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Ďakujeme vám za nákup tejto kondenzačnej jednotky od spoločnosti 
Daikin. Pred použitím kondenzačnej jednotky si dôkladne prečítajte 
tento návod na obsluhu. Povie vám, ako túto jednotku správne 
používať, a pomôže vám v prípade možných problémov.

Dôležité informácie o použitom chladive
Tento produkt obsahuje fluorizované skleníkové plyny. Nevypúšťajte 
plyny do ovzdušia.
Typ chladiva: R410A 
Hodnota potenciálu globálneho otepľovania (GWP): 2087,5

UPOZORNENIE 

V Európe sa na určenie intervalov údržby používajú emisie sklení-
kových plynov celkového objemu chladiva v systéme (vyjadrené 
v tonách ekvivalentu CO2). Riaďte sa platnými právnymi predpismi.
Vzorec na výpočet emisií skleníkových plynov: hodnota GWP 
(potenciál globálneho otepľovania) chladiva × celkový objem 
chladiva [v kg]/1000
Ďalšie informácie vám poskytne inštalatér.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Ak chcete využívať všetky výhody funkcií kondenzačnej jednotky 
a vyhýbať sa poruchám z dôvodu nesprávnej manipulácie, pred 
používaním jednotky si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.
Táto kondenzačná jednotka sa klasifikuje ako "zariadenie, ktoré nie je 
prístupné verejnosti".
• Bezpečnostné opatrenia tu opísané sú klasifikované ako 

VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obidve obsahujú dôležité 
informácie týkajúce sa bezpečnosti. Ubezpečte sa, že ste 
dodržali všetky bezpečnostné opatrenia. 

VAROVANIE............. Nedodržanie týchto pokynov môže mať 
za následok zranenie osôb alebo straty 
na životoch.

UPOZORNENIE ....... Nedodržanie týchto pokynov môže 
spôsobiť škodu na majetku a zranenie 
osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti 
od okolností.

• Po prečítaní si tento návod uschovajte na bezpečnom mieste, 
aby ste sa k nemu mohli v prípade potreby vrátiť. Ak sa 
zariadenie prepravuje novému používateľovi, nezabudnite mu 
tiež odovzdať tento návod. 

