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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
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P491002-4E

İçindekiler
Doküman seti

İçindekiler
1 Dokümanlar hakkında
1.1
1.2
1.3

Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:

3

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web
sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

3
3
3

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal
dilinden çevrilmiştir.

Bu doküman hakkında...............................................................
Uyarı ve simgelerin anlamları....................................................
Genel.........................................................................................

▪ Fan coil ünitesi montaj kılavuzu:

2 Kutu hakkında
2.1
2.2
2.3

Genel bilgi: Kutu hakkında ........................................................
Fan coil ünitesini ambalajından çıkarmak ve taşımak için.........
Fan coil ünitesinden aksesuarları çıkarmak için........................

3 Ünite hakkında
3.1
3.2

5.2
5.3

5.4

5.5

Fan coil ünitesinin montajı.........................................................
5.1.1
Yatay montaj ...............................................................
5.1.2
Dikey montaj ...............................................................
Yataydan dikey kuruluma geçme ..............................................
Su borularının bağlanması ........................................................
5.3.1
Su borularını bağlamak için ........................................
5.3.2
Su devresini doldurmak için ........................................
Elektrik kablolarının bağlanması ...............................................
5.4.1
Elektrik kablolarının bağlanması hakkında .................
5.4.2
Elektrik kabloları bağlanırken dikkat edilmesi
gerekenler ...................................................................
5.4.3
Fan coil ünitesine elektrik kablolarını bağlamak için ...
5.4.4
Elektrik kablolama yönünü değiştirmek için ................
Drenaj borularının bağlanması .................................................
5.5.1
Drenaj borularını üniteye takmak için..........................
5.5.2
Drenaj borularını kontrol etmek için ............................

6 Devreye Alma
6.1
6.2

İTHALATÇI FİRMA

4
5
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1.2

Uyarı ve simgelerin anlamları
TEHLİKE
Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları
gösterir.

7
7
7
8
8
9
9
10
10
10

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.
TEHLİKE: YANMA RİSKİ
Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle
yanıklara neden olabilecek durumları gösterir.
TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ
Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.
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UYARI
Ölüm veya ciddi
durumları gösterir.

yaralanmalarla

sonuçlanabilecek

UYARI: YANICI MADDE

13

DİKKAT
Küçük
veya
orta
ciddiyette
sonuçlanabilecek durumları gösterir.

14

yaralanmalarla

BİLDİRİM

Hava filtresini temizlemek için ................................................... 14

8 Teknik veriler
8.1
8.2
8.3

▪ Format: Kağıda basılı (fan coil ünitesi kutusundan çıkar)

Bir test çalıştırması gerçekleştirmek için ................................... 13
İşletmeye alma öncesi kontrol listesi ......................................... 14

7 Bakım ve servis
7.1

▪ Montaj talimatları

4

Genel bilgi: Hazırlık ...................................................................
Montaj sahasının hazırlanması .................................................
Su borularının hazırlanması ......................................................
Elektrik kablolarının hazırlanması .............................................
4.4.1
Elektrik kablo tesisatının yapımı hakkında..................

5 Montaj
5.1

4
4
4

Genel bilgi: Üniteler ve seçenekler hakkında ............................
Tanım ........................................................................................
3.2.1
Tanıtma etiketi: Fan coil ünitesi ..................................

4 Hazırlık
4.1
4.2
4.3
4.4

4

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek
durumları gösterir.

17

Boyutlar ..................................................................................... 17
Kablo şeması............................................................................. 19
Eco Design için bilgi gereksinimleri ........................................... 20

BİLGİ
Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.
Sembol

Açıklama

1

Dokümanlar hakkında

Montajdan önce, montaj ve kullanım kılavuzu ile
kablo bağlantısı talimat yaprağını okuyun.

1.1

Bu doküman hakkında

Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden
önce, servis kılavuzunu okuyun.

Hedef okuyucu

Daha fazla bilgi için montajcı ve kullanıcı referans
kılavuzuna bakın.

Yetkili montörler
BİLGİ
Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve
çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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1.3

Genel

Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği konusunda
emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Montaj kılavuzu

3

2 Kutu hakkında
BİLDİRİM
Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara,
yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir.
Yalnızca Daikin tarafından üretilen veya onaylanan
aksesuarları, opsiyonel cihazları ve yedek parçaları
kullanın.
UYARI

▪ Teslim alındığında ünitede hasar olup olmadığı kontrol
EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar derhal hasar servis
yetkilisine rapor EDİLMELİDİR.
▪ Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından
çıkarmayın.
▪ Üniteyi içeriye getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden
hazırlayın.

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin
kılavuzlarında açıklanan talimatlardan öncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun olduğundan emin olun.

