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1 Úvod

1 Úvod
Ďakujeme vám za to, že ste si kúpili ventilátorový konvektor DAIKIN.
O ventilátorových konvektoroch

1.1 O ventilátorových konvektoroch

Ventilátorový konvektor zabezpečuje ohrev a chladenie individuálnych priestorov. Vytvára 
príjemné prostredie v komerčných a obytných zariadeniach. Ventilátorové konvektory sa vo 
veľkej miere používajú na úpravu vzduchu v kanceláriách, hoteloch a domoch.

Ventilátorový konvektor má tieto hlavné časti:

■ ventilátor,

■ výmenník tepla.

Do výmenníka tepla vstupuje horúca alebo studená voda zo zdroja chladenia alebo kúrenia. 
Ventilátor rozptyľuje teplo alebo chlad a týmto spôsobom upravuje klímu v priestore. 

DAIKIN ponúka širokú škálu ventilátorových konvektorov pre zapustené a odkryté 
aplikácie. Zoznam súvisiacich produktov vám poskytne inštalatér vášho konvektora.
O vašom ventilátorovom konvektore

1.2 O vašom ventilátorovom konvektore

Zakúpili ste si ventilátorový konvektor model FWF. Identifikačný kód modelu znamená:

 FW  F  02  B  7  T  V1  B
 Vodný 
ventilátorový 
konvektor

       

  Podtrieda:
Kazetový
F: 2x2

      

   Celkový 
chladiaci 
výkon (kW)

     

    Veľká 
zmena
na 
modeli

    

     Malá 
zmena
na modeli

   

      Typ 
výmenníka 
tepla:
T: 2-trúbkový
F: 4-trúbkový

  

       1 fáza/
50 Hz/
220-
240 V

 

        Vyrobené 
v Európe

V ponuke sú tieto modely: 

■ FWF02-03-04-05B7TV1B

2-trúbkové ventilátorové konvektory majú jednu prítokovú a jednu odtokovú trúbku. 
Prítoková trúbka môže privádzať buď horúcu alebo studenú vodu do konvektora. 

■ FWF02-03-04-05B7FV1B

4-trúbkové ventilátorové konvektory majú dve prítokové a dve odtokové trúbky. Toto 
riešenie umožňuje privádzať buď horúcu alebo studenú vodu do konvektora a súčasne 
zohrievať a chladiť rôzne priestory budovy. Vyberte si tento typ, ak máte samostatný 
zdroj pre chladenie a kúrenie.

O tomto dokumente
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1 Úvod

1.3 O tomto dokumente

Tento dokument je používateľská príručka. Je určený pre osobu, ktorá vlastní alebo ovláda 
tento ventilátorový konvektor. Nachádzajú sa v ňom tieto informácie: 

■ o samotnom produkte (“Úvod” na strane 1),

■ čo by ste mali urobiť pred používaním ventilátorového konvektora (“Pred 
používaním” na strane 3),

■ čo by ste mali robiť na dosiahnutie optimálneho fungovania ventilátorového konvektora 
(“Rady na optimálne používanie” na strane 6),

■ ako sa čistí ventilátorový konvektor (“Čistenie ventilátorového konvektora” na strane 7),

■ čo musíte urobiť, keď sa vyskytne problém s ventilátorovým konvektorom (“Odstránenie 
problémov s ventilátorovým konvektorom” na strane 8),

■ akým spôsobom sa musí ventilátorový konvektor zlikvidovať (“Likvidácia 
ventilátorového konvektora” na strane 9),

■ výrazy, ktoré sú použité v tomto dokumente, a ktoré si môžu vyžadovať vysvetlenie 
(“Slovníček” na strane 10).

  Dôležitá informácia

Dokument nevysvetľuje to, ako sa ovláda ventilátorový konvektor. Na ovládanie 
ventilátorového konvektora sa môže použiť len ovládač. Preto sú pokyny na 
ovládanie vložené v škatuli ovládača. 

Odložte si tento dokument poruke. Neskôr sa vám môže zísť.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné jazyky sú preklady pôvodnej 
dokumentácie.
O tomto dokumente

1.3.1 Význam upozornení a symbolov

Upozornenia v tomto dokumente sú klasifikované podľa vážnosti a pravdepodobnosti 
výskytu.

  Nebezpečenstvo: Upozorňuje na bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, 
ktorej keď sa nezabráni, povedie ku smrti alebo vážnemu zraneniu.

  Výstraha: Upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorej keď sa nezabráni, 
môže viesť ku smrti alebo vážnemu zraneniu.

  Pozor: Upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorej keď sa nezabráni, 
môže viesť k menšiemu alebo strednému zraneniu.

  Upozornenie: Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť ku škodám na zariadení 
alebo majetku. 

  Informácia: Tento symbol označuje užitočnú informáciu, ale nie upozornenie na 
nebezpečnú situáciu.

Niektoré druhy nebezpečenstva sú zastúpené špeciálnymi symbolmi:

  Elektrický prúd

  Nebezpečenstvo popálenia alebo obarenia

Iné symboly:

  Táto časť dokumentu je určená pre inštalatéra tohto produktu.
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2 Pred používaním
Skontrolujte, či máte celé príslušenstvo a príslušnú dokumentáciu

2.1 Skontrolujte, či máte celé príslušenstvo a príslušnú 
dokumentáciu

Dodatočné potrebné príslušenstvo
Ventilátorový konvektor sa musí používať spolu s ďalším príslušenstvom.

Toto príslušenstvo sa predáva samostatne a je potrebné na bezpečné a pohodlné ovládanie 
ventilátorového konvektora.

Prehľad ďalšieho potrebného príslušenstva:

■ dekoračný panel,

■ ovládač.

Prehľad ponúkaných typov:

 Dekoračný panel  Identifikačný kód  Opis
 Dekoračný panel  BYFQ60B  Dekoračný panel 

ventilátorového konvektora
 Panelová výplň  KDBQ44B60  Dekoračná výplň na zakrytie 

medzery medzi panelom a 
konvektorom pre prípady, 
keď má zavesený strop veľmi 
malú výšku.

 Ovládače  Identifikačný kód  Opis
 Elektronický diaľkový 
ovládač – bezdrôtový 
(chladenie a kúrenie)

 BRC7E530  Bezdrôtový diaľkový 
ovládač na nezávislé 
ovládanie jednotlivých 
ventilátorových konvektorov 
s funkciou chladenia a 
kúrenia

Poznámka:  

■ Pozri systém VRV v 
návode na ovládanie.

■ Funkcia “automatická 
rýchlosť ventilátora” nie 
je dostupná.

 Elektronický diaľkový 
ovládač – bezdrôtový (len 
chladenie)

 BRC7E531  Bezdrôtový diaľkový 
ovládač na nezávislé 
ovládanie jednotlivých 
ventilátorových konvektorov 
len s funkciou chladenia

Poznámka:  

■ Pozri systém VRV v 
návode na ovládanie.

■ Funkcia “automatická 
rýchlosť ventilátora” nie 
je dostupná.

 Elektronický diaľkový 
ovládač – káblový

 BRC315D7  Káblový diaľkový ovládač na 
nezávislé ovládanie 
jednotlivých ventilátorových 
konvektorov s funkciou 
chladenia a kúrenia
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2 Pred používaním

Extra doplnkové príslušenstvo
Voliteľne si môžete zakúpiť ďalšie príslušenstvo pre ventilátorový konvektor, ktoré predĺži 
životnosť vášho produktu, zvýši úroveň automatizácie a zjednoduší jeho používanie.

Prehľad doplnkového ďalšieho príslušenstva pre váš ventilátorový konvektor:

Prehľad ponúkaných typov:

■ doplnky na reguláciu vzduchu,

■ senzor,

■ časovač,

■ ventily,

■ elektronické obvody (DPS).

 Doplnky na reguláciu 
vzduchu

 Identifikačný kód  Opis

 Tesniaci článok pre výstup 
vzduchu

 KDBH44BA60  Blokovacie diely na 
uzatvorenie jedného alebo 
niekoľkých výstupov 
vzduchu na ventilátorovom 
konvektore

 Náhradný filter s dlhou 
životnosťou

 KAFQ441BA60  Filter vysokej kvality

 Súprava na prívod čerstvého 
vzduchu

 KDDQ44XA60  Súprava, ktorá sa pripája na 
vetraciu sústavu a 
zabezpečuje prívod čerstvého 
vzduchu do ventilátorového 
konvektora

 Senzor  Identifikačný kód  Opis
 Senzor merania na diaľku  KRCS01-1  Náhradný senzor na diaľkové 

meranie teploty z miesta, 
ktoré sa nachádza inde, než 
kde je nainštalovaná riadiaca 
jednotka

 Časovač  Identifikačný kód  Opis
 Časovač  DST301BA51  Ovládač s funkciami na 

časové ovládanie

 Centrálny diaľkový ovládač  DCS302CA51  Diaľkový ovládač na 
centrálne ovládanie všetkých 
pripojených konvektorov

 Inteligentný dotykový 
ovládač

 DCS601C51C  Moderný diaľkový ovládač 
na centrálne ovládanie 
všetkých pripojených 
konvektorov

 Univerzálny ovládač 
zapnutia/vypnutia

 DCS301BA51  Diaľkový ovládač na 
zapínanie a vypínanie 
všetkých pripojených 
konvektorov

 Ovládače  Identifikačný kód  Opis

 Ventily  Identifikačný kód  Opis
 2-cestný ventil 
(zapínací/vypínací typ)

 EKMV2C09B7  Elektronický 2-cestný ventil 
na reguláciu dodávky vody
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Prečítajte si bezpečnostné preventívne opatrenia

2.2 Prečítajte si bezpečnostné preventívne opatrenia

Váš ventilátorový konvektor je skonštruovaný takým spôsobom, aby spĺňal všetky všeobecne 
platné technické požiadavky. Ventilátorový konvektor ovládajte v súlade s pokynmi 
uvedenými v priloženej dokumentácii a návodoch k doplnkovému príslušenstvu (napr. 
ovládaču). Akékoľvek iné používanie sa považuje za nesprávne a môže spôsobiť škodu na 
majetku, vážne zranenie alebo smrť. Za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania 
zodpovedá výlučne samotný používateľ.

Ako predchádzať rizikám: 

■  pozorne si prečítajte bezpečnostné preventívne opatrenia,

■  ventilátorový konvektor ovládajte v súlade s pokynmi uvedenými v dokumentácii.

Preventívne opatrenia pre inštaláciu
Inštalatér musí nainštalovať a pripojiť ventilátorový konvektor podľa pokynov uvedených v 
návode na inštaláciu. Pripomíname, že inštalatér môže inštalovať ventilátorový konvektor 
len:

■ do zapusteného stropu,

■ v perfektnom stave.

Preventívne opatrenia pred používaním
Ventilátorový konvektor používajte až po nainštalovaní inštalatérom s platným povolením. 
Skontrolujte, či bola inštalácia dokončená – skontrolujte, či je riadne vyplnený formulár 
“Dodatok: Odovzdanie inštalácie používateľovi” na strane 11. 

Preventívne opatrenia pre ovládanie
Ventilátorový konvektor ovládajte, len ak ste úplne pri zmysloch a vnímavý. 

Ventilátorové konvektory nie sú určené na používanie osobami s obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ani tie osoby, ktoré predtým nepoužívali 
ventilátorový konvektor, vrátane detí. Ak chcú tieto osoby používať ventilátorový konvektor, 
musia byť pri tom pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ktorá 
ich informuje o tom, ako sa ventilátorový konvektor používa.

Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali s ventilátorovým konvektorom.

Ak máte pochybnosti ohľadne ovládania ventilátorového konvektora, kontaktujte inštalatéra, 
ktorý vám poradí a poskytne príslušné informácie.

 3-cestný ventil 
(zapínací/vypínací typ)

 EKMV3C09B7  Elektronický 3-cestný ventil 
na reguláciu dodávky vody

 Elektronické obvody  Identifikačný kód  Opis
 DPS ovládania ventila  EKRP1C11  Povinný elektronický obvod 

pre 2-cestný a 3-cestný ventil
 Doplnková DPS pre 
pripojenie MODBUS

 EKFCMBCB7  Elektronický obvod s 
pripojeniami pomocou 
rozhrania MODBUS

 Spojovací adaptér pre 
elektrické zariadenia

 KRP4A(A)53 
KRP2A52

 Elektronický obvod na 
pripojenie ďalších externých 
vstupných a výstupných 
signálov

 Súprava na diaľkové 
“zapnutie/vypnutie” a 
“vynútené vypnutie”

 EKROROA  Pripojenie diaľkového 
ovládania zapnutia/vypnutia

 Ventily  Identifikačný kód  Opis



FWF
Ventilátorové konvektory
4PW65028-1 – 09.2010

Používateľská  príručka

6

3 Rady na optimálne používanie

3 Rady na optimálne používanie
■ Vhodným spôsobom prispôsobte teplotu miestnosti na vytvorenie príjemného prostredia. 

Miestnosť zbytočne neprekurujte ani nevychladzujte. Dosiahnutie nastavenej teploty v 
miestnosti môže chvíľu trvať. Odporúčame vám, aby ste používali doplnky na časové 
ovládanie.

■ Zabráňte prenikaniu priameho slnečného svetla do miestnosti počas chladenia. Na tieto 
účely použite závesy a rolety.

■ Miestnosť pravidelne vetrajte. Dlhodobé používanie konvektora si vyžaduje starostlivé 
vetranie miestnosti.

■ Keď je konvektor zapnutý, nechajte zatvorené dvere a okná. Ak zostanú otvorené, bude 
cez ne unikať vzduch a zníži sa účinnosť chladenia a kúrenia.

■ Nikdy nepokladajte predmety do blízkosti vstupu a výstupu vzduchu na konvektore. 
Mohla by sa tým znížiť jeho účinnosť, alebo by sa mohol konvektor vypnúť.

■ Ak nepoužívate ventilátorový konvektor dlhšiu dobu, vypnite hlavný vypínač. Keď je 
zariadenie zapnuté, stále odoberá elektrinu. Vypnite hlavný vypínač, aby ste ušetrili 
energiu. 

■ Podľa možností využívajte funkcie nastavenia smeru prúdenia vzduchu v maximálnej 
možnej miere. Studený vzduch sa zhromažďuje pri podlahe a teplý vzduch pri strope. 
Odporúčame vám, aby ste počas chladenia nastavili smer prúdenia vzduchu rovnobežne 
so stropom a počas kúrenia smerom nadol. Prúd vzduchu nenastavujte na osoby, ktoré sa 
nachádzajú v miestnosti.
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4 Čistenie ventilátorového konvektora
Postup čistenia vonkajšej strany ventilátorového konvektora:

1 Vypnite ventilátorový konvektor.

2 Vyčistite vonkajšiu stranu konvektora jemnou handrou.

  Upozornenie

Na ventilátorový konvektor nelejte žiadnu kvapalinu. Kvapalina by mohla poškodiť 
vnútorné komponenty konvektora.

Na čistenie ventilátorového konvektora nikdy nepoužívajte:

■ žiadne leptavé chemické látky,

■ vodu s teplotou vyššou ako 50°C.

So žiadosťou o údržbu ventilátorového konvektora sa obráťte na inštalatéra alebo servisnú 
spoločnosť.
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5 Odstránenie problémov s ventilátorovým konvektorom

5 Odstránenie problémov s ventilátorovým konvektorom
Keď ventilátorový konvektor nefunguje správne, môžete sa pokúsiť problém odstrániť 
pomocou nápravných opatrení uvedených v tejto kapitole.

Ak sa problém nepodarí odstrániť, alebo nie je uvedený v tejto kapitole, kontaktujte 
inštalatéra alebo servisnú spoločnosť.

Ventilátorový konvektor nefunguje
Keď ventilátorový konvektor nefunguje:

 Skontrolujte:  Ak áno 
 Je ventilátorový konvektor vypnutý?  Zapnite ventilátorový konvektor.
 Nenastal výpadok elektrickej siete?  Obnovte prívod elektrickej energie.
 Vypol sa prerušovač (poistka)?  Kontaktujte inštalatéra alebo servisnú 

spoločnosť.

Ventilátorový konvektor nechladí alebo nekúri dobre
Keď ventilátorový konvektor nechladí alebo nekúri dobre:

 Skontrolujte:  Ak áno 
 Nachádza sa v blízkosti vstupu alebo výstupu 
vzduchu prekážka?

 Odstráňte prekážku.

 Sú otvorené dvere alebo okná?  Zatvorte okná a dvere.
 Je ventilátorový konvektor spustený pri 
nízkej rýchlosti?

 Nastavte strednú alebo vysokú rýchlosť.

 Sú zanesené vzduchové filtre?  Kontaktujte inštalatéra alebo servisnú 
spoločnosť.

Z ventilátorového konvektora uniká voda
Vypnite konvektor a kontaktujte inštalatéra alebo servisnú spoločnosť.
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6 Likvidácia ventilátorového konvektora
Váš ventilátorový konvektor bol skonštruovaný ako ekologické zariadenie. DAIKIN spĺňa 
požiadavky noriem na ekologickú likvidáciu. To znamená, že ho musíte zlikvidovať v súlade 
s platnou legislatívou. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zabrániť prípadnému 
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Fig. 6.1: Symbol WEEE

Váš ventilátorový konvektor patrí do kategórie elektrických a elektronických výrobkov. Je 
označený symbolom znázorneným na obr. “Symbol WEEE” na strane 9. Tento symbol 
znamená, že váš ventilátorový konvektor sa musí recyklovať a nie zlikvidovať v netriedenom 
mestskom odpade. 

V súvislosti s likvidáciou ventilátorového konvektora sa obráťte na inštalatéra. Inštalatér a 
kvalifikované osoby zabezpečia:

■ rozobratie ventilátorového konvektora,

■ opätovné použitie, recykláciu a repasáciu častí ventilátorového konvektora.

  Výstraha

Ventilátorový konvektor nikdy rozoberajte vlastnými silami.

DAIKIN a životné prostredie vám ďakujú!
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7 Slovníček

7 Slovníček
 Výraz  Význam
  

 Vzduchový filter:  Zariadenie vyrobené z vláknitých materiálov, ktoré odstraňujú 
pevné častice, ako sú prach, peľ, plesne a baktérie zo vzduchu.

 Platná legislatíva:  Všetky medzinárodné, európske, štátne a miestne smernice, zákony, 
nariadenia a/alebo zbierky, ktoré súvisia s problematikou a platia a 
pre určitý produkt alebo oblasť.

 Prerušovač 
(poistka):

 Bezpečnostné zariadenie, ktoré sa používa v elektrických 
inštaláciách na prevenciu zasiahnutia elektrickým prúdom

 Výmenník tepla:  Hlavná časť ventilátorového konvektora. Vstupuje do neho horúca 
alebo studená voda zo zdroja tepla.

 Ovládač:  Zariadenie na konfiguráciu a ovládanie ventilátorového konvektora

 Ventilátor:  Hlavná časť ventilátorového konvektora. Rozptyľuje teplo alebo 
chlad v priestore

 Ventilátorový 
konvektor:

 Produkt, ktorý sa používa na ohrev alebo chladenie

 Vstup/výstup 
vzduchu:

 Ventilátorové konvektory majú vstup a výstup vzduchu, ktoré 
zabezpečujú cirkuláciu vzduchu

 Inštalatér:  Technicky zručná osoba, ktorá má kvalifikáciu na inštalovanie 
ventilátorových konvektorov a iných produktov značky DAIKIN

 Doplnkové 
príslušenstvo: 

 Príslušenstvo, ktoré sa môže voliteľne používať s ventilátorovým 
konvektorom

 Servisná 
spoločnosť: 

 Spoločnosť s povolením vykonávať alebo koordinovať servis 
ventilátorového konvektora

 Používateľ:  Osoba, ktorá vlastní ventilátorový konvektor a/alebo ovláda produkt
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Dodatok: Odovzdanie inštalácie používateľovi

Dodatok: Odovzdanie inštalácie používateľovi
Vyplní inštalatér po dokončení skúšobnej prevádzky a dosiahnutí správneho fungovania 
všetkých ventilátorových konvektorov.

Po skontrolovaní začiarknite .

  Vysvetlite používateľovi to, aký systém je nainštalovaný v budove.

Vyplňte nasledujúce identifikačné karty pre každý nainštalovaný ventilátorový 
konvektor. Tieto informácie môže byť užitočné pre používateľa pri vykonávaní 
servisu v budúcnosti. Vyplňte miesto inštalácie (miestnosť), názov modelu (pozri 
typový štítok ventilátorového konvektora) a uveďte nainštalované doplnkové 
príslušenstvo.

 Ventilátorový konvektor 1  Ventilátorový konvektor 2
 Miesto inštalácie:   Miesto inštalácie:  

 Názov modelu:   Názov modelu:  

 Doplnkové príslušenstvo:  Doplnkové príslušenstvo:
  

  

  

  

 Ventilátorový konvektor 3  Ventilátorový konvektor 4
 Miesto inštalácie:   Miesto inštalácie:  

 Názov modelu:   Názov modelu:  

 Doplnkové príslušenstvo:  Doplnkové príslušenstvo:
  

  

  

  

 Ventilátorový konvektor 5  Ventilátorový konvektor 6
 Miesto inštalácie:   Miesto inštalácie:  

 Názov modelu:   Názov modelu:  

 Doplnkové príslušenstvo:  Doplnkové príslušenstvo:
  

  

  

  

 Ventilátorový konvektor 7  Ventilátorový konvektor 8
 Miesto inštalácie:   Miesto inštalácie:  

 Názov modelu:   Názov modelu:  

 Doplnkové príslušenstvo:  Doplnkové príslušenstvo:
  

  

  

  



FWF
Ventilátorové konvektory
4PW65028-1 – 09.2010

Používateľská  príručka

12

Dodatok: Odovzdanie inštalácie používateľovi

Po skontrolovaní začiarknite .

  Zabezpečte, aby mal používateľ vytlačenú podobu používateľskej príručky a 
návodu na inštaláciu a požiadajte ho, aby si ich odložil na budúce účely.

  Vysvetlite používateľovi ako sa správne ovláda systém a čo musí urobiť, keď sa 
vyskytnú problémy.

  Ukážte používateľovi, aké údržbárske úlohy musí vykonávať v súvislosti s 
čistením konvektora.

Dátum:

Podpis:

 Váš produkt DAIKIN nainštaloval:
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