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1 Bevezetés

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a DAIKIN klímakonvektor egységet.
A klímakonvektor egységek bemutatása

1.1 A klímakonvektor egységek bemutatása

A klímakonvektor egység az egyes helyiségek fűtését és hűtését biztosítja. Kényelmes 
környezetet biztosít a kereskedelmi és lakóövezeti használathoz egyaránt. A klímakonvektor 
egységeket széles körben használják irodák, szállodák és házak légkondicionálásához.

A klímakonvektor egységek fő alkatrészei a következők:

■ ventilátor,

■ tekercs (hőcserélő).

A hőcserélő forró és hideg vizet kap a fűtés vagy hűtés forrásától. A ventilátor a helyiség 
légkondicionálásához elosztja a térben a meleget vagy a hideget. 

A DAIKIN a klímakonvektor egységek széles választékát biztosítja rejtett és látható 
használathoz egyaránt. Lépjen kapcsolatba a szerelővel a kapcsolódó termékek listájának 
beszerzéséhez.
A klímakonvektor egység bemutatása

1.2 A klímakonvektor egység bemutatása

A FWC típusú klímakonvektor egységet vásárolta meg. A modellek azonosító kódja a 
következőt jelenti:

A következő modellek érhetők el:

■ FWC06-07-08-09B7TV1B

A 2-csöves klímakonvektor egységeknek egy ellátó és egy visszavezető csövük van. Az 
ellátó cső forró vagy hideg vizet tud az egységbe juttatni. 

■ FWC06-07-08-09B7FV1B

A 4-csöves klímakonvektor egységeknek két ellátó és két visszavezető csövük van. Ezzel 
forró vagy hideg víz juttatható az egységbe, így az épület különböző részeit egyszerre 
lehet fűteni és hűteni. Ezt a típust használja, ha külön forrással rendelkezik a hűtéshez és 
a fűtéshez.

A dokumentum bemutatása

FW C 06 B 7 T V1 B

Vizet használó 
klímakonvektor 
egység

Alosztály:
Kazetta
C: 3x3

Teljes hűtési 
teljesítmény 
(kW)

Nagyobb
modell-
módosítás

Kisebb
modell-
módosítás

Hőcserélő 
típusa:
T: 2-csöves
F: 4-csöves

1 fázis / 
50 Hz / 
220-240 V

Készült 
Európában
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1 Bevezetés

1.3 A dokumentum bemutatása

Ez a dokumentum egy felhasználói kézikönyv. A klímakonvektor egység tulajdonosának 
vagy üzemeltetőjének szól. A következőkről biztosít információt: 

■ maga a termék (“Bevezetés” . oldal 1),

■ a klímakonvektor egység üzemeltetése előtt elvégzendő feladatok (“Üzemeltetés előtt” . 
oldal 3),

■ a klímakonvektor egység optimális üzemeltetéséhez elvégzendő feladatok (“Tippek az 
optimális üzemeltetéshez” . oldal 6),

■ a klímakonvektor egység tisztításának módja (“A klímakonvektor egység tisztítása” . 
oldal 7),

■ a klímakonvektor egység problémája esetén elvégzendő feladatok (“A klímakonvektor 
egységgel kapcsolatos problémák megoldása” . oldal 8),

■ a klímakonvektor egység hulladékkezelésének módja (“A klímakonvektor egység 
hulladékkezelésének módja” . oldal 9),

■ a felhasználói kézikönyvben szereplő tisztázandó fogalmak (“Szószedet” . oldal 10).

  Fontos

Ez a felhasználói kézikönyv nem írja le a klímakonvektor egység üzemeltetésének 
módját. Csak vezérlővel üzemeltetheti a klímakonvektor egységet. Ezért a 
vezérlődobozban találhatók az üzemeltetési utasítások. 

Tartsa a keze ügyében ezt a felhasználói kézikönyvet. Később hasznos lehet.

Az eredeti dokumentum Angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti 
dokumentáció fordításai.
A dokumentum bemutatása

1.3.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

Ezen kézikönyv figyelmeztetései a súlyosságuk és az előfordulási valószínűségük alapján 
lettek osztályozva.

  Veszély: Biztos veszélyt jelentő helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos sérülést 
okoz, amennyiben nem sikerül elkerülni.

  Figyelmeztetés: Potenciális veszélyt jelentő helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos 
sérülést okozhat, amennyiben nem sikerül elkerülni.