2.2

DİKKAT

Üniteyi kaldırırken yumuşak malzemeden sapan veya bir halatla
birlikte koruyucu levhalar kullanın. Bu işlem ünitede hasar veya
çizikler oluşmaması içindir.

Sistemle ilgili montaj, bakım veya servis çalışmaları
gerçekleştirirken uygun kişisel koruyucu malzeme ve
ekipmanları (koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler,…)
kullanın.

1

Fan coil ünitesini ambalajından
çıkarmak ve taşımak için

Üniteyi diğer parçalar üzerine, özellikle de drenaj boruları ve ısı
yalıtımı üzerine baskı uygulamadan askı demirinden tutarak
kaldırın.

UYARI
Özellikle çocukların oynamasını engellemek için,
ambalajdan çıkan naylon torbaları parçalayarak çöpe atın.
Olası risk: boğulma.
UYARI
Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak
kullanılmasını önlemek için gerekli önlemleri alın. Küçük
hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi arızalara,
dumana veya yangına yol açabilir.
DİKKAT
Ünitenin hava girişine veya
KESİNLİKLE dokunmayın.

alüminyum

kanatlarına

2.3

BİLDİRİM

Fan coil ünitesinden aksesuarları
çıkarmak için

▪ Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayın.

a

▪ Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve
basmayın.

1×

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
▪ Sistemin düzgün topraklandığından emin olun.
▪ Bakım yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
▪ Güç kaynağını açmadan önce anahtar kutusu kapağını
takın.
DİKKAT
▪ Montaj yerinin ünitenin ağırlığını taşıyabileceğini kontrol
edin. Kötü montaj tehlikelidir. Aynı zamanda titreşime
veya anormal işletim gürültüsüne neden olabilir.
▪ Yeterli servis alanı sağlayın.
▪ Titreşime neden olabileceği için üniteyi tavana veya
duvara temas edecek şekilde KURMAYIN.
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

a

Montaj kılavuzu

3

Ünite hakkında

3.1

Genel bilgi: Üniteler ve seçenekler
hakkında

Bu bölüm şunlar hakkında bilgi içerir:
▪ Fan coil ünitesinin tanımlanması.

Fan coil ünitelerini ıslak elle çalıştırmayın. Elektrik
çarpması meydana gelebilir.

2

Kutu hakkında

2.1

Genel bilgi: Kutu hakkında

Aşağıdakileri akılda tutun:

Montaj kılavuzu
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4 Hazırlık
3.2

Kod

Tanım

Açıklama

L

3.2.1

S: Sol taraf su – Sol taraf elektrik bağlantısı

Tanıtma etiketi: Fan coil ünitesi

L: Sol taraf su – Sağ taraf elektrik bağlantısı
T: Sağ taraf su – Sağ taraf elektrik bağlantısı

Konum

R: Sağ taraf su – Sol taraf elektrik bağlantısı

4

Hazırlık

4.1

Genel bilgi: Hazırlık

Bu bölümde montaj yerine gitmeden önce yapmanız ve bilmeniz
gerekenler açıklanmıştır.
Şunlar hakkında bilgi içerir:
▪ Montaj sahasının hazırlanması
▪ Su borularının hazırlanması
▪ Elektrik tesisatının hazırlanması

4.2

Montaj sahasının hazırlanması
UYARI
Fan
ünitesinin
altına
ıslanabilecek
nesneler
YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde ana ünite veya su
borularındaki yoğuşma, hava filtresindeki pislik veya drenaj
tıkanması damlamaya neden olarak söz konusu objenin
kirlenmesine veya bozulmasına yol açabilir.
BİLDİRİM
Ünitenin harici statik basıncının aşılmadığından emin
olmak için lütfen satıcınıza danışın.

Üniteyi aşağıda belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tür
odalarda kullanmayın.
▪ Mutfak gibi, mineral yağ bulunan yerler veya havada yağ buharı
yada spreyi bulunan yerler (plastik parçalar bozulabilir).
▪ Sülfür gazı gibi aşındırıcı gazların bulunduğu yerler. Bakır borular
ve sert lehimli noktalar korozyona uğrayabilir.
▪ Okyanus yakınında olduğu gibi havanın yüksek seviyede tuz
içerdiği yerler ve voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu yerler.
(örn. fabrikalarda). Ayrıca araçlar veya gemiler.
▪ Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar.
Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve
cihazın arızalanmasına yol açabilir.
Model tanımlaması

▪ Tutuşabilir gaz (örneğin; tiner veya gazolin) kaçakları, karbon
fiberi, tutuşabilir tozlar nedeniyle yangın riski bulunan ortamlar.