VAROVANIE

Berte na zreteľ, že dlhšie, priame vystavenie sa studenému 
alebo teplému vzduchu z klimatizácie alebo vzduchu, ktorý 
je príliš chladný alebo príliš teplý, môže byť nebezpečné pre 
váš fyzický stav a zdravie.
Keď kondenzačná jednotka zlyháva (objaví sa zápach 
zhoreniny atď.), vypnite napájanie jednotky a obráťte sa 
na miestneho predajcu.
Pokračujúca prevádzka za takýchto okolností môže mať za 
následok zlyhanie, zásahy elektrickým prúdom alebo riziko 
požiaru.
O inštalácii sa poraďte s miestnym predajcom. 
Ak sa do inštalácie pustíte sami, môže dôjsť k úniku vodu, 
zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Úpravy, opravy či údržbu kondenzačnej jednotky konzultujte 
s miestnym predajcom.
Nesprávna inštalácia môže mať za následok únik vody, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.
Nedávajte predmety, vrátane tyčiek, prstov atď. do prívodu 
alebo vývodu vzduchu. 
Kontakt s lopatkami vysokorýchlostného ventilátora 
kondenzačnej jednotky môže mať za následok zranenie.
Nikdy sa nedotýkajte vývodu vzduchu ani vodorovných 
lopatiek, kým je zapnutá kyvadlová klapka.
V jednotke vám môžu uviaznuť prsty alebo sa môže jednotka 
poškodiť.
Chráňte sa pred požiarom v prípade úniku chladiacej zmesi.
Ak kondenzačná jednotka nefunguje správne (t. j. vnútorná 
teplota kondenzačnej jednotky neklesá dostatočne účinne), 
dôvodom môže byť únik chladiva.  
Ak potrebujete pomoc, informujte sa u svojho predajcu.  
Chladivo používané v kondenzačnej jednotke je bezpečné 
a bežne nedochádza k jeho úniku. 
Ak však dôjde k úniku chladiva a chladivo sa dostane do kontaktu 
s horákom s otvoreným ohňom, ohrievačom alebo sporákom, 
môže dôjsť k tvorbe škodlivých zlúčenín. Vypnite kondenzačnú 
jednotku a zavolajte predajcovi. Keď kvalifikovaný technik 
potvrdí, že je únik odstránený, nezabudnite kondenzačnú 
jednotku zapnúť.
Prekonzultujte so svojím miestnym predajcom, čo robiť 
v prípade úniku chladiacej zmesi.
Keď sa kondenzačná jednotka nainštaluje v malej miestnosti, je 
potrebné urobiť správne opatrenia, aby množstvo presakujúcej 
chladiacej zmesi neprekročilo limit koncentrácie v prípade úniku. 
Inak môže dôjsť k nehode v dôsledku spotrebovania kyslíka.
Kontaktujte profesionálny personál ohľadne pripevňovania 
príslušenstva a ubezpečte sa, že používate len také 
príslušenstvo, ktoré špecifikoval výrobca.
Ak bude výsledkom vašich opráv poškodenie, môže to mať za 
následok únik vody, zásah elektrickým prúdom alebo požiar. 
Premiestnenie a opätovnú inštaláciu kondenzačnej jednotky 
konzultujte s miestnym predajcom.
Nesprávna inštalácia môže mať za následok únik, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.
Ubezpečte sa, že používate poistky so správnou ampérovou 
hodnotou.
Nepoužívajte nevhodné poistky, medené alebo iné vodiče ako 
náhradu, pretože by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, 
požiaru, poraneniu alebo poškodeniu jednotky.
Ubezpečte sa, že ste namontovali prúdový chránič.
Keď nenainštalujete prúdový chránič, môže to mať za následok 
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Ubezpečte sa, že je jednotka uzemnená. 
Jednotku uzemnite k úžitkovému potrubiu, bleskozvodu alebo 
uzemnenému telefónnemu vedeniu. Nedokonalé uzemnenie 
môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.  
Veľký prúdový náraz z blesku alebo iných zdrojov môže spôsobiť 
poškodenie kondenzačnej jednotky.
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Ak dôjde k zatopeniu kondenzačnej jednotky v dôsledku 
prírodnej pohromy, ako je napríklad záplava alebo tajfún, 
obráťte sa na predajcu.
V takom prípade nepoužívajte kondenzačnú jednotku, inak to 
môže mať za následok poruchu, zásah elektrickým prúdom alebo 
požiar.
Klimatizáciu spúšťajte a zastavujte pomocou diaľkového 
ovládača. Na tento účel nikdy nepoužívajte prúdový istič. 
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úniku vody.  
Keďže je nastavená funkcia kompenzácie výpadku prúdu, 
ventilátor sa môže náhle roztočiť, čo môže spôsobiť zranenie.
Výrobok nepoužívajte v atmosfére, ktorá je kontaminovaná 
olejovými výparmi, ako napr. výpary oleja na varenie alebo 
strojového oleja.
Olejové výpary môžu spôsobiť zlomenie, zásah elektrickým 
prúdom alebo požiar.
Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je prílišný výskyt 
olejového dymu, ako napr. kuchyne, alebo na miestach 
s horľavými plynmi, korozívnymi plynmi alebo kovovým 
prachom.
Použitie výrobku na takýchto miestach môže spôsobiť požiar 
alebo zlyhanie výrobku.
Nepoužívajte horľavé materiály (napr. lak na vlasy alebo 
insekticídy) v blízkosti výrobku.  
Nečistite produkt organickými rozpúšťadlami, ako napr. 
riedidlo na farby.
Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť zlomenie 
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Nedávajte do jednotky žiadne nestabilné ani horľavé látky.
Toto môže mať za následok výbuch alebo požiar.
Ubezpečte sa, že používate vyhradené napájanie kondenzačnej 
jednotky.
Použitie iného napájacieho zdroja môže spôsobiť vytváranie 
tepla, požiar alebo zlyhanie výrobku.
Čistenie vnútra kondenzačnej jednotky konzultujte s 
miestnym predajcom.
Nevhodné čistenie môže spôsobiť zlomenie plastových častí, 
únik vody a iné škody, ako aj zásah elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE 

Kondenzačnú jednotku nepoužívajte na iné účely, ako tie, na 
ktoré bola určená. 
Kondenzačnú jednotku nepoužívajte na chladenie jemných 
prístrojov alebo umeleckých diel, pretože to môže nepriaznivo 
ovplyvniť výkon, kvalitu alebo životnosť príslušných predmetov.
Jednotku nepoužívajte na chladenie vody.
Výsledkom môže byť zmrznutie.
Neodstraňujte kryt ventilátora jednotky. 
Kryt slúži na ochranu pred vysokou rýchlosťou ventilátora 
zariadenia, ktorá môže spôsobiť zranenie. 
Do blízkosti jednotky neumiestňujte nič, čo musí zostať 
suché.
Kondenzovaná voda z jednotky môže zamokriť priestor okolo.
Po dlhšom používaní skontrolujte jednotku a jej uchytenie, 
či nie je poškodené.
Ak ste jednotku nechali v poškodenom stave, jednotka môže 
spadnúť a spôsobiť zranenie.
Neumiestňujte do blízkosti jednotky horľavé spreje ani ich 
nepoužívajte, pretože to môže spôsobiť požiar.
Horľavé nádoby, napríklad plechovky sprejov, 
neumiestňujte do vzdialenosti menšej ako 1 m od vývodu 
vzduchu.
Nádoby môžu vybuchnúť, pretože ich môže zasiahnuť výstup 
teplého vzduchu z vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
Pred čistením sa ubezpečte, že ste jednotku zastavili, 
vypnite prúdový istič alebo odpojte napájací kábel.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom 
a poraneniu.
Aby sa zabránilo úrazom v dôsledku elektrického prúdu, 
neprevádzkujte zariadenie mokrými rukami. 
Nedovoľte deťom, aby sa šplhali na vonkajšiu jednotku 
a neklaďte na ňu žiadne predmety.
Pád alebo prevrátenie môže spôsobiť zranenie.
Kondenzačnú jednotku neumývajte vodou, pretože 
výsledkom môže byť zásah elektrickým prúdom alebo 
požiar.
Na jednotku neklaďte nádoby s vodou (vázy s kvetmi, 
kvetináče atď.), pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým 
prúdom alebo požiar.
Kondenzačnú jednotku neinštalujte na také miesto, kde 
hrozí nebezpečenstvo úniku horľavých plynov. 
V prípade úniku plynu sa v blízkosti kondenzačnej jednotky vytvára 
plyn, čo môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru.

Na zaručenie dokonalého odvodnenia použite odtokové 
potrubie.
Nedokonalé odvodnenie môže spôsobiť únik vody.
Zariadenie nie je určené na používanie malými deťmi bez 
dozoru ani osobami, ktoré nie sú kompetentné kondenzačnú 
jednotku používať.
Môže dôjsť k poraneniu alebo zásahu elektrickým prúdom.
Na deti sa musí dozerať, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú 
s jednotkou. 
Náhodná prevádzka spustená dieťaťom môže spôsobiť poranenie 
alebo zásah elektrickým prúdom.
Aby ste sa neporanili, nedotýkajte sa vstupu vzduchu ani 
hliníkových rebier na konvektore. 
Nedávajte predmety do priamej blízkosti kondenzačnej 
jednotky a nedovoľte, aby sa okolo jednotky hromadilo lístie 
a iné nečistoty. 
Lístie predstavuje lôžko pre malé zvieratá, ktoré sa môžu dostať 
do jednotky. Keď sú v jednotke takéto zvieratá, môže to spôsobiť 
poruchu, dym alebo požiar pri kontakte s elektrickými časťami.
Neblokujte prívody ani vývody vzduchu.
Znížené prúdenie vzduchu môže spôsobiť nedostatočný výkon 
alebo problémy. 
Nedovoľte deťom hrať sa na vonkajšej jednotke alebo v jej 
blízkosti.
Môže sa stať, že jednotku neopatrne dotknú, a môžu sa poraniť. 
Ak sa jednotka nebude dlhší čas používať, vypnite 
napájanie.
V opačnom prípade sa môže jednotka zahrievať alebo sa zapáliť 
z dôvodu nahromadeného prachu.
Pri čistení sa priamo nedotýkajte hliníkových rebier.
Môže to mať za následok poranenie.

[Miesto inštalácie]
Je jednotka nainštalovaná na dobre vetranom mieste bez 
akýchkoľvek prekážok okolo nej?
Jednotku nepoužívajte na nasledujúcich miestach:
a. Na miestach s výskytom minerálnych olejov, napríklad rezného 

mastiva.
b. Na miestach, ktoré sú priamo vystavené pôsobeniu spŕšok 

morskej vody a slanému vetru.
c. Na miestach, na ktorých sa tvorí sírovodík, napríklad pri horúcich 

prameňoch.
d. Na miestach s výrazným kolísaním napätia, napríklad v továrňach.
e. Vo vozidlách alebo na palubách lodí.
f. Na miestach s výskytom spŕšok oleja alebo tvorením nadmernej 

pary, napríklad v kuchyniach.
g. Na miestach so zariadeniami vytvárajúcimi elektromagnetické vlny.
h. Na miestach s výskytom kyselinovej pary, zásaditej pary alebo 

bežnej pary.
i. Na miestach s minimálnou možnosťou odvodnenia.
j. Na miestach s potenciálne výbušným prostredím.
Jednotku, káble elektrického napájania, prenosové káble 
a potrubie s chladivom inštalujte minimálne 1,5 metra od 
televízorov, rádií a stereofónnych súprav.
V opačnom prípade môže obraz a zvuk rušiť šum.
Prijali ste opatrenia na ochranu proti snehu?
Podrobnejšie informácie o montáži, napríklad inštalácii ochranného 
krytu proti snehu, vám poskytne predajca.
Nie je medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou žiadna 
medzera?
Studený vzduch bude unikať cez medzeru a účinnosť chladenia 
jednotky sa zníži.
Zachovali ste priestor na servisné úkony?

[Elektroinštalácia]
Nepokúšajte sa vykonávať elektroinštalačné ani uzemňovacie 
práce, ak na to nemáte oprávnenie.
O elektroinštalačných a uzemňovacích prácach sa poraďte 
s predajcom.
Skontrolujte, či je zdroj napájania vhodný pre jednotku a či 
má jednotka k dispozícii samostatný obvod.
Skontrolujte kapacitu a napätie elektrickej siete.
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2. NÁZVY ČASTÍ
2-1 V prípade modelov LREQ5, LREQ6, LREQ8, 

LREQ10, LREQ12

2-2 V prípade modelov LREQ15, LREQ20

3. KONFIGURÁCIA SYSTÉMU
Kondenzačná jednotka má nasledujúcu konfiguráciu systému.

3-1 Vzduchom chladená kondenzačná jednotka

3-2 Ďalšie konfiguračné zariadenia

Informácie o ďalších konfiguračných zariadeniach nájdete 
v návodoch na obsluhu príslušných zariadení.

4. PREVÁDZKA
Príprava

• Zapnite všetky konfiguračné 
zariadenia.

• Ubezpečte sa, že ste napájanie zapli 
minimálne 6 hodín pred spustením 
prevádzky zariadenia z dôvodu 
ochrany stroja.

1. Prepnite vypínač vonkajšej jednotky po polohy ON (ZAP).
Zastavenie

2. Prepnite vypínač vonkajšej jednotky po 
polohy OFF (VYP).

UPOZORNENIE 

Skôr než jednotku vypnete, musí prejsť cyklom zastavenia 
pohybu.
Ubezpečte sa, že ste po vypnutí vypínača vypli istič.

Poznámka:
• Používanie diaľkového vypínača sa odporúča vtedy, 

ak sa prevádzka jednotky často zastavuje.  
O inštaláciu diaľkového vypínača požiadajte predajcu.

5. LEPŠIE POUŽÍVANIE
5-1 Ak sa jednotka nebude dlhšie používať, 

vypnite napájanie.
Jednotka so zapnutým napájaním spotrebúva niekoľko wattov 
až niekoľko desiatok wattov (pozrite si poznámku).
Na účely ochrany stroja sa však ubezpečte, že pred obnovením 
prevádzky jednotky zapnete napájanie minimálne 6 hodín 
vopred.

Poznámka: Spotreba energie jednotky závisí od prevádzkových 
faktorov, ako je napríklad model kondenzačnej jednotky.

Názov Vonkajšia 
jednotka

Tvar

Káble elektrického 
napájania

uzemnenia)

Potrubie 

káble

Ventilátor na 

Názov
Vnútorná jednotka

Chladenie
Chladič jednotky Skriňa

Tvar

Názov
Vnútorná jednotka

Ovládací panel 
rozmrazovaniaMrazenie

Chladič jednotky Skriňa

Tvar

Spustenie prevádzky

ONREMOTE OFF

Zastavenie prevádzky

ONREMOTE OFF
Návod na obsluhu
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5-2 Ak existuje pravdepodobnosť znehodnotenia 
skladovaného tovaru z dôvodu prevádzkových 
chýb, nainštalujte alarm.
Jednotka sa dodáva s terminálom signalizujúcim alarm.  
Ak systému hrozí porucha a neznie žiadny alarm, prevádzka 
jednotky sa nadlho preruší, výsledkom čoho môže byť 
znehodnotenie skladovaného tovaru.  
Inštalácia alarmu sa odporúča s cieľom prijímať rýchle 
opatrenia presne v takýchto prípadoch.  
Podrobné informácie vám poskytne predajca.

6. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pred vykonaním údržby jednotky nezabudnite zastaviť 
prevádzku jednotky pomocou vypínača a vypnúť napájanie 
(t. j. vypnúť istič uzemnenia).

UPOZORNENIE 

Pri čistení sa priamo nedotýkajte hliníkových rebier.
Môže to mať za následok poranenie.
Kondenzačnú jednotku neumývajte vodou, pretože 
výsledkom môže byť zásah elektrickým prúdom alebo 
požiar.
Pred čistením sa ubezpečte, že ste jednotku zastavili, 
vypnite prúdový istič alebo odpojte napájací kábel.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom 
a poraneniu.

• Požiadajte svojho predajcu, aby pravidelne čistil výmenník tepla.

7. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
7-1 V nasledujúcich prípadoch nejde o poruchy.

1. Jednotka nepracuje.
• Jednotka sa reštartovala ihneď po zastavení prevádzky.

Prevádzka jednotky je riadená, aby sa výrazne nezaťažovali 
súčiastky stroja. Prevádzka jednotky sa spustí o 1 až 5 minút.

• Jednotka sa práve zapla.
Mikroprocesor vyžaduje prípravu. Počkajte približne dve 
minúty.

2. Jednotku nemožno zastaviť.
• Vypínač sa pred chvíľou vypol.

Jednotka ešte chvíľu pracuje, kým sa zastaví, aby chránila 
súčasti stroja. Jednotka zastaví po dokončení operácie.

3. Z jednotky vychádza hluk.
• Jednotka v režime chladenia neustále vydáva nízky syčivý 

zvuk.
Ide o zvuk plynu (chladiva) prúdiaceho v kondenzačnej 
jednotke.

• Jednotka začne vytvárať syčivý zvuk hneď po spustení alebo 
po zastavení prevádzky.
Ide o zvuk prúdiaceho plynu (chladiva).

• Keď sa jednotka opakovane zapína a vypína, hrmoce.  
Ide o zvuk plynu (chladiva) prúdiaceho v kondenzačnej 
jednotke.

4. Ventilátor vonkajšej jednotky sa neotáča.
• Jednotka sa používa.

Rýchlosť otáčok ventilátora sa kontroluje, aby sa 
dosahovala optimálna prevádzka produktu.

5. Kompresor ani ventilátor vonkajšej jednotky sa nezastavia.
• Dochádza k tomu, keď sa jednotka zastaví.

Kompresor a ventilátor vonkajšej jednotky ďalej pracujú 
s cieľom zabrániť zadržiavaniu chladiaceho oleja a chladiva. 
Zastavia sa približne o 5 až 10 minút.

7-2 Pred požiadaním o servis skontrolujte tieto 
skutočnosti.

1. Jednotka vôbec nepracuje.
• Nie je vypálená elektrická poistka?

Vypnite napájanie. (O postupe výmeny elektrickej poistky 
sa poraďte s predajcom.)

• Nie je vypnutý prúdový istič?
Ak je gombík prúdového ističa prepnutý do polohy VYP., 
zapnite napájanie.
Ak je gombík prúdového ističa prepnutý do zapínacej polohy, 
napájanie nezapínajte. (Konzultujte to s predajcom.)

• Nedošlo k výpadku prúdu?
Počkajte, kým sa napájanie obnoví. Ak sa porucha napájania 
vyskytne počas prevádzky, systém sa automaticky opäť spustí 
ihneď po obnovení elektrického napájania.

• Sú všetky zdroje napájania zapnuté?
Zapnite všetky zdroje napájania.

2. Jednotka sa zastaví chvíľu po tom, ako sa zapla.
• Neblokujú prívod alebo vývod vzduchu vonkajšej alebo 

vnútornej jednotky nejaké prekážky?
Odstráňte prekážky.

3. Výkon jednotky v režime chladenia je nízky.
• Nie je na vnútornej jednotke (na chladiči a skrini jednotky) 

priveľa námrazy?
Manuálne ju rozmrazte alebo skráťte cyklus režimu 
rozmrazovania.

• Nie je v jednotke priveľa tovaru?
Vyberte niektorý tovar.

• Je cirkulácia studeného vzduchu vo vnútornej jednotke 
(na chladiči a skrini jednotky) plynulá?
Zmeňte rozmiestnenie tovaru.

• Nie je na výmenníku tepla vonkajšej jednotky priveľa prachu?
Kefkou alebo vysávačom bez použitia vody odstráňte prach. 
Poraďte sa s predajcom.

• Neuniká studený vzduch von?
Zabráňte úniku studeného vzduchu.

• Nie je teplota vo vnútornej jednotke (na chladiči a skrini 
jednotky) nastavená na príliš vysokú hodnotu?
Nastavte primeranú teplotu.

• Neskladujete tovar s vysokou teplotou?
Uskladnite ich až potom, ako vychladnú.

• Nenechávate príliš dlho otvorené dvere?
Dvere nechávajte otvorené len krátko.

7-3 V nasledujúcich prípadoch sa obráťte na 
predajcu.

VAROVANIE

Keď kondenzačná jednotka zlyháva (objaví sa zápach 
zhoreniny atď.), vypnite napájanie jednotky a obráťte sa 
na miestneho predajcu.
Pokračujúca prevádzka za takýchto okolností môže mať za 
následok zlyhanie, zásahy elektrickým prúdom alebo riziko požiaru.

1. Bezpečnostné zariadenia, napríklad poistka, prúdový spínač 
a istič uzemnenia, sa zapínajú príliš často alebo používanie 
vypínača nie je stabilné. 
Vypnite napájanie a obráťte sa na predajcu.

2. Ak spozorujete iný symptóm okrem symptómov uvedených 
vyššie alebo ak sa zariadenie neprepína do normálneho 
režimu po vykonaní krokov definovaných v časti 7-2, vypnite 
napájanie a obráťte sa na predajcu.

8. KONTROLA
Preventívna údržba jednotky sa vyžaduje s cieľom 
nepoškodzovať komerčné produkty. O kontrolu požiadajte 
technika, ktorého autorizoval náš predajca.
Informácie o údržbe nájdete v časti "Kontrola v rámci údržby" na 
strane 6.

OFF

ON
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9. MODELY PRODUKTOV A ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE
9-1 Modely a základné špecifikácie

Poznámka:
*1. Čísla modelov vonkajších jednotiek ukazujú namerané hodnoty zo vzdialenosti 1 m pred jednotkou a vo výške 1,5 m.

Namerané hodnoty reálne nainštalovaných modelov sú zvyčajne vyššie ako zobrazené hodnoty, a to z dôvodu hluku prostredia a odrazov.
*2. Keď je dĺžka pripojeného potrubia kratšia ako 50 m, rozmer potrubia môže dosiahnuť hodnotu iba jeden stupeň.
*3. Hodnoty sa menia bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenia produktov.
*4. Keď je vonkajšia teplota nízka, hodnota teploty môže byť pod nastavenou cieľovou teplotou odparovania, a to z dôvodu ochrany jednotky.

Model LREQ5 LREQ6 LREQ8 LREQ10 LREQ12 LREQ15 LREQ20
Elektrické napájanie 3 fázy, 50 Hz, 380 až 415 V
Chladiaca zmes R410A
Stav 
prevádzky

Teplota vyparovania –45°C až +10°C
Vonkajšia teplota –20°C až +43°C

Vonkajšie rozmery (V × Š × H) (mm) 1680 × 
635 × 765

1680 × 
635 × 765

1680 × 
930 × 765

1680 × 
930 × 765

1680 × 
930 × 765

1680 ×
 1240 × 765

1680 ×
 1240 × 765

Hmotnosť produktu 166 kg 166 kg 242 kg 242 kg 242 kg 331 kg 337 kg
Pripojenie 
potrubia 
s chladivom

Kvapalinové potrubie Ø9,5 Ø9,5 Ø12,7 (*2) Ø12,7 (*2) Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7

Plynové potrubie Ø22,2 Ø22,2 Ø28,6 Ø28,6 Ø28,6 Ø34,9 Ø34,9

Úroveň akustického tlaku (dB(A)) (*1) 55 dB 56 dB 57 dB 59 dB 61 dB 62 dB 63 dB

Tlak v nádrži

Strana s vysokým 
tlakom

(bar) 38 38 38 38 38 38 38
(MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Strana s nízkym 
tlakom

(bar) 25 25 25 25 25 25 25
(MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,
5 

m

Predná strana

1 m
Návod na obsluhu
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10. POPREDAJNÝ SERVIS
10-1 Popredajný servis

VAROVANIE

Úpravy, opravy či údržbu kondenzačnej jednotky konzultujte 
s miestnym predajcom.
Nesprávna inštalácia môže mať za následok únik vody, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.
Premiestnenie a opätovnú inštaláciu kondenzačnej jednotky 
konzultujte s miestnym predajcom.
Nesprávna inštalácia môže mať za následok únik, zásah 
elektrickým prúdom alebo požiar.
Chráňte sa pred požiarom v prípade úniku chladiacej zmesi.
Ak kondenzačná jednotka nefunguje správne (t. j. vnútorná teplota 
kondenzačnej jednotky neklesá dostatočne účinne), dôvodom 
môže byť únik chladiva.  
Ak potrebujete pomoc, informujte sa u svojho predajcu.  
Chladivo používané v kondenzačnej jednotke je bezpečné a bežne 
nedochádza k jeho úniku. 
Ak však dôjde k úniku chladiva a chladivo sa dostane do kontaktu 
s horákom s otvoreným ohňom, ohrievačom alebo sporákom, môže 
dôjsť k tvorbe škodlivých zlúčenín. Vypnite kondenzačnú jednotku 
a zavolajte predajcovi. Keď kvalifikovaný technik potvrdí, že je únik 
odstránený, nezabudnite kondenzačnú jednotku zapnúť.

1. Pri žiadaní o opravu poskytnite predajcovi nasledujúce údaje.
• Názov modelu uvedený na záručnej karte.
• Sériové číslo a dátum inštalácie 

uvedené na záručnej karte.
• Poruchové podmienky – čo najpresnejšie
• Vaša adresa, meno a telefónne číslo

2. Opravy po uplynutí záručnej lehoty
Konzultujte to s predajcom. Náročné opravy sa vykonajú, ak si 
bude jednotka schopná zachovať pôvodné funkcie aj po vykonaní 
opráv.

3. Kontrola v rámci údržby
Ak sa chladiaca kondenzačná jednotka používa niekoľko sezón, 
jej vnútro sa znečistí a výkon sa zníži.
Odporúčame raz do roka kontrolovať všetky súčasti vystavené 
tlaku. V prípade korózie sa obráťte na miestneho predajcu.
Demontáž a vnútorné čistenie jednotky vyžaduje použitie 
špecifických techník. Náš predajca preto odporúča okrem 
bežných údržbových úkonov aj dôkladnú kontrolu.
Podrobné informácie vám poskytne predajca.
Majte na pamäti, že záruka predajcu nemusí pokrývať poruchy 
spôsobené demontážou alebo vnútorným čistením jednotky, 
ktoré vykonal technik bez autorizácie od nášho predajcu.

4. Premiestnenie a likvidácia
• Ak chcete premiestniť a preinštalovať systém kondenzačnej 

jednotky, obráťte sa na predajcu, pretože tieto úkony vyžadujú 
technickú odbornosť.

• Systém kondenzačnej jednotky využíva fluorované chladivo. 
Ak chcete systém kondenzačnej jednotky zlikvidovať, poraďte 
sa s predajcom, pretože podľa zákona sa chladivo musí 
zhromažďovať, prepravovať a likvidovať v súlade s príslušnými 
miestnymi a národnými predpismi.

• V každom prípade sa poraďte s predajcom.
5. Otázky

Informácie o popredajných službách vám poskytne predajca.

10-2 Náročné opravy  
(nevzťahuje sa na ne záruka)

10-2-1 Nehody spôsobené používaním nad rámec 
bežného používania

• Používanie nad rámec stanovených limitov
• Používanie na iné účely, ako bol pôvodný účel, alebo úpravy.

Normy používania
Kondenzačná jednotka 

Obmedzenia na strane chladenia 

Poznámka:
*1. Dĺžka pripájacieho potrubia sa líši v závislosti od nastavenej 

hodnoty teploty odparovania. 
Nastavte celkovú hodnotu interného objemu výparníka (chladnička/
mraznička), ktorý sa má pripojiť, a objem chladiva vnútri výparníka, 
ktoré možno zachytiť v kondenzačnej jednotke zatvorením 
elektromagnetického ventilu kvapaliny nainštalovaného na strane 
chladenia, na objem uvedený nižšie alebo menší objem.
LREQ5, 6: 22 l
LREQ8, 10, 12: 33 l
LREQ15, 20: 42 l

*2. Keď je vonkajšia teplota nižšia ako teplota odparovania, teplota 
odparovania je nižšia ako nastavená teplota odparovania.

*3. Vyžaduje sa inštalácia odlučovača v intervaloch 5 m od vonkajšej 
jednotky.

Položka Norma používania
Chladiaca zmes R410A
Chladiaci olej Daphne FVC68D
Rozsah teploty odparovania (Te) –45°C až +10°C (*2)
Rozsah vonkajšej teploty –20°C až +43°C
Stupeň prehriatia plynu pri 
nasávaní 10 K alebo viac

Teplota plynu pri nasávaní 20°C alebo nižšia

Elektrické 
napájanie 

Regulácia 
napätia ±10% menovitého napätia

Miera stálosti 
napätia ±2% menovitého napätia

Regulácia 
frekvencie ±2% menovitej frekvencie

Frekvencia ZAP./VYP. kompresora 6-krát alebo menej za 
hodinu

Dĺžka pripájacieho potrubia 
(ekvivalentná dĺžka potrubia) (*1)

130 m alebo menej 
(Te = –20°C až +10°C)
100 m alebo menej 
 (Te = –45°C až –20°C)

Maximálny výškový rozdiel medzi 
vnútornou a vonkajšou jednotkou

35 m alebo menej (*3) 
(keď je kondenzačná 
jednotka nainštalovaná 
vyššie ako strana 
chladenia)
10 m alebo menej 
(keď je kondenzačná 
jednotka nainštalovaná 
nižšie ako strana chladenia)

Priestor pre inštaláciu Podľa priestoru na 
inštaláciu a servis

Minimálna záťaž 
pripojiteľného 
zariadenia

2,0 kW alebo vyššia (Te = –20°C až +10°C) 
1,6 kW alebo vyššia (Te = –45°C až –20°C)

Kvapalný 
elektromagnetický 
ventil nainštalovaný 
proti smeru 
prúdenia 
expanzného ventilu

Maximálny prevádzkový rozdielový tlak pre 
chladivo R410A: 3,5 MPa alebo väčší

Elektromagnetické ventily vo vnútorných 
jednotkách sa musia kontrolovať pomocou 
prevádzkovej jednotky vonkajšej jednotky.

Postup 
rozmrazovania

Rozmrazovanie horúcim plynom nie je možné
Po skončení rozmrazovania do 3 minút 
alebo rýchlejšie obnovte prevádzku 
kompresora na strane chladiva

Obmedzovač Pre chladivo R410A použite tepelný 
expanzný ventil
LREQ5~20B7Y1
Vzduchom chladená kondenzačná jednotka s chladivom
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10-2-2 Výber, inštalácia, poruchy spôsobené pri práci 
definované nižšie a ďalšie poruchy

Poznámka: Položky označené hviezdičkou predstavujú konkrétne 
príklady.

1. Chybný výber modelu
• Vybrali ste model, ktorý nie je vhodný na skladovanie.

* Chladenie produktov nedosahuje cieľovú teplotu skladovania.
• Náš predajca predpokladá, že ide o prípad chladenia s príliš 

veľkým alebo príliš malým množstvom tovaru.
* Frekvencia prerušenia prevádzky je 6-krát alebo viac za 
hodinu alebo sa nedosahuje nastavená teplota chladenia.

2. Chybná inštalácia (problémy s inštaláciou a prostredím)
• Jednotka nie je nainštalovaná na stabilnej vodorovnej rovine.

* Jednotka nie je správne pripevnená.
• Podmienky prostredia v mieste inštalácie sa líšia od bežných 

atmosferických podmienok.
* Prostredie so slaným vzduchom, pobrežie, prostredie 
s výskytom spŕšok oleja, vývod z kuchyne, iné korozívne 
plyny a prostredie s priľnavou hmlou.

• Miesto inštalácie je slabo vetrané a odvádza sa tam teplo.
* Zariadenie znova nasáva odpadový vzduch.

3. Chybný pracovný postup
• Vnútro potrubia nebolo dostatočne vysušené podtlakom.

* Námraza spôsobila upchatie úzkych častí potrubia.
• Vnútro potrubia nebolo dostatočne vzduchotesné.

* Dochádza k úniku chladiaceho plynu.
• Vnútro potrubia bolo kontaminované cudzou látkou.

* Došlo k upchatiu úzkych častí potrubia.
• Jednotku nežiadúco ovplyvnili úpravy na mieste inštalácie.

* Používanie jednotky nad rámec rozsahu prevádzkovej teploty 
z dôvodu úprav na mieste inštalácie.

• Nehoda spôsobená nesprávnou manipuláciou s jednotkou pri 
inštalácii.
* Uvoľnenie alebo kývanie vonkajšieho panela alebo zlomenie 
či poškodenie potrubia ohnutím.

4. Chybná prevádzka
• Nastavenia teploty uskladneného tovaru sú nesprávne.

* Uskladnenie zeleniny pri teplote pod 0°C.
• Nedodržala sa pravidelná údržba jednotky.

* Upchatý vzduchový výmenník tepla, vznik korózie na každej 
časti, únik plynu a námraza vo vnútornej jednotke (na skrini 
a chladiči jednotky).

5. Iné
• Vylepšenia vopred odporúčané naším predajcom sa nevyužili.

* Súčasné zapínanie a vypínanie viacerých jednotiek.
• Nehody spôsobené prírodnou katastrofou alebo požiarom.

* Poškodenie elektrických súčastí spôsobené bleskom.
• Ďalšie problémy s inštaláciou a prevádzkou nad rámec 

bežných situácií.
* Používanie jednotky bez tepelnej izolácie na potrubí.

• Vykonaná práca, pri ktorej sa nedodržali nasledujúce 
obmedzenia týkajúce sa skrine.
<Obmedzenia týkajúce sa skrine>
· Inštalácia termostatického expanzného ventilu a kvapalného 

elektromagnetického ventilu (oba sú určené na použitie 
s chladivom R410A) na základni skrine. 
Tepelná izolácia rúry sondy termostatického expanzného 
ventilu musí byť tepelne izolovaná.

· Inštalácia skríň na jednej podlahe, pričom skrine sú pripojené 
k jednej vonkajšej jednotke.

· Skontrolujte, či výstup potrubia používaný pre výmenník 
tepla smeruje nadol (ako je zobrazené na nasledujúcom 
obrázku).

11.

Výmenník tepla

Výstup
(spodná 
strana)

Vstup
(horná strana)
Návod na obsluhu
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