza alulra az eltávolított szervizfedelet.

5

Rögzítse az opcionális függőleges beszerelő készletből a 2
beszerelő lábat a szervizfedélhez az opcionális készletben
található 4 csavarral.

6

Szerelje vissza a levegőszűrőt a szervizfedél szűrősínjére.

7

Az egységet készen áll a függőleges beszerelésre.
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Ne használjon túlságosan nagy erőt a vízvezetékek
csatlakoztatásakor.
Ez
deformálhatja
az
egység
hőcserélőjét. A deformált vízvezetékek a berendezés
működési zavarát okozhatják.
VIGYÁZAT
A szelepeket mindig a vízáramlás szabályozására kell
használni az egységben. NC (munkaáramú) típusú
szelepet kell választani, így a szelepek akkor zárnak, ha az
egység nem üzemel. Ez megakadályozza a kondenzvíz
kialakulását.
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5 Felszerelés
5.3.1
1

A vízvezetékek csatlakoztatása

5.3.2

Csatlakoztassa a klímakonvektor egység vízbemenetét és
vízkimenetét a vízvezetékekhez.

A vízkör feltöltése
TÁJÉKOZTATÁS
Kizárólag a 98/83 EK EU-irányelvnek megfelelő minőségű
vizet használjon.
TÁJÉKOZTATÁS

a

▪ A vízkörben megrekedt levegő meghibásodást okozhat.
Feltöltéskor általában nem lehet a kört tökéletesen
légteleníteni. A maradék levegő a rendszer
működésének kezdeti óráiban az automatikus
légtelenítő szelepeken keresztül távozik. Ezután
szükség lehet víz utántöltésére.

b

e
f
a
b
c
d
e
g

c d

Kondenzvízcső csatlakozása (3/4" csavar)
Hűtöttvíz-bemenet (3/4" anya BSP)
Hűtöttvíz-kimenet (3/4" anya BSP)
Fűtővíz-bemenet (3/4" anya BSP)
Fűtővíz-kimenet (3/4" anya BSP)
Légtelenítő szelep

▪ A
rendszer
kiürítéséhez
használja
a
"6 Beüzemelés" 4
[ 14] szakaszban leírt speciális
funkciót.
1

Nyissa ki a fedelet.

2

Nyomja meg a nyomáscsökkentő szelepet a felesleges levegő
az egység vízköreiből történő kieresztéséhez.

3

Zárja le a fedelet.

4

Ezután szükség lehet víz utántöltésére (de soha nem a
légtelenítő szelepen keresztül).

a

Megjegyzés: 3/4" BSP menetes csövet az egységhez történő
közvetlen csatlakozás esetén.
2

b

A teljes vízkört, vagyis az összes vezetéket szigetelni kell a
páralecsapódás, valamint a teljesítmény csökkenésének
megelőzése érdekében.

c

a
b
c

a

Légtelenítő
Nyomáscsökkentő szelep
Kupak

5.4

A vezetékek csatlakoztatása

5.4.1

Az elektromos huzalozás
csatlakoztatásának bemutatása

Jellemző munkafolyamat
Az elektromos huzalok
szakaszokból áll:
1
2
3

bekötése

jellemzően

a

következő

Annak ellenőrzése, hogy a hálózati feszültség megfelel az
egység villamos előírásainak.
Elektromos huzalok csatlakoztatása a klímakonvektor
egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatási irányának módosítása (ha
megfelelő).

5.4.2

Irányelvek az elektromos huzalozás
csatlakoztatásához

Amikor ugyanolyan méretű vezetékeket csatlakoztat, az alábbi ábra
alapján csatlakoztassa azokat.

a

a

Összekötő cső

Szerelési kézikönyv
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Az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor vegye figyelembe az
alábbi megjegyzéseket.
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5 Felszerelés
▪ Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket ugyanarra
a tápcsatlakozóra. A nem megfelelő csatlakozás túlmelegedést
okozhat.

5.4.4

TÁJÉKOZTATÁS

▪ Ne csatlakoztasson különböző méretű vezetékeket ugyanahhoz a
földelés-kivezetéshez. A nem megfelelő csatlakozás csökkentheti
a védelmet.

Az elektromos huzalok bekötési iránya a helyszínen
megfordítható.

