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1 Wstęp
Zobacz ilustracje na początku tej instrukcji.

2 Ogólne środki ostrożności

2.1 Informacje o dokumentacji
▪ Oryginalna  dokumentacja  została  napisana w  języku  angielskim.
Dokumentacja  we  wszystkich  pozostałych  językach  jest
tłumaczeniem.

▪ Środki  ostrożności  opisane  w  niniejszym  dokumencie  dotyczą
bardzo  ważnych  zagadnień,  konieczne  jest  więc  dokładne
stosowanie się do nich.

▪ Wszystkie  opisane  w  instrukcji  montażu  czynności  muszą  być
wykonane przez autoryzowanego instalatora.

2.1.1 Znaczenie ostrzeżeń i symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na sytuację,  która powoduje zgon  lub poważne
obrażenia ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu
lub poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

UWAGA

Wskazuje  na  sytuację,  która  może  doprowadzić  do
uszkodzenia sprzętu lub innego mienia.

INFORMACJE

Wskazuje  na  przydatne  wskazówki  lub  informacje
dodatkowe.

2.2 Dla użytkownika
▪ W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia
należy skontaktować się z instalatorem.

▪ Tego  urządzenia  nie  powinny  używać  osoby  (w  tym  dzieci)  o
obniżonej  sprawności  fizycznej,  sensorycznej  lub  umysłowej,  ani
osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich
bezpieczeństwem  będzie  czuwała  osoba  za  nie  odpowiedzialna.
Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

OSTROŻNIE

Urządzenia  NIE  WOLNO  zwilżać.  Może  to  spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

UWAGA

▪ Na  urządzeniu  NIE  WOLNO  umieszczać  żadnych
przedmiotów czy innego sprzętu.

▪ NIE  WOLNO  siadać,  wspinać  się  ani  stawać  na
urządzeniu.

2.3 Dla instalatora

2.3.1 Informacje ogólne
W  przypadku  braku  pewności  co  do  sposobu  obsługi  urządzenia
należy skontaktować się ze sprzedawcą.

UWAGA

Nieprawidłowy  montaż  lub  podłączenie  urządzenia  i
akcesoriów  może  spowodować  porażenie  prądem
elektrycznym,  zwarcie,  wycieki,  pożar  lub  inne
uszkodzenia  sprzętu.  Należy  stosować  wyłącznie
akcesoria,  sprzęt  opcjonalny  i  części  zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że montaż, testowanie i zastosowane
materiały  są  zgodne  z  właściwymi  przepisami
(obowiązującymi  przed  instrukcjami  opisanymi  w
dokumentacji Daikin).

OSTROŻNIE

Podczas  montażu,  konserwacji  lub  serwisowania  układu
należy  nosić  odpowiedni  sprzęt  ochrony  osobistej
(rękawice ochronne, okulary…).

OSTRZEŻENIE

Rozedrzeć  i  wyrzucić  torby  plastikowe,  tak  aby  nikt,  a  w
szczególności  dzieci,  się  nimi  nie  bawił.  Możliwe  ryzyko:
uduszenie.

UWAGA

Należy  przedsięwziąć  odpowiednie  środki,  aby  zapobiec
wykorzystywaniu  urządzenia  jako  schronienia  przez małe
zwierzęta.  Małe  zwierzęta  w  kontakcie  z  częściami
elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstanie dymu
lub pożaru.

UWAGA

▪ Na  urządzeniu  NIE  WOLNO  umieszczać  żadnych
przedmiotów czy innego sprzętu.

▪ NIE  WOLNO  siadać,  wspinać  się  ani  stawać  na
urządzeniu.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  może  być  konieczne
założenie  książki  serwisowej  produktu,  zawierającej  co  najmniej
następujące  informacje:  informacje  o  przeprowadzonych  pracach
konserwacyjnych,  naprawczych,  wynikach  testów,  okresach
przestojów itp.

W łatwo dostępnym miejscu w pobliżu produktu należy umieścić co
najmniej następujące informacje:

▪ Instrukcje wyłączania systemu w sytuacji awaryjnej

▪ Nazwę  i  adres  najbliżej  placówki  straży  pożarnej,  policyjnej  i
szpitalnej

▪ Nazwę,  adres  oraz  numery  telefonów  umożliwiające  uzyskanie
pomocy serwisu w godzinach dziennych i nocnych

Stosowne  wskazówki  na  temat  takiej  książki  można  znaleźć  w
normie EN378 (na terenie Europy).
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2.3.2 Miejsce montażu
▪ Należy  pozostawić  wystarczającą  ilość  wolnego  miejsca  wokół
urządzenia  na  wykonywanie  czynności  serwisowych  i  przepływ
powietrza.

▪ Należy  upewnić  się,  że  miejsce  montażu  wytrzyma  ciężar
urządzenia i wibracje.

▪ Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany.

▪ Należy upewnić się, że urządzenie ustawione jest poziomo.

▪ Należy upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji jednostki jest
pozioma.

NIE NALEŻY instalować urządzenia w następujących miejscach:

▪ W środowisku stwarzającym ryzyko wybuchu.

▪ W  miejscach,  w  których  znajdują  się  urządzenia  emitujące  fale
elektromagnetyczne.  Fale  elektromagnetyczne  mogą  uszkodzić
system  sterowania  i  doprowadzić  do  niepoprawnego
funkcjonowania urządzenia.

▪ W  miejscach  stwarzających  ryzyko  pożaru  w  wyniku  wycieku
łatwopalnych gazów (na przykład rozcieńczalnika lub benzyny), w
których występują włókna węglowe lub pyły palne.

▪ W  miejscach  wytwarzania  gazów  korozyjnych  (na  przykład  par
kwasu  siarkowego).  Korozja  przewodów  miedzianych  lub
spawanych może spowodować wyciek czynnika.

▪ W łazienkach.

▪ W  miejscach,  w  których  może  wystąpić  szron.  Temperatura
otoczenia wokół jednostki wewnętrznej powinna wynosić >5°C.

2.3.3 Elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

▪ WYŁĄCZYĆ  całe  zasilanie  przed  zdjęciem  pokrywy
skrzynki  elektrycznej,  podłączeniem  okablowania
elektrycznego lub dotknięciem części elektrycznych.

▪ Na  przynajmniej  1  minutę  przed  przeprowadzeniem
czynności  serwisowych  odłączyć  zasilanie  i  zmierzyć
napięcie  pomiędzy  bolcami  kondensatorów  obwodu
głównego  bądź  komponentów  elektrycznych.  Zanim
będzie  można  dotknąć  komponentów  elektrycznych,
napięcie  MUSI  być  mniejsze  niż  50  V  prądu  stałego.
Informacje na temat lokalizacji styków zawiera schemat
okablowania.

▪ NIE  WOLNO  dotykać  komponentów  elektrycznych
mokrymi rękami.

▪ NIE WOLNO pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy
pokrywa serwisowa jest zdjęta.

OSTRZEŻENIE

W  STAŁYCH  elementach  okablowania  należy  umieścić
wyłącznik główny lub inny element odcinający z separacją
styków wszystkich bolców, zapewniający pełne odłączenie
w sytuacji przeciążenia kategorii III.

OSTRZEŻENIE

▪ Stosować TYLKO przewody miedziane.

▪ Okablowanie  musi  być  instalowane  zgodnie  ze
schematem dostarczonym z produktem.

▪ NIGDY  nie  należy  ściskać  wiązek  kabli  i  należy
upewnić  się,  że  nie  mają  one  kontaktu  z  rurami  i
ostrymi krawędziami. Należy sprawdzić, czy na złącza
nie działa ciśnienie zewnętrzne.

▪ Należy pamiętać o instalacji przewodów uziemiających.
NIE  NALEŻY  uziemiać  urządzenia  do  rur,  ochronnika
przepięciowego  lub  uziemienia  telefonicznego.
Nieprawidłowe  uziemienie  może  być  przyczyną
porażenia elektrycznego.

▪ Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania.
NIGDY  nie  używać  zasilania  wykorzystywanego
równolegle przez inne urządzenie.

▪ Należy  upewnić  się,  że  zainstalowano  wymagane
bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne.

▪ Należy  zainstalować  detektor  prądu  upływowego.  W
przeciwnym  razie  dojść  do  porażenia  prądem
elektrycznym lub pożaru.

▪ Podczas instalacji detektora prądu upływowego należy
upewnić się, że  jest on zgodny z  inwerterem (odporny
na  zakłócenia  elektryczne  o  wysokiej  częstotliwości),
co  pozwoli  uniknąć  nieuzasadnionych  aktywacji
detektora.

Aby  uniknąć  zakłóceń,  przewody  zasilające  należy  zainstalować w
odległości  przynajmniej  1  metra  od  odbiorników  telewizyjnych  lub
radiowych.  W  zależności  od  długości  fal  radiowych  odległość
1 metra może nie być wystarczająca.

OSTRZEŻENIE

▪ Po  zakończeniu  prac  elektrycznych  należy  sprawdzić,
czy  wszystkie  komponenty  elektryczne  oraz  zaciski
wewnątrz skrzynki elektrycznej są solidnie podłączone.

▪ Przed  uruchomieniem  urządzenia  należy  upewnić  się,
że wszystkie pokrywy są zamknięte.

UWAGA

Ma  zastosowanie  tylko  w  przypadku  zasilania
trójfazowego,  gdy  dla  sprężarki  wybrano  metodę
uruchamiania WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE.

Jeśli  istnieje  możliwość  odwrócenia  faz  po  krótkotrwałym
zaniku  zasilania  oraz  włączanie/wyłączanie  zasilania
podczas  pracy  urządzenia,  należy  lokalnie  podłączyć
zabezpieczenie  przed  odwróceniem  faz.  Eksploatacja
urządzenia  w  przypadku  odwrócenia  faz  może
spowodować uszkodzenie sprężarki i innych elementów.
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2.4 Słownik
Przedstawiciel

Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator

Osoba  dysponująca  odpowiednimi  kwalifikacjami
technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik

Osoba  będąca  właścicielem  produktu  i/lub  użytkująca
produkt.

Przepisy mające zastosowanie

Wszelkie  dyrektywy  europejskie,  krajowe  i  lokalne,
przepisy,  uregulowania  i/lub  kodeksy  obowiązujące  dla
danego produktu lub branży.

Firma serwisująca

Firma  dysponująca  odpowiednimi  kwalifikacjami,
uprawniona  do  prowadzenia  lub  koordynacji  niezbędnego
serwisu produktu.

Instrukcja montażu

Instrukcja  montażu  przeznaczona  specjalnie  dla
określonego  produktu  lub  zastosowania,  wyjaśniająca
procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi przeznaczona specjalnie dla określonego
produktu  lub  zastosowania,  wyjaśniająca  sposób  jego
obsługi.

Akcesoria

Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które
zostały  dostarczone  z  produktem  i  które  muszą  być
zamontowane  zgodnie  z  instrukcjami  przedstawionymi  w
dołączonej dokumentacji.

Sprzęt opcjonalny

Wyposażenie  wyprodukowane  lub  zatwierdzone  przez
Daikin,  które  może  być  łączone  z  produktem  zgodnie  z
instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia

Elementy,  które  nie  zostały  wyprodukowane  przez  Daikin,
które mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.
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