Návod na inštaláciu a použitie
Žliabkované klimatizačné a vykurovacie jednotky
s ventilátorom
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Žliabkované klimatizačné a vykurovacie jednotky
s ventilátorom
■

jednotku inštalujte na stropy alebo steny, ktoré unesú jej
hmotnosť. Okolo jednotky nechajte dostatočný priestor pre
správnu prevádzku a údržbu jednotky. Zoberte do úvahy všetko
inštalované prídavné príslušenstvo.

■

Nikdy neumiestňujte ohrevnú jednotku hneď pod elektrickú
zásuvku.

Pred spustením jednotky je nutné si dôkladne prečítať
tento návod. Nezahoďte ho. Uschovajte si ho v prípade
nutnosti jeho použitia v budúcnosti.
Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia a príslušenstva môže mať za následok zasiahnutie elektrickým
prúdom, vznik skratu, netesností, požiaru alebo iné
poškodenie zariadenia. Používajte len príslušenstvo
vyrobené spoločnosťou Daikin, ktoré je špeciálne
skonštruované pre použitie so zariadením a nechajte ho
nainštalovať odborníkom.
Pokiaľ máte nejaké pochybnosti týkajúce sa inštalácie
alebo použitia, je nutné sa vždy spojiť s vašim predajcom
spoločnosti Daikin, aby vám poradil a poskytol informácie.

Návod na inštaláciu
a použitie

Popis zariadenia
Množstvo FWD klimatizácií a teplovzdušných vykurovacích jednotiek
bolo zavedených do miestností s klimatizáciou, ktoré vyžadujú
inštaláciu jednotiek s potrubím.

Hlavné komponenty

Pred inštaláciou
Inštaláciu a údržbu má vykonávať len technický personál kvalifikovaný pre tento typ zariadenia v súlade s aktuálne platnými
bezpečnostnými predpismi.
Po obdržaní jednotky je nutné skontrolovať jej stav, či nedošlo počas
prepravy k nejakému poškodeniu.

■

Nosná konštrukcia vyrobená z galvanizovaného oceľového
plechu vhodnej hrúbky, dostatočne izolovaného pomocou
protihlukového a protikondenzačného materiálu, so samozhasínaním triedy 1. Spolu s kontrolnými panelmi.

■

Jednotka ventilátora s jediným alebo dvojitým obežným
kolesom ventilátora, dvojitým vstupom odstredivého typu,
so staticky a dynamicky vyvažovanými vrtuľami, spojenými
priamo s 3 otáčkovými elektrickými motormi, vybavenými
stálymi kondenzátormi a tepelným poistným zariadením

■

Svorkovnica.

■

Výmenník tepla: vysoká účinnosť, vyrobený z medených rúrok
a hliníkových rebier zaisťujúcich rúrky pri mechanickom
rozťahovaní. Sú vybavené mosadznými vlnovcami a obsahujú
vzduchové ventily. Výmenníky tepla sú normálne dodávané
s pripojením na ľavej strane ale môžu sa otočiť o 180°.

■

Systém pre zber a vypúšťanie kondenzátu, upravený pre
montáž na strop alebo stenu. Všetky modely FWD sa môžu
inštalovať buď vo vodorovnej alebo vo zvislej polohe.

■

Modul s prívodom vzduchu so vzdušným filtrom

Viď príslušné technické listy pre inštaláciu a použitie prípadného
príslušenstva.
Z údajov uvedených na obale z kartónu zistite model a verziu
jednotky.

Obmedzenia použitia a obsluhy
U spoločnosti Daikin nie je možné si uplatniť záručné práva
v prípade, že
- jednotku nainštaloval nekvalifikovaný personál,
- jednotka bola používaná nesprávne,
- jednotka sa používala za podmienok, ktoré nie sú povolené,
- neboli uskutočňovaná údržba podľa tohto návodu,
- neboli použité pôvodné náhradné diely.

■ Modul prívodu vzduchu
Vyrobený z galvanizovaného oceľového plechu. Tieto moduly
umožňujú filtrovať nasávaný vzduch jednotky a tiež pripojenie
jednotky na vstupné kanály.