▪ A megadott elektromos vezetéket használja (7. oldal "A helyszíni
huzalozás specifikációi" szerint). A vezetéket biztonságosan
csatlakoztassa a csatlakozóhoz. A megfelelő meghúzó
nyomatékot (Nm) használja.
▪ Tápfeszültség
1,44~1,88 Nm.

csatlakozóblokk

meghúzó

nyomatéka:

Elektromos huzalok csatlakoztatási
irányának módosítása

TÁJÉKOZTATÁS
A kivezetés fedelének visszahelyezésekor ne szorítson be
egy vezetéket se.
1

Vegye le a kivezetés fedelét, a sorkapcsot, a kábelrögzítőt, a
földelővezetéket és a ventilátormotor kábeleit.

2

Távolítsa el a ventilátormotor kábeleit a kábelrögzítőből.

3

Cserélje meg a ventilátormotor kábeleinek irányát.

4

Rögzítse a kábeleket az elválasztó lemezhez. Ügyeljen rá, hogy
a nem használt kábeleket kábelkötegelővel rögzítse stabilan az
új pozícióba.

▪ A vezetékek legyenek rendezettek, hogy ne gátoljanak más
berendezést, és ne feszítsék fel a kivezetés fedelét. Ellenőrizze,
hogy a fedél jól le van-e zárva. A nem megfelelő csatlakozások
túlmelegedést és a legrosszabb esetben áramütést vagy tüzet
okozhatnak.

5.4.3

Elektromos huzalok csatlakoztatása a
klímakonvektor egységhez

Lásd az egységen a huzalozási rajz matricáját a kivezetés fedelén.
TÁJÉKOZTATÁS
▪ Kövesse a bekötési rajzot (az egység tartozéka, a
kapcsolódoboz fedelének belsején található).
▪ Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezetékek NE
akadályozzák
a
szervizfedél
megfelelő
visszahelyezését.

f

a

5
1

C1

N/Y

LW

M
1~

Q1M

BLU

GRN/YLW

L
L
N

FAN SPEED
SWITCH

GRN/YLW

F1U

WIRING DIAGRAM

4D121422-1

X1M
GRN
1
RED
2
ORG
3
BRN
4
YLW
5

N

NOTE:
FIELD WIRING
L
AC SYSTEM SUPPLY
GRN GREEN
FAN MOTOR
M
N
NEUTRAL
RED RED
GRN/YLW GREEN / YELLOW
C1
CAPACITOR
ORG ORANGE
FUSE
F1U
PROTECTOR EARTH
BRN BROWN
TERMINAL STRIP
X1M
EARTH
YLW YELLOW
LOWEST SPEED
Q1M SELF-OPERATING
BLU BLUE
HIGHEST SPEED
THERMAL PROTECTOR

* For the power requirements, refer to the name plate.

GR

d

e

c
b
a
b
c
d
e
f

Kivezetés fedele
Matrica
Tápkábel
Kapocsléc
Földelővezeték
Kábelrögzítő

1

Távolítsa el a kivezetés fedelét és a kábelrögzítőt az egységről.

2

Csatlakoztassa a tápellátás kábelét a kapocslécre.

3

Rögzítse a tápellátás kábelét a kábelrögzítővel.

4

Szerelje vissza a kivezetés fedelét az egységre.
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5 Felszerelés

Szerelési kézikönyv
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5

A leszerelt alkatrészeket rögzítse az egységhez.

6

Szerelje fel az eltávolított kábelrögzítőt a kábelek rögzítéséhez.
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5 Felszerelés
5.5

Kondenzvízcsövek csatlakoztatása

5.5.1

A kondenzvízcsövek csatlakoztatása az
egységhez

Függőleges beszerelés

a

Vízszintes beszerelés

b

a

b

a

b

a
b

Függőrúd
≥1/100 esés

A csövek legyenek a lehető legrövidebbek, és leejtsenek legalább
1/100 értékű eséssel, hogy a levegő ne maradjon a csőben.

5.5.2

Az elvezetőcsövek ellenőrzése

Az elvezető csövek felszerelése után ellenőrizze, hogy az elvezetett
víz simán folyik-e.
1

FWE03~11D
Klímakonvektor egységek
3P443944-5E – 2019.09

Fokozatosan adjon hozzá körülbelül 1 l vizet a levegőkimeneten
keresztül.
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6 Beüzemelés
FIGYELEM
Akadályozza meg, hogy az egységbe kisebb termetű
állatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
mászó kis élőlények működészavarokat, füstölést vagy
tüzet is okozhatnak.
A csavarok eltávolításához használjon megfelelő szerszámot. A
termék az alább látható módon szerelhető szét.

9

a

b

4
24

a
b

1

Műanyag vizespalack
Kondenzvízgyűjtő

20

8

22
5

23

a

6

3
b
c

d

2

10
21 14

18 25
26
27

12
13

15

11

16

17

19

7

FWE-D Újrahasznosítási utasítások listája
a
b
c
d

2

6

Levegőkimenet
Mobil szivattyú
Vödör
Kondenzvízgyűjtő

Ellenőrizze az elfolyást és az elvezetőnyíláson keresztül
ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetés működését.

Beüzemelés

Kérjük, adja át a környezetbarát tervezés adatait az (EU)2016/2281
rendelet szerint az ügyfeleknek. Ez az adat a szerelési kézikönyvben
vagy a Daikin weboldalon található.
TÁJÉKOZTATÁS
Az
egységet
MINDIG
termisztorokkal
és/vagy
nyomásérzékelőkkel/-kapcsolókkal együtt működtesse. Ha
NEM így tesz, a kompresszor kiéghet.

6.1

Próbaüzem végrehajtása

Felszerelés után az üzembe helyezést végző szakembernek
kötelessége ellenőrizni a megfelelő működést. Amennyiben
probléma akadt az egységgel, és nem üzemeltethető, lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
TÁJÉKOZTATÁS

Elem
1

Alumínium (borda) + réz (cső) + 10
horganyzott acél (lemez) + bronz
Műanyag

2, 18, 8, 22, 27

Műanyag + fém

3, 17, 24

Műanyag (keret) + műanyag
(háló)

4

Horganyzott acél

5, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26

Horganyzott acél + műanyaghab 6, 7, 11, 12, 15, 19
Műanyaghab

6.2

21

Beüzemelés előtti ellenőrzőlista

Az egység üzembe helyezése után először ellenőrizze az alább
felsoroltakat. Az ellenőrzések elvégzése után az egységet le kell
zárni. Lezárás után kapcsolja be az egységet.
Üzembe helyezés
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e
rögzítve, elkerülendő az egység indításakor jelentkező
abnormális zajok és vibráció keletkezését.
Vízelvezetés

A próbaüzemet ne szakítsa meg.

Ügyeljen rá, hogy akadálytalan legyen a kondenzvíz
elfolyása.

TÁJÉKOZTATÁS

Lehetséges következmény: A kondenzvíz csöpöghet.

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a
készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és
üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra
alkalmassá tenni.

Tápfeszültség

Szerelési kézikönyv
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Anyagok
Elektromos alkatrész
(ventilátormotor + kondenzátor)

Ellenőrizze a tápfeszültséget a helyi áramforráspanelen. A
feszültségnek meg KELL egyeznie az egység
adattábláján feltüntetett feszültséggel.
Földelés
Ellenőrizze, hogy a földelővezetékek megfelelően
csatlakoznak-e, és a földcsatlakozók meg vannak-e
szorítva.
FWE03~11D
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7 Karbantartás és szerelés
Biztosítékok,
hálózati
védőberendezések

megszakítók

vagy

Ellenőrizze, hogy a biztosítékok, a megszakítók vagy a
helyben felszerelt védőberendezések értéke és típusa
megfelel-e
a
"4.4
Az
elektromos
huzalozás
előkészítése" 4
[ 6] fejezetben megadottaknak. Ellenőrizze,
hogy nincs-e biztosíték vagy védőberendezés kiiktatva.
Belső huzalozás
Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e az
elektromos dobozban és a berendezésben laza
csatlakozások vagy sérült elektromos alkatrészek.
Sérült berendezés
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérült
alkatrészek vagy deformált csövek.
Levegőbemenet/-kimenet
Ellenőrizze, hogy az egység levegőbemenetét vagy kimenetét NEM torlaszolják-e el papírok, csomagolóanyag
vagy bármi más.

7

Karbantartás és szerelés
TÁJÉKOZTATÁS
A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek
vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.
A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni.
Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások
rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.

7.1

A levegőszűrő tisztítása

Mikor
▪ Tisztítsa meg 6 havonta. Ha a helyiség levegője erősen
szennyezett, növelje a tisztítás gyakoriságát.

m
*200 in.
mm

▪ Ha már nagyon elszennyeződött, akkor ki kell cserélni a
levegőszűrőt az opcionális berendezésre.
Hogyan
1

Kapcsolja ki a tápellátást.

2

A levegőszűrő a termék 2 kijelölt helye közül 1-re szerelhető fel
(oldalra vagy alulra). A szűrőt az alább látható módon
csúsztassa ki.

Függőleges beszerelés
Nyomja szűrőn található füleket, majd húzza a szűrőt hátra.

Vízszintes beszerelés
A szűrőt csúsztassa ki.
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7 Karbantartás és szerelés

*min. 70 m

m

3

Egy porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt. Ha a
levegőszűrő nagyon koszos, használjon egy puha kefét vagy
semleges tisztítószert.

4

Állítsa vissza a levegőszűrőt az eredeti pozíciójába.

Szerelési kézikönyv
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8 Műszaki adatok

8

Függőleges elrendezés

Műszaki adatok

▪ A műszaki adatok legújabb verziójának kiegészítését a regionális
Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának teljes dokumentációját a
Daikin Business Portal (jelszó szükséges) szerezheti be.

8.1

Méretek

Vízszintes elrendezés

220
136

525

31

485
460
400
394 *

76
109 *
126
172
210

316

D

C

B*

505*

A

56

42
Mértékegység: mm
FWE03~05

A

B

C

D

719

757

799

909

FWE06

919

957

999

1109

FWE07~11

1119

1157

1199

1309
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8 Műszaki adatok
C
B
A

39

27
Állítható csepptálca (függúleges)

27
D
Mértékegység: mm

A

B

C

D

FWE03~05

719

757

909

747

FWE06

919

957

1109

947

FWE07~11

1119

1157

1309

1147

Állítható csepptálca (vízszintes)
VIGYÁZAT
Ügyeljen arra, hogy a kiegészítő csepptálca felszerelése
után rögzítse az elvezetőnyílás gumigyűrűjét. Ellenkező
esetben a fő egységre vagy a vízcsövekre lecsapódott
kondenzvíz, a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-elvezetés
eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami kárt
tehet az alá tett tárgyban.

b

a
b

a

Elvezetőnyílás gumigyűrűje
Kiegészítő csepptálca

b
a
a
b

Elvezetőnyílás gumigyűrűje
Kiegészítő csepptálca

Szerelési kézikönyv
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8 Műszaki adatok
8.2

Huzalozási rajz

Kivezetés
Angol

Fordítás
Csatlakozás

X1M

Fő kivezetés
Nem tartozék
PCB
Védőföldelés
Föld
Helyszíni huzalozás

Ventilátormotor kábele
WHT

Fehér

GRN

Zöld

RED

Piros

ORG

Narancssárga

BRN

Barna

YLW

Sárga

BLU

Kék

GRN/YLW

Zöld/sárga

C1

Kondenzátor

F1U

Biztosíték

X1M

Kapocsléc

M

Ventilátor motor
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8 Műszaki adatok
8.3

Környezetbarát tervezéshez
szükséges adatok

Az energiacímke – LOT 21 egységadat és a kültéri/beltéri egységek
kombinációja alapján végezze el az alábbi lépéseket.
1

Nyissa meg az alábbi weboldalt: https://energylabel.daikin.eu/

2

Válasszon a folytatáshoz:
▪ A nemzetközi weboldal megnyitásához válassza a "Continue
to Europe" lehetőséget.
▪ Az "Other country" lehetőséggel az országspecifikus
oldalakra jut el.
Eredmény: A "Szezonális hatékonyság" weboldalra lesz
átirányítva.

3

Az "Eco Design – Ener LOT 21" címke alatt kattintson a
"Generate your label" pontra.
Eredmény: A "Szezonális hatékonyság (LOT 21)" weboldalra
lesz átirányítva.

4

A megfelelő egység választásához kövesse a weboldalon
megjelenő utasításokat.

Eredmény: A választás elvégzését követően a LOT 21 adatlap PDF
vagy HTML weboldal formátumban megtekinthető.
INFORMÁCIÓ
Egyéb dokumentumok (pl. kézikönyvek
megteikntehtők a tanácsadó weboldalon.

Szerelési kézikönyv
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