  Vigyázat: Potenciális veszélyt jelentő helyzetet jelöl, amely könnyű vagy közepesen 
súlyos sérülést okozhat, amennyiben nem sikerül elkerülni.

  Tájékoztatás: Olyan helyzetet jelöl, amely a berendezés vagy tárgyak károsodását 
okozhatja. 

  Információ: Ez a szimbólum jelöli a hasznos információkat, de a veszélyes 
helyzetekre nem figyelmeztet.

Néhány veszélytípust speciális szimbólumok jeleznek:

  Elektromos áram

  Megégés vagy leforrázás veszélye

Egyéb szimbólumok:

  A kézikönyv ezen része a termék szerelőjének szól.
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2 Üzemeltetés előtt
Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes berendezés és megfelelő dokumentum

2.1 Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes berendezés és megfelelő 
dokumentum

Szükséges extra berendezések

A klímakonvektor egységet más berendezésekkel együtt kell használni.

Ezeket a berendezéseket külön kell megvásárolni, és szükségesek a klímakonvektor egység 
biztonságos és kényelmes üzemeltetéséhez.

A szükséges további berendezések áttekintése:

■ díszítőlemez,

■ vezérlő.

A megvásárolható típusok áttekintése:

 Díszítőlemez  Azonosító kód  Leírás
 Díszítőlemez – szabványos  BYCQ140CW1  A klímakonvektor egység 

normál színű tömítéssel 
rendelkező díszítőlemeze.

 Díszítőlemez – fehér  BYCQ140CW1W  A klímakonvektor egység 
fehér színű tömítéssel 
rendelkező díszítőlemeze.

 Vezérlők  Azonosító kód  Leírás
 Elektromos távirányító – 
vezeték nélküli (hűtés és 
fűtés)

 BRC7F532F  Hűtés és fűtés funkcióval 
rendelkező vezeték nélküli 
távirányító az egyes 
klímakonvektor egységek 
egymástól független 
vezérléséhez.

Megjegyzés:  

■ Tekintse meg az 
üzemeltetési 
kézikönyvben a VRV 
rendszert.

■ Az “automatikus 
ventilátorsebesség” 
funkció nem érhető el.

 Elektromos távirányító – 
vezeték nélküli (csak hűtés)

 BRC7F533F  Csak hűtés funkcióval 
rendelkező vezeték nélküli 
távirányító az egyes 
klímakonvektor egységek 
egymástól független 
vezérléséhez.

Megjegyzés:  

■ Tekintse meg az 
üzemeltetési 
kézikönyvben a VRV 
rendszert.

■ Az “automatikus 
ventilátorsebesség” 
funkció nem érhető el.
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Opcionális extra berendezések

Opcionálisan további berendezéseket vásárolhat a klímakonvektor egységhez a termék 
élettartamának meghosszabbításához, az automatizáció szintjének növeléséhez és a használat 
egyszerűsítéséhez.

A klímakonvektor egységhez használható további opcionális berendezések áttekintése:

A megvásárolható típusok áttekintése:

■ levegőkezelési opciók,

■ érzékelő,

■ időzítő,

■ szelepek,

■ elektronikus áramkörök (PCB).

 Levegőkezelési opciók  Azonosító kód  Leírás
 A levegőelvezető kimenet 
zárótagja

 KDBHQ55C140  Részek elzárása a 
klímakonvektor egység egy 
vagy több 
levegőkivezetésének 
elzárásához.

 Hosszú élettartamú 
csereszűrő

 KAFP551K160  Kiváló minőségű szűrő.

 Frisslevegő-bemeneti készlet  KDDQ55C140  A szellőztetőrendszerhez 
csatlakoztatható készlet, 
amely friss levegőt áramoltat 
a klímakonvektor egységbe.

 Érzékelő  Azonosító kód  Leírás
 Távoli érzékelő  KRCS01-4  A vezérlő felszerelési 

helyétől eltérő helyen 
használható csereérzékelő a 
hőmérséklet távoli 
méréséhez.

 Időzítő  Azonosító kód  Leírás
 Időszabályzó  DST301BA51  Időütemezés funkcióval 

rendelkező vezérlő.

 Elektromos távirányító – 
vezetékes

 BRC315D7  Hűtés és fűtés funkcióval 
rendelkező vezetékes 
távirányító az egyes 
klímakonvektor egységek 
egymástól független 
vezérléséhez.

 Központi távirányító  DCS302CA51  Távirányító az összes 
csatlakoztatott egység 
központi vezérléséhez.

 Intelligens érintésvezérlő  DCS601C51C  Speciális távirányító az 
összes csatlakoztatott egység 
központi vezérléséhez.

 Egységes BE/KI vezérlő  DCS301BA51  Távirányító az összes 
csatlakoztatott egység BE- 
vagy KIkapcsolásához.

 Vezérlők  Azonosító kód  Leírás



 Szelepek  Azonosító kód  Leírás
 2-utas szelep (BE/KI típus)  EKMV2C09B7  Elektromos 2-utas szelep a 

vízellátás vezérléséhez.
 3-utas szelep (BE/KI típus)  EKMV3C09B7  Elektromos 3-utas szelep a 

vízellátás vezérléséhez.

 Elektronikus áramkörök  Azonosító kód  Leírás
 Szelepvezérlő PCB-panel  EKRP1C11  Kötelező elektronikus 

áramkör 2-utas vagy 3-utas 
szelep használatakor.

 Opcionális PCB MOD-busz 
csatlakoztatáshoz

 EKFCMBCB7  Elektronikus áramkör MOD-
busz felületi 
csatlakozásokkal.

 Elektromos toldalékok 
vezetékadaptere

 KRP4A(A)53 
KRP2A52

 Elektronikus áramkör a külső 
bemeneti/kimeneti jelek 
további csatlakozásaihoz.
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Olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket

2.2 Olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket

A klímakonvektor egység úgy épült, hogy megfeleljen az összes elismert műszaki 
követelménynek. A mellékelt dokumentumban és a kiegészítő berendezések (pl. vezérlő) 
kézikönyvében szereplő utasításoknak megfelelően működtesse a klímakonvektor egységet. 
Az ettől eltérő használat helytelen, és a berendezési tárgyak károsodását, súlyos fizikai 
sérülést vagy halált okozhat. A helytelen használatból eredő kárért kizárólag a felhasználót 
terheli felelősség.

A kockázatok megelőzése: 

■  körültekintően olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket,

■  a klímakonvektor egységet a dokumentációnak megfelelően üzemeltesse.

A felszereléssel kapcsolatos óvintézkedések

A szerelőnek a szerelési kézikönyv szerint kell felszerelnie és csatlakoztatnia a 
klímakonvektor egységet. Ügyeljen arra, hogy a szerelő csak:

■ rejtett mennyezetben,

■ tökéletes állapotban szerelheti fel a klímakonvektor egységet.

Üzemeltetés előtti óvintézkedések

Csak azután üzemeltesse a klímakonvektor egységet, hogy azt szakképzett szerelő szerelte 
fel. A felszerelés elvégzésének megerősítéséhez ellenőrizze, hogy a “Függelék: Az egység 
átadása a felhasználónak” . oldal 11 teljesen ki van-e töltve. 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések

Csak teljesen éber és józan állapotban üzemeltesse a klímakonvektor egységet. 

A klímakonvektor egységeket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek, illetve akik még nem használták a klímakonvektor egységet, beleértve 
a gyermekeket is. Amikor ilyen személyek szeretnék használni a klímakonvektor egységet, a 
biztonságuk érdekében felügyelje őket, vagy tanítsa meg nekik a klímakonvektor egység 
használatának módját.

Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a klímakonvektor egységgel.

Ha bizonytalan a klímakonvektor egység üzemeltetését illetően, kérjen tanácsot és 
információt a szerelőjétől.
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3 Tippek az optimális üzemeltetéshez

■ A kényelmes környezet érdekében megfelelően állítsa be a helyiség hőmérsékletét. 
Kerülje a túlzott fűtést vagy hűtést. Vegye figyelembe, hogy némi időt vehet igénybe, 
hogy a helyiség elérje a beállított hőmérsékletet. Hasznos lehet az időzítő beállításait 
használni.

■ Függönyökkel vagy redőnnyel gátolja meg, hogy közvetlen napfény érje a helyiséget 
hűtés alatt.

■ Rendszeresen szellőztesse a helyiséget. Az egység hosszú ideig végzett használata a 
helyiség körültekintő szellőztetését igényli.

■ Az egység működtetése alatt tartsa zárva az ajtókat és ablakokat. Ha az ajtók és ablakok 
nyitva maradnak, a levegő kikerül a helyiségből, és ez csökkenti a hűtés és fűtés 
hatékonyságát.

■ Soha ne helyezzen tárgyakat az egység levegőbemenete és -kimenete közelébe. Ez 
csökkentheti a hatékonyságot, vagy az egység leállását okozhatja.

■ Kapcsolja ki a tápellátás főkapcsolóját, ha hosszú ideig nem használja az egységet. Amíg 
a főkapcsoló be van kapcsolva, az egység áramot fogyaszt. Energiatakarékosság céljából 
kapcsolja ki a tápellátás főkapcsolóját. 

■ Ha elérhető, teljesen használja ki az áramlás irányának beállítása funkciót. Mivel a hideg 
levegő a padló, a meleg levegő pedig a mennyezet közelében gyűlik fel, a hűtés 
üzemmód alatt ajánlott a levegőáramlás irányát a mennyezetre, fűtés alatt pedig a padlóra 
irányítani. Ügyeljen arra, hogy ne irányítsa a levegőáramlást a helyiségben lévő 
személyekre.
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4 A klímakonvektor egység tisztítása

A klímakonvektor egység külsejének tisztítása:

1 Kapcsolja ki a klímakonvektor egységet.

2 Tisztítsa le a klímakonvektor egység külsejét egy puha ronggyal.

  Tájékoztatás

Ne öntsön semmilyen folyadékot a klímakonvektor egységre. Ez károsíthatja a 
benne lévő alkatrészeket.

Soha ne tisztítsa a klímakonvektor egységet a következőkkel:

■ agresszív kémiai oldószerek,

■ 50°C-nál melegebb víz.

A klímakonvektor egység karbantartásához lépjen kapcsolatba a szerelővel vagy a 
szervizvállalattal.
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5 A klímakonvektor egységgel kapcsolatos problémák 
megoldása

Ha a klímakonvektor egység nem működik megfelelően, megpróbálhatja megoldani a 
problémát az ezen fejezetben szereplő teendőkkel.

Ha a probléma ezek után is fennáll vagy az nem szerepel ebben a fejezetben, lépjen 
kapcsolatba a szerelővel vagy a szervizvállalattal.

A klímakonvektor egység nem működik

Ha a klímakonvektor egység nem működik:

 Ellenőrizze a következőket:  Ha igen, 
 KIkapcsolta a klímakonvektor egységet?  Kapcsolja BE a klímakonvektor egységet.
 Probléma van a tápellátással?  Állítsa helyre a tápellátást.
 Kioldott a megszakító (biztosíték)?  Lépjen kapcsolatba a szerelővel vagy a 

szervizvállalattal.

A klímakonvektor egység nem hűt vagy fűt megfelelően

Ha a klímakonvektor egység nem hűt vagy fűt megfelelően:

 Ellenőrizze a következőket:  Ha igen, 
 Van akadály a levegőbemenet vagy 
levegőkimenet közelében?

 Távolítsa el az akadályt.

 Nyitva vannak az ajtók vagy ablakok?  Zárja be az ajtókat és ablakokat.
 A klímakonvektor egység alacsony 
sebességen működik?

 Válassza ki a közepes sebességet vagy a 
nagy sebességet.

 A levegőszűrők koszosak?  Lépjen kapcsolatba a szerelővel vagy a 
szervizvállalattal.

A klímakonvektor egységből víz szivárog

Kapcsolja ki az egységet, és lépjen kapcsolatba a szerelővel vagy a szervizvállalattal.
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6 A klímakonvektor egység hulladékkezelésének módja

A klímakonvektor egység környezetbarát tervezésű. A DAIKIN termékei megfelelnek a 
környezetbarát hulladékkezelés szabványainak. Ez azt jelenti, hogy a klímakonvektor egység 
hulladékkezelésekor be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat. A feleslegessé vált 
berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt káros hatásokat.

Fig. 6.1: WEEE szimbólum

A klímakonvektor egység az elektromos vagy elektronikus termékek kategóriájába tartozik. 
A “WEEE szimbólum” . oldal 9 ábrán látható szimbólum szerepel az egységen. Ez a 
szimbólum azt jelenti, hogy a klímakonvektor egységet újra kell hasznosítani, és nem 
dobható ki a nem szelektív városi szemétgyűjtőkbe. 