Örnek: FW E 03 D A F N 5 V3 — L
Kod

Açıklama

FW

Su fan coil ünitesi

E

Flex Düşük statik basınç (LSP) kasasız

03

Kapasite sınıfı: 03=1,5 kW

D

Önemli model değişikliği (A'dan Z'ye)

A

Küçük değişiklik

F

4 boru

N

Vanasız

5

Hendek fabrikası

V3

Fan motoru / tek faz / 50 Hz / 220~240 V

—

Opsiyon yok
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Aşağıdaki koşulların yerine getirildiği ve müşteri onayınızı karşılayan
bir montaj sahası seçin.
Cihaz etrafındaki boşluk, bakım ve servis çalışmaları için yeterli
olmalıdır. Cihaz etrafındaki boşluk, yeterli hava sirkülasyonuna ve
hava dağılımına izin vermelidir, montaj için gerekli alan bahsine
bakın.
Yatay montaj
Ünite montajı, ünitenin tavanda asılı olduğu yerdeki zeminden
≥2,5 m mesafede yapılmalıdır.

Montaj kılavuzu

5

4 Hazırlık
▪ Saha borularına su basıncına ve sıcaklığına dayanabilecek
bileşenlerin monte edildiğinden emin olun.
▪ Su basıncının hiçbir zaman izin verilen en yüksek çalışma
basıncını geçmediğinden emin olmak için su devresinde yeterli
korumaları sağlayın.
≥150

▪ Suyun elektrikli parçalarla temas etmesini önlemek için basınç
tahliye vanasına (takılıysa) uygun bir tahliye sistemi sağlayın.
▪ Normal
servis
işlemlerinin,
sistem
boşaltılmadan
gerçekleştirilebilmesi için cihaza kesme vanaları monte edin.

Dikey montaj
Dikey filtre bakım alanı belirtildiği şekilde düşünülmelidir.

▪ Cihazın bakımı veya servisi sırasında devrenin tamamen
boşaltılabilmesi için sistemde düşük kotlardaki her noktaya tahliye
muslukları yerleştirin.
▪ Sistemdeki yüksek kotlardaki her noktaya ise hava alma vanaları
yerleştirin. Vanalar, servis çalışmaları için kolayca erişilebilecek
noktalara monte edilmelidir.

4.4

Elektrik kablolarının hazırlanması

4.4.1

Elektrik kablo tesisatının yapımı hakkında
UYARI
▪ YALNIZCA bakır teller kullanın.
▪ Saha kablo tesisatının
olduğundan emin olun.

ilgili

mevzuata

uygun

▪ Tüm saha kabloları MUTLAKA ürünle verilen kablo
şemalarına uygun olarak bağlanmalıdır.

≥150

≥10

▪ Kablo demetlerini KESİNLİKLE sıkmayın ve kabloların,
borulara ve keskin kenarlara temas ETMEDİĞİNDEN
emin olun. Terminal bağlantılarına dışarıdan baskı
uygulanmadığından emin olun.
▪ Topraklama kablosunun takıldığından emin olun.
Üniteyi KESİNLİKLE bir şebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasına topraklamayın.
Topraklamanın yetersiz yapılması elektrik çarpmasına
yol açabilir.
▪ Özel olarak ayrılmış bir güç devresinin kullanıldığından
emin olun. Başka bir cihazla paylaşılan bir güç
beslemesini KESİNLİKLE kullanmayın.
▪ Gerekli sigortaların ve devre kesicilerin takıldığından
emin olun.

DİKKAT
Dikey montaj durumunda askı cıvataları kullanmayın.
Dikey montaj, dikey montaj kitiyle (ESFH01DS)
yapılmalıdır.

4.3

Su borularının hazırlanması

Ünitede su devresine bağlantı için bir su girişi ile bir su çıkışı
bulunur. Su devresi mutlaka montaj ekibi tarafından sağlanmalı ve
mutlaka ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
BİLDİRİM
Ünite yalnız kapalı bir su sisteminde kullanılmalıdır. Açık
bir su devresinde uygulama yapılması su borularında aşırı
korozyona yol açabilir.

▪ Bir toprak kaçağı kesicisinin takıldığından emin olun.
Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
▪ Topraklama kaçağı koruyucu monte edilecekse,
topraklama kaçağı koruyucusunun gereksiz yere
açılmasını önlemek için bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (yüksek frekanslı elektrik karışımına dayanıklı)
olduğundan emin olun.
BİLDİRİM
Bu kılavuzda tanımlanan ekipman, radyo frekans
enerjisinden üretilen elektronik gürültüye neden olabilir.
Ekipman, bu tür girişime karşı yeterli koruma sağlamak
üzere tasarlanmış olan spesifikasyonlara uymaktadır.
Bununla birlikte, belirli bir montajda girişim oluşmayacağı
garanti edilemez.

Su borularıyla ilgili çalışmaya geçmeden önce, şu hususları kontrol
edin:

Bu nedenle ekipmanın ve elektrik kablolarının müzik
setlerinden, kişisel bilgisayarlardan, vs. uygun mesafeyi
koruyacak şekilde uzakta monte edilmesi önerilir.

▪ Maksimum su basıncı 1 MPa'dır.

UYARI

▪ Minimum su sıcaklığı 5°C'dir.

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri lisanslı
bir elektrikçi tarafından YAPILMALI ve ilgili mevzuata
uygun OLMALIDIR.

▪ Maksimum su sıcaklığı 90°C'dir.

Montaj kılavuzu
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5 Montaj
2

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
UYARI
Döşenen kablo tesisatında ilgili mevzuata uygun olarak
tüm kutuplarda kontak ayırmasına sahip bir ana şalter veya
ayırma için başka bir yöntem dahil EDİLMELİDİR.

Askı cıvatalarını takın. W3/8 veya M10 cıvatalar kullanın.
Mevcut tavanlar için ankraj cıvataları kullanın; yeni tavanlarda
ise cihazın ağırlığını taşıması için gömülü saplamalar, gömülü
ankraj cıvataları veya sahada tedarik edilen diğer bağlantı
elemanlarını kullanın. Güçlendirme gerektiren noktaları kontrol
etmek için şablon kağıdına bakın. Devam etmeden önce
tavandan olan aralığı ayarlayın.

a

Elektrik özellikleri

b

FWE-D
Faz

1N~
50 Hz

c

220~240 V

d

Frekans
Gerilim aralığı
Gerilim toleransı

±%10

Maksimum çalışma akımı

0,46 A

Aşırı akım sigortası

e

16 A

a
b
c
d
e

Saha kablolarının özellikleri
Kablo

Boyutu (mm²)

H05VV-U3G(a)(b) İlgili mevzuat
uyarınca ≤4,0

Güç besleme
kablosu
Uzaktan
kumanda ve
cihaz iletim
kablosu

Blendajlı kablo
2 iletkenli(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

0,75~1,25

Uzunluk
—
≤500 m

3

Tavan tabliyesi
Dübel
Uzun somun veya gerdirme donatısı
Askı cıvatası
Asma tavan

Üniteyi geçici olarak monte edin.
Askı mesnedini askı cıvatasına geçirin. Üniteyi emniyetli bir
şekilde sabitleyin.

(d)

a
b

Sadece korumalı borular söz konusu olduğunda.
Koruma yoksa H07RN-F kullanın.
Dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korumak için
elektrik kablolarını bir kablo taşıma kanalından geçirin.
Uzaktan kumanda için çift yalıtımlı kablo (blendaj
kalınlığı ≥1 mm) kullanın veya kullanıcının kabloyla
temas etmesini önlemek için kabloyu duvardan veya
kablo taşıma kanalından geçirin.
Uzunluk, grup kontrol sistemindeki toplam uzatılmış
uzunluk olacaktır.

c

d

5

Montaj

5.1

a
b
c
d

Fan coil ünitesinin montajı
BİLGİ

4

Somun (sahadan temin edilir)
Pul (sahadan temin edilir)
Askı mesnedi
Çift somun (sahadan temin edilir)

Cihazı montaj için doğru konuma getirin.

Tavan ile ünite arasındaki boşluk ≥10 mm ve emme
açıklığı ≥150 mm olmalıdır.
BİLGİ
Yukarıda belirtilen parçaların tamamı sahadan temin edilir.
Standart montaj dışındaki montaj çalışmaları için tavsiye
almak üzere yerel satıcınıza başvurun.

5.1.1

1/100

Yatay montaj
10≤
5

Cihazın yatay olarak düz olup olmadığını kontrol edin.
Cihazı eğik monte etmeyin. Ünite yoğuşma akışına karşı
yönde yatırılırsa (borusu tarafı yükseltilirse), suyun
damlamasına neden olur.
Bir su terazisi veya suyla dolu bir plastik tüp yardımıyla
ünitenin düz olup olmadığını 4 köşesinden kontrol edin.

10≤
1

Montaj için gerekli olan tavan açıklığını uygun bir yere açın.
Tavan düzlüğünün korunması ve olası titreşimlerin önlenmesi
için asma tavan iskeletinin güçlendirilmesi gerekebilir. Ayrıntılı
bilgi için binanın müteahhidine danışın.
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5 Montaj

b

a
a
b

5.1.2

Plastik tüp
Düzeç

1/100

Dikey montaj
a
b

BİLDİRİM
Boruları bağlarken KESİNLİKLE aşırı kuvvet uygulamayın.
Boruların hasar görmesi de ünitenin arızalanmasına yol
açabilir. Tüm vidalar için sıkma torkunun 3 N•m
olduğundan emin olun.

3

Cihazın yatay olarak düz olup olmadığını kontrol edin.
Cihazı eğik monte etmeyin. Ünite yoğuşma akışına karşı
yönde yatırılırsa (borusu tarafı yükseltilirse), suyun
damlamasına neden olur.

BİLDİRİM

Bir su terazisi veya suyla dolu bir plastik tüp yardımıyla
ünitenin düz olup olmadığını dört köşesinden kontrol edin.

üniteyi dikey olarak monte etmek için opsiyon kiti
(ESFH01DS) yerel bir satıcı tarafından sağlanmalıdır.
1

Düzeç
Plastik tüp

a

Üniteyi geçici olarak monte edin.
Üniteyi montaj ayakları ile zemine kurun. Üniteyi zemine
sağlam bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Ünitenin
devrilme riski varsa, montaj ayağı deliklerindeki vidaları
kullanarak zemine sabitleyin.

b

b

a

5.2

Yataydan dikey kuruluma geçme
DİKKAT
Ünitenin tüm yönlerde teraziye alındığından emin olun.

Yataydan dikey kuruluma geçilmesi durumunda, lütfen aşağıdaki
talimatları izleyin.

a
b

2

Hava filtresini çıkartın.

2

Servis kapağındaki vidaları sökün ve kapağı üniteden çıkarın.

Üniteyi doğru montaj konumuna ayarlayın.

Montaj kılavuzu
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Montaj ayağı
Sabitleme vidası

1
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a
b
3

Yan plaka ile alt flanşlar arasındaki boş alana kauçuk desteği
(opsiyon kitine dahil) yerleştirin.

4

Çıkarılan servis kapağını alt tarafa tekrar takın.

5

Dikey montaj opsiyon kitinden 2 montaj ayağını servis kapağına
opsiyon kitindeki 4 vida ile tutturun.

6

Servis kapağı filtre kılavuzundaki hava filtresini tekrar takın.

7

Ünite dikey montaja hazırdır.

a
b
c
d
e

5.3

Hava filtresi
Servis kapağı
Montaj ayakları
Vidalar
Hava filtresi

Su borularının bağlanması
BİLDİRİM
Boruları bağlarken kesinlikle aşırı kuvvet uygulamayın.
Aksi takdirde, cihaz boruları hasar görebilir. Borulardaki
deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.
DİKKAT
Ünitedeki su sirkülasyonunu kontrol etmek için her zaman
vanalar kullanılmalıdır. Vana NC (normalde kapalı) tipte
olmalı, böylece ünite çalışmadığı zaman vanalar
kapanmalıdır. Bu şekilde yoğuşma suyunun üretilmesi
önlenecektir.

a

5.3.1
1

Su borularını bağlamak için

Fan coil ünitesinin su giriş ve çıkışlarını su borularına bağlayın.

b
c
a

b

d

e
e
f
a
b
c
d
e
g

c d

Drenaj borusu bağlantısı (3/4" erkek)
Soğutulmuş su girişi (3/4" dişi BSP)
Soğutulmuş su çıkışı (3/4" dişi BSP)
Isıtma suyu girişi (3/4" dişi BSP)
Isıtma suyu çıkışı (3/4" dişi BSP)
Hava alma vanası

Hatırlatma: Üniteye doğrudan bağlantı yapılması durumunda 3/4"
erkek BSP boru kullanın.
2
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Yoğuşmanın ve kapasite düşüşünün önlenmesi için, tüm
borular da dahil olmak üzere tüm su devresi mutlaka
yalıtılmalıdır.
Montaj kılavuzu
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5 Montaj
a

b
c

a

a
b
c

Hava tahliyesi
Basınç boşaltma valfı
Başlık

5.4

Elektrik kablolarının bağlanması

5.4.1

Elektrik kablolarının bağlanması hakkında

Tipik iş akışı
Elektrik kablolarının bağlanması tipik olarak aşağıdaki aşamalardan
oluşur:
1
Güç besleme sisteminin ünitenin elektrik özelliklerine uygun
olduğundan emin olunması.
2
3

Elektrik kablolarının fan coil ünitesine bağlanması.
Elektrik tesisat yönünü değiştirme (uygunsa).

5.4.2

Elektrik kabloları bağlanırken dikkat
edilmesi gerekenler

Aynı boyuttaki kabloları bağlarken, aşağıdaki şekle göre takın.

a

a

5.3.2

Bağlantı borusu

Su devresini doldurmak için
BİLDİRİM
Su kalitesinin 98/83 EC sayılı AB direktifine uygun
olduğundan emin olun.
BİLDİRİM
▪ Su devresindeki hava arızaya neden olabilir. Doldurma
sırasında, devredeki tüm havanın boşaltılması mümkün
olmayabilir. Kalan hava, sistemin ilk çalışma saatleri
esnasında otomatik hava tahliyesi vanalarından
boşaltılacaktır. Daha sonra su ilave edilmesi
gerekebilir.
▪ Sistemdeki havayı boşaltmak için, "6 Devreye
alma" 4
[ 13] bölümünde açıklanan özel işlevi kullanın.

1

Başlığı açın.

2

Ünite su devrelerindeki havayı boşaltmak için basınç boşaltma
vanasına basın.

3

Başlığı kapatın.

4

Bu işlemin ardından, su eklenmesi gerekebilir (ancak, su
kesinlikle hava alma vanasından eklenmemelidir).

Elektrik kablolarının bağlantısını yaparken aşağıda verilen notları
dikkate alın.
▪ Aynı güç besleme terminaline farklı ebatta kablolar bağlamayın.
Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya neden olabilir.
▪ Aynı topraklama terminaline farklı büyüklükteki kablolar
bağlamayın. Bağlantıdaki gevşeklikler korumayı zayıflatabilir.
▪ Belirtilen elektrik kablolarını kullanın (bkz. "Saha kablolarının
özellikleri" sayfa 7). Kabloyu sıkı bir şekilde terminale bağlayın.
Uygun sıkma torkunu (N·m) kullanın.
▪ Güç beslemesi terminal bloğu sıkma torku: 1,44~1,88 N·m.
▪ Kabloların diğer ekipmanları engellememesi veya terminal
kapağını açmaya zorlaması için kabloları düzgün tutun. Kapağın
sağlam şekilde kapandığından emin olun. Yanlış veya eksik
bağlantılar aşırı ısınmaya ve daha da kötüsü elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.

5.4.3

Fan coil ünitesine elektrik kablolarını
bağlamak için

Terminal kapağı üzerindeki kablo tesisatı etiketine bakın.
BİLDİRİM
▪ Kablo şemasını (üniteyle birlikte verilir, servis kapağı
üzerindedir) takip edin.
▪ Elektrik kablolarının servis kapağının yerine düzgün
takılmasına mani OLMADIĞINDAN emin olun.

Montaj kılavuzu
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5 Montaj

f

a

5
1

C1

N/Y

LW

M
1~

Q1M

BLU

GRN/YLW

L
L
N

FAN SPEED
SWITCH

GRN/YLW

F1U

3

Fan motoru kablolarının yönlerini değiştirin.

4

Kabloları bölme plakasına sabitleyin. Kullanılmayan kabloların,
yeni konumda bir kablo kelepçesiyle sıkıca sabitlendiğinden
emin olun.

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

Terminal kapağı
Yapışkanlı etiket
Güç besleme kablosu
Terminal şeridi
Toprak kablosu
Kablo tutucu

1

Terminal kapağını ve kablo tutucuyu üniteden çıkarın.

2

Güç besleme kablosunu terminal şeridine bağlayın.

3

Güç besleme kablosunu kablo tutucuyla sabitleyin.

4

Terminal kapağını üniteye tekrar takın.

5.4.4

Elektrik kablolama yönünü değiştirmek
için
BİLDİRİM
Elektrik kablolama yönü sahada ters tarafa değiştirilebilir.
BİLDİRİM
Terminal
kapağını
takarken,
sıkışmadığından emin olun.

hiçbir

kablosunun

1

Terminal kapağını, terminali, kablo tutucuyu, toprak kablosunu
ve fan motor kablolarını çıkarın.

2

Fan motoru kablolarını kablo tutucularından ayırın.

FWE03~11D
Fan coil üniteleri
3P443944-5E – 2019.09
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5 Montaj

5

Çıkarılan parçaları üniteye sabitleyin.

6

Kabloyu sabitlemek için çıkarılan kablo tutucuyu takın.

5.5

Drenaj borularının bağlanması

5.5.1

Drenaj borularını üniteye takmak için

Yatay montaj

a

b

Montaj kılavuzu
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6 Devreye Alma
Boruları mümkün olduğunca kısa tutun ve borulara eğimi en az
1/100 olacak şekilde aşağı doğru eğim verin, böylece boru içerisinde
hava ceplerinin oluşması engellenmiş olur.

a

5.5.2
b

Drenaj borularını kontrol etmek için

Tahliye borularının bağlanmasından sonra, tahliyenin sorunsuz
şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin.
1

Yaklaşık 1 litre suyu hava çıkışından azar azar ilave edin.