Kým jednotka nie je pripravená na inštaláciu nechajte ju v obale, aby
sa zabránilo vniknutiu prachu do vnútra jednotky.

■ Vzduchový filter
Vyrobený z akrylového materiálu, samohasenie v triede 1
s filtráciou triedy EU 2.

Vzduch nasávaný jednotkou sa musí vždy filtrovať. Vždy používajte
dodaný vzduchový filter.

Filter môže byť namontovaný alebo demontovaný a je upevnený
pomocou 2 gombíkov so závitom M4.
Filtračný materiál sa môže kvôli udržaniu stanovenej účinnosti
filtrácie s obmedzenou priepustnosťou prepláchnuť a
regenerovať.

Keď sa jednotka počas zimy nepoužíva, vypustite vodu zo systému,
aby nedošlo k poškodeniu spôsobenému tvorbou ľadu. Keď sa
používajú riešenie zabezpečenia proti zamrznutiu, skontrolujte bod
mrazu.

■ Súprava príslušenstva sa skladá z:
- Nosnej konštrukcie vyrobenej z galvanizovaného oceľového
plechu
- Demontovateľného filtra kazetového typu (vyťahovaný ako
zásuvka)
- Upevňovacích skrutiek

Nemeňte vnútorné zapojenie alebo zapojenie ostatných častí
jednotky.
Prevádzkové obmedzenia sú zobrazené nižšie. Každé iné použitie
sa považuje za nesprávne:
■

tepelné médium: voda/glykol

■

teplota vody: 5°C~95°C

■

maximálny prevádzkový tlak: 10 bar

■

teplota vzduchu: –20°C~43°C

■

tolerancia napätia: ±10%

Príklad pre inštaláciu
Viď obrázok 1.

Voľba miesta inštalácie:

1

Jednotka FWD

■

jednotku neinštalujte v miestnostiach, kde sú prítomné horľavé
plyny

2

Modul s prívodom vzduchu so vzdušným filtrom

■

nenechajte striekať vodu priamo na jednotku,
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Rozmery
■

Vstupný modul s plochým filtrom triedy EU 2 (Viď obrázok 2)

■

Štandardná jednotka (Viď obrázok 5)
Rozmery uvedené na ľavej strane sa vzťahujú k ľavej hydraulickej
prípojke a rozmery uvedené na pravej strane sa vzťahujú k pravej
hydraulickej prípojke.
1

6 prípojok s rýchlospojkami

2

Vodorovná inštalácia vypúšťania kondenzátu

3

Zvislá inštalácia vypúšťania kondenzátu

4

Hydraulické prípojky
4 = štandardný výmenník tepla
4 DF = prídavný výmenník tepla

5

Prívod vzduchu

6

Prívod vzduchu
6A = podmienky dodania
6B = zameniteľné počas inštalácie

7

Kruhový predbežne prestrihnutý prvok (Ø100 mm) pre prívod
čerstvého vzduchu

3

uvoľnite 4 upevňovacie skrutky na podpere motora bez toho,
aby ste ich úplne odskrutkovali (7),

4

demontujte výmenník tepla (5) odskrutkovaním 4 upevňovacích
skrutiek, vytiahnite ho von a otočte ho. Odstráňte predbežne
nastrihnuté prvky na opačnom bočnom paneli, opäť namontujte
výmenník tepla a skrutky dotiahnite,

5

opäť namontujte predtým uvedené komponenty,

6

uzavrite výstupné otvory predtým používaných vlnovcov
pomocou protikondenzačného izolačného materiálu.