A klímakonvektor egység hulladékkezelésével kapcsolatban lépjen kapcsolatba a szerelővel. 
A szerelő és a képesített felek:

■ szétszerelik a klímakonvektor egységet,

■ újrafelhasználják, újrahasznosítják és visszanyerik a klímakonvektor egység részeit.

  Figyelmeztetés

Soha ne szerelje szét a klímakonvektor egységet saját kezűleg.

Köszönettel: a DAIKIN és a környezet.
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7 Szószedet

7 Szószedet

 Kifejezés  Jelentés
  

 Levegőszűrő:  Szálas anyagból készült eszköz, amely eltávolítja a szilárd 
részecskéket (például port, pollent, penészt és baktériumokat) a 
levegőből.

 Vonatkozó 
jogszabályok:

 Minden, egy adott termékre vagy területre vonatkozó nemzetközi, 
európai, országos és helyi irányelv, törvény, szabályozás és/vagy 
szabályzat.

 Megszakító 
(biztosíték):

 Elektromos készülékeken az áramütés megakadályozásához 
használt biztonsági eszköz.

 Tekercs (hőcserélő):  A klímakonvektor egység fő alkatrésze. Forró és hideg vizet kap a 
hőforrásból.

 Vezérlő:  A klímakonvektor egység beállításához és üzemeltetéséhez használt 
eszköz.

 Ventilátor:  A klímakonvektor egység fő alkatrésze. Hőt vagy hideget oszlat el a 
helyiségekben.

 Klímakonvektor 
egység:

 Fűtésre és hűtésre szolgáló termék.

 Levegőbemenet/-
kimenet:

 A klímakonvektor egységek levegőbemenettel és -kimenettel 
rendelkeznek a levegő keringetéséhez.

 Szerelő:  A klímakonvektor egységek és más DAIKIN termékek üzembe 
helyezésére képes, szakképzett személy.

 Opcionális 
berendezések: 

 A klímakonvektor egységgel opcionálisan felhasználható 
berendezések.

 Szervizvállalat:  Szakképzett vállalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja 
szervezni a klímakonvektor egység szükséges szervizelését.

 Felhasználó:  A klímakonvektor egység tulajdonosa és/vagy a terméket 
üzemeltető személy.
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Függelék: Az egység átadása a felhasználónak

A szerelőnek kell kitöltenie a próbaüzem után és a klímakonvektor egység(ek) megfelelő 
működése esetén.

Pipálja ki , ha ellenőrizte.

  Magyarázza el a felhasználónak, milyen rendszer lett felszerelve a helyszínen.

Töltse ki az alábbi azonosító kártyákat minden felszerelt klímakonvektor 
egységhez. Ezek az információk hasznosak lehetnek a felhasználónak a jövőbeli 
szervizeléskor. Adja meg a felszerelés helyét (helyiség), a modell nevét (lásd a 
klímakonvektor egység adattábláját) és a felszerelt opcionális berendezéseket.

 1. klímakonvektor egység  2. klímakonvektor egység
 Felszerelés helye:   Felszerelés helye:  

 Modell neve:   Modell neve:  

 Opcionális berendezések:  Opcionális berendezések:
  

  

  

  

 3. klímakonvektor egység  4. klímakonvektor egység
 Felszerelés helye:   Felszerelés helye:  

 Modell neve:   Modell neve:  

 Opcionális berendezések:  Opcionális berendezések:
  

  

  

  

 5. klímakonvektor egység  6. klímakonvektor egység
 Felszerelés helye:   Felszerelés helye:  

 Modell neve:   Modell neve:  

 Opcionális berendezések:  Opcionális berendezések:
  

  

  

  

 7. klímakonvektor egység  8. klímakonvektor egység
 Felszerelés helye:   Felszerelés helye:  

 Modell neve:   Modell neve:  

 Opcionális berendezések:  Opcionális berendezések:
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Függelék: Az egység átadása a felhasználónak

Pipálja ki , ha ellenőrizte.

  Győződjön meg róla, hogy a felhasználó rendelkezik a felhasználói kézikönyv 
és a szerelési kézikönyv nyomtatott változatával, és kérje meg, hogy őrizze 
meg azokat a későbbi használathoz.

  Magyarázza el a felhasználónak, hogyan lehet megfelelően üzemeltetni a 
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merül fel.

  Mutassa meg a felhasználónak, milyen karbantartási feladatokat kell 
elvégeznie az egység tisztításával kapcsolatban.

Dátum:

Aláírás:

 A DAIKIN terméket felszerelte:
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