Dikey montaj

a

a

a
b

b

b

Plastik su koyma şişesi
Drenaj soketi

a

b
c

d

a
b
c
d

2

6

Hava çıkışı
Taşınabilir pompa
Kova
Drenaj soketi

Drenaj akışını kontrol edin ve drenaj soketine bakarak drenaj
işlemini onaylayın.

Devreye Alma

Lütfen müşteriye (EU)2016/2281 uyarınca çevre dostu tasarım
verilerini sağlayın. Bu veriler montör başvuru kılavuzunda veya
Daikin web sitesinden bulunabilir.
BİLDİRİM
Üniteyi HER ZAMAN termistörler ve/veya basınç
sensörleri/anahtarları ile çalıştırın. YOKSA, kompresör
yanması ile sonuçlanabilir.

6.1

Bir test çalıştırması
gerçekleştirmek için

Kurulum tamamlandıktan sonra, montörün cihazın doğru çalıştığını
doğrulaması gerekir. Ünitede bir sorun olması ve çalışmaması
durumunda, yerel satıcınıza başvurun.
BİLDİRİM
a
b

Askı demiri
≥1/100 eğim

FWE03~11D
Fan coil üniteleri
3P443944-5E – 2019.09

Test çalıştırmasını kesmeyin.
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7 Bakım ve servis
BİLDİRİM

Güç besleme gerilimi

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer
parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım,
geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde
İŞLENMELİDİR.

Yerel besleme panosundaki güç besleme gerilimini kontrol
edin. Gerilim, ünite tanıtma etiketi üzerindeki gerilime
uymalıdır.

UYARI

Sigortalar, devre kesiciler veya koruma cihazları

Ünitenin küçük hayvanlar tarafından bir sığınak olarak
kullanılmasını önlemek için gerekli önlemleri alın. Küçük
hayvanların elektrikli parçalara temas etmesi arızalara,
dumana veya yangına yol açabilir.

Sigortaların, devre kesicilerin veya yerel olarak montajı
yapılan koruma cihazlarının "4.4 Elektrik kablo tesisatı
hazırlığı" 4
[ 6] bölümünde belirtilen büyüklük ve tipte
olduğunu kontrol edin. Bir sigorta ya da koruma cihazının
atlanmadığından emin olun.

Toprak kablo bağlantıları
Toprak kablolarının gereği gibi bağlandığından ve toprak
terminallerinin sıkıldığından emin olun.

Vidaları çıkarmak için uygun alet kullanın. Ürün aşağıda gösterildiği
gibi demonte edilebilir.

İç kablo bağlantıları

9

Elektrik aksam kutusunu ve ünitenin içini gevşek
bağlantılar veya hasarlı elektrikli parçalar için görsel
olarak kontrol edin.
Zarar görmüş donatım

4
24

1

20

8

22

Ünitenin içini, zarar görmüş elemanlar veya sıkıştırılmış
borular açısından kontrol edin.

6

Hava girişi/çıkışı

5

23

Ünitenin hava giriş ve çıkışının kağıt, mukavva veya
başka bir madde ile engellenmediğini kontrol edin.

3

10
21 14

18 25

2

26
27

12
13

7
15

Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

11

16

17

19

BİLDİRİM
Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından
YAPILMALIDIR.

7

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak,
yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları
gerektirebilir.

FWE-D Geri dönüşüm talimat listesi
Malzemeler
Elektrik parçası (fan motoru +
kapasitör)

Öğe
1

Alüminyum (kanat) + bakır (boru) 10
+ galvanize çelik (plaka) + pirinç

7.1

Hava filtresini temizlemek için

Zamanı
▪ 6 ayda bir temizleyin. Oda içindeki hava aşırı kirli ise, temizleme
sıklığını artırın.

Plastik

2, 18, 8, 22, 27

Plastik + metal

3, 17, 24

Plastik (çerçeve) + plastik (ağ)

4

▪ Kirin temizlenmesi imkansız hale gelirse, hava filtresini orijinal
ekipmanla değiştirin.

Galvanize çelik

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

Nasıl

Galvanize çelik + plastik köpük

6, 7, 11, 12, 15, 19

Plastik köpük

21

6.2

İşletmeye alma öncesi kontrol
listesi

1

Güç beslemesini kapatın.

2

Hava filtresi bu üründe 2 konumdan 1 tanesine takılabilir (yan
ve alt). Filtreyi aşağıda gösterildiği gibi kaydırarak çıkarın.

Yatay montaj
Filtreyi kaydırarak çıkarın.

Ünitenin montajından sonra, önce aşağıda listelenen öğeleri kontrol
edin. Tüm kontroller yerine getirildiğinde, ünite muhafazaları
kapatılmalıdır. Kapatıldıktan sonra üniteye enerji verin.
Montaj
Üniteyi çalışmaya başlatırken anormal gürültü ve
titreşimlerin olmaması için ünitenin gereği gibi monte
edildiğini kontrol edin.
Drenaj
Drenaj akışının rahat olduğundan emin olun.
Olası sonuç: Yoğuşma suyu damlayabilir.

Montaj kılavuzu
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7 Bakım ve servis

m
*200 in.
mm

*min. 70 m

m

Dikey montaj
Filtredeki tırnakları itin ve geri çekin.

3

FWE03~11D
Fan coil üniteleri
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Bir elektrikli süpürge kullanın veya hava filtresini suyla yıkayın.
Hava filtresi çok kirli olduğunda yumuşak bir fırça ve nötral
deterjan kullanın.

Montaj kılavuzu
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4

Hava filtresini orijinal konuma tekrar yerleştirin.

Montaj kılavuzu
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8 Teknik veriler

8

Dikey görünüm

Teknik veriler

▪ En son teknik verilerin bir alt kümesine bölgesel Daikin web
sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
▪ En son teknik verilerin tam kümesine Daikin Business Portal
üzerinden ulaşılabilir (kimlik denetimi gerekir).

8.1

Boyutlar

Yatay görünüm

220
136

525

31

485
460
400
394 *

76
109 *
126
172
210

316

D

C

B*

505*

A

56

42
Birimler: 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 Teknik veriler
C
B
A

39

27
Ayarlanabilir drenaj tavası (dikey)

27
D
Birim: mm

A

B

C

D

FWE03~05

719

757

909

747

FWE06

919

957

1109

947

FWE07~11

1119

1157

1309

1147

Ayarlanabilir drenaj tavası (yatay)
DİKKAT
Ek drenaj tavasını taktıktan sonra drenaj soketi kauçuğunu
taktığınızdan emin olun. Aksi halde ana ünite veya su
borularındaki yoğuşma, hava filtresindeki pislik veya drenaj
tıkanması damlamaya neden olarak söz konusu objenin
kirlenmesine veya bozulmasına yol açabilir.

b

a
b

a

Drenaj soketi kauçuğu
Ek drenaj soketi

b
a
a
b

Montaj kılavuzu
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Drenaj soketi kauçuğu
Ek drenaj soketi
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8 Teknik veriler
8.2

Kablo şeması

Terminalde
İngilizce

Tercüme
Bağlantı

X1M

Ana terminal
Sahada temin edilir
Baskı devre kartı
Koruyucu topraklama
Toprak
Saha kablosu

Fan motoru kablosu
WHT

Beyaz

GRN

Yeşil

RED

Kırmızı

ORG

Turuncu

BRN

Kahverengi

YLW

Sarı

BLU

Mavi

GRN/YLW

Yeşil/sarı

C1

Kapasitör

F1U

Sigorta

X1M

Terminal şeridi

M

Fan motoru
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8 Teknik veriler
8.3

Eco Design için bilgi
gereksinimleri

Ünitenin Enerji Etiketi – Lot 21 verisine ve dış/iç kombinasyonlarına
başvurmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1

Aşağıdaki web sayfasını açın: https://energylabel.daikin.eu/

2

Devam etmek için seçin:
▪ Uluslararası web sitesi için "Continue to Europe" (Avrupa'ya
devam).
▪ Bir ülke ile ilgili site için "Other country" (Diğer ülke).
Sonuç: "Seasonal efficiency" (Mevsimsel verimlilik) web
sayfasına yönlendirilirsiniz.

3

"Eco Design – Ener LOT 21" altında, "Generate your
data" (Verilerinizi oluşturun) seçeneğine tıklayın.
Sonuç: "Seasonal efficiency (LOT 21)" (Mevsimsel verimlilik
(LOT21)) web sayfasına yönlendirilirsiniz.

4

Doğru sistemi seçmek için web sayfasındaki yönergeleri izleyin.

Sonuç: Seçim yapıldığında, LOT 21 veri sayfası bir PDF veya HTML
web sayfası olarak görüntülenebilir.
BİLGİ
Sonuçta çıkan web sayfasından diğer belgelere (örn.
kılavuzlar,...) de başvurulabilir.

Montaj kılavuzu
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