Inštalácia jednotky
Upevnite štandardnú jednotku na strop alebo stenu pomocou
najmenej 4 zo 6 drážok,
■

Pre vodorovnú inštaláciu (montáž na strop) je vhodné použiť
tyčky so závitom M8, kotvy so závitom vhodné pre hmotnosť
jednotky a pre umiestnenie jednotky použitím 2 skrutiek M8 a
podložiek priemeru, ktorý je vhodný pre vloženie do drážky a pre
upevnenie jednotky.
Pred dotiahnutím matice nastavte hlavnú maticu tak, aby
jednotka správne dosadala v sklonenej polohe, napr. pre
uľahčenie vypúšťania kondenzátu (viď obrázok 4).
Správny sklon sa dosiahne naklonením vstupu smerom dole v
porovnaní s výstupom, pričom sa dosiahne rozdiel hladiny asi
10 mm od jedného konca po druhý. Uskutočnite hydraulické
pripojenie ku výmenníku tepla a pre chladiacu prevádzku ku
vypusteniu kondenzátu. Použite jeden z 2 výstupov z pomocnej
nádrže, ktorý je vidieť zvonku na bočných paneloch jednotky
(viď obrázok 5): vodorovné (nádrž) a zvislé vypustenie
kondenzátu.

■

Pre zvislú inštaláciu (montáž na stenu), upevnite jednotku
tak, že sa použije výtok vody smerom ku vypusteniu
kondenzátu. Dostatočný je sklon rovný rozdielu v hladinách
medzi dvomi bočnými panelmi asi 5 mm.
Dve vypúšťacie rúrky kondenzátu hlavnej nádrže sú umiestnené
vo vnútri bočných panelov a sú prístupné cez prechod
membránového typu, ktorý má byť perforovaný pre prechod
vypúšťacej rúrky cezeň.
Je vhodné nedemontovať pred tým spomenutý prechod
membránového typu, lebo bráni poškodeniu vypúšťacej rúrky
kondenzátu po určitom čase v dôsledku ostrej hrany otvoru na
bočnom paneli.

■

Pre pripojenie jednotky ku vypúšťaciemu potrubiu
kondenzátu, použite pružnú gumenú rúrku a upevnite ju na
zvolenú vypúšťaciu rúrku (Ø3/8") pomocou kovovej spony (použite
vypúšťanie umiestnené na strane hydraulickej prípojky).
Aby sa uľahčilo vypúšťanie kondenzátu, skloňte vypúšťaciu
rúrku smerom dole o najmenej 30 mm/m a zaistite, aby celá
cesta vypúšťania nebola upchatá a nenachádzali sa na nej
ohyby alebo upchatia.

■

Inštalácia vzduchového filtra. Pre vstup môže byť filtračný
modul nainštalovaný buď v tej istej rovine ako výstup (konfigurácia AA) alebo 90° v porovnaní s jednotkou (konfigurácia AB).
V poslednom uvedenom prípade predný dolný uzatvárací panel
sa musí presunúť nastavením 6 skrutiek, ktoré ho upevňujú
k jednotke. Panel sa potom inštaluje na spodku jednotky.
Obidva konce filtračného modulu sú navŕtané tak, aby pasovali
ku otvorom na vstupe jednotky.
Tak je možné modul pripojiť ku jednotke a na druhom konci
dosiahnuť, že poloha otvorov je identická s otvormi na vstupe
jednotky regulácie vzduchu.
Navŕtané otvory na jednom konci modulu sú Ø5 mm. Táto časť
je priamo pripojená ku jednotke.
Na druhom konci je priemer otvorov 3,5 mm z dôvodu pevného
dotiahnutia skrutiek, ktoré sa používajú pre upevnenie ostatných
častí (dodáva zákazník).
Celkové rozmery sú zobrazené na obrázku 2.

Inštalácia
FWD jednotky klimatizácie a vykurovania teplým
vzduchom môžu byť inštalované buď vo vodorovnej alebo
zvislej polohe. Skontrolujte, či požadovaná inštalácia spĺňa
jeden z obrázkov zobrazených na obrázku 3, na ktorom sú
vhodné obidve možné konfigurácie (AA alebo AB) pre
vykurovanie a chladenie.

Vodorovná alebo zvislá inštalácia
(Viď obrázok 3)
AA

Vstup a výstup vzduchu sú v jednej rovine

AB

Vstup vzduchu nie je v jednej rovine s výstupom vzduchu

Konfigurácia jednotky
Jednotky sa vždy dodávajú v konfigurácii AA, ale poloha vstupu
vzduchu sa môže zmeniť počas inštalácie.
Popis súpravy (Viď obrázok 6)
1

Horný uzatvárací panel

2

Dolný uzatvárací panel

3

Predbežne prestrihnutý prvok pre externý prívod vzduchu

4

Odstredivé ventilátory

5

Štandardný výmenník tepla

6

Prídavný výmenník tepla (DF)

7

Nádrž na kondenzát pre montáž na stenu (rúrka Ø3/8")

8

Nádrž na kondenzát pre montáž na strop (rúrka Ø3/8")

9

Hydraulické prípojky výmenníka tepla

10

Prípojky výstupu kondenzátu

11

Svorkovnica.

12

Nosná konštrukcia

Pred umiestnením štandardného zariadenia je vhodné podľa
technických listov nainštalovať príslušenstvo.
Časti vstupných a prívodných potrubí sú pravouhlé a opatrené otvormi
pre upevnenie príslušenstva, ktoré je k dispozícii. Kruhový predbežne
narezaný prvok (Ř100 mm) je prítomný na oboch bočných paneloch
jednotky pre priamy prívod čerstvého vzduchu.
Keď sa inštalácia odlišuje od dodacích podmienok, uloženie sa musí
zmeniť demontovaním jednotky ako je uvedené na obrázku 6.
Prípojky výmenníka je možné orientovať na opačnú stranu
nasledovne:
1

demontujte horný a dolný uzatvárací panel (1+2),

2

demontujte nádrž kondenzátu pre vodorovnú inštaláciu (8),
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■

Inštalácia filtračného modulu je schematicky zobrazená na:
- obrázok 9: inštalácia filtračných vstupných modulov na FWD
s konfiguráciou AA.
- obrázok 10: inštalácia filtračných vstupných modulov na
FWD s konfiguráciou AB.
Použite skrutky dodané so súpravou.

Je nutné dodržať niekoľko pravidiel
■ Z výmenníka tepla pri zastavených čerpadlách odstráňte
vzduch pomocou vzduchových ventilov umiestnených
v blízkosti prípojok samotného výmenníka tepla.
■ Pri zavádzaní systému kanálového typu je vhodné umiestniť
medzi kanály a jednotku spoje tlmenia vibrácií (dodáva
zákazník).
■ Keď chcete inštalovať modul s elektrickými odpormi (EDEH)
ako príslušenstvo, spoj tlmenia vibrácií má byť odolný voči
teplu.
■ Kanály, hlavne prívodné, majú byť izolované pomocou
protikondenzačného materiálu.
■ Pre účely údržby a čistenia umiestnite kontrolný panel
v blízkosti zariadenia.
■ Kontrolný panel nainštalujte na stenu. Zvoľte polohu, ktorá je
za účelom nastavenia funkcií a sledovania teploty ľahko
prístupná. Snažte sa vyhnúť miestam, ktoré sú priamo
vystavené slnečnému žiareniu alebo miestam, ktoré sú
vystavené priamemu prúdeniu horúceho alebo studeného
vzduchu. Neumiestňujte žiadne prekážky tam, kde by
zabránili správnemu odčítaniu teploty.

Zapojenie na mieste montáže
Zariadenie a komponenty musí na mieste montáže
nainštalovať elektrikár s príslušným oprávnením.
Zariadenie musí spĺňať príslušné miestne a národné
predpisy.
Elektrické zapojenie je možné uskutočniť len po vypnutí. Pre
prídavné objednávané zariadenia viď príslušný návod na obsluhu.
Skontrolujte, či hodnoty elektrického napájania súhlasia s menovitými hodnotami elektrického napájania uvedenými na výrobnom
štítku jednotky.
Každá jednotka musí byť na elektrickom napájaní vybavená
vypínačom (IL) so vzdialenosťou najmenej 3 mm medzi otváracími
kontaktmi a vhodnou bezpečnostnou poistkou (F).
Na výrobnom štítku jednotky je uvedený elektrický príkon.
Dôkladne uskutočnite zapojenie s kombináciou jednotky alebo
regulátora a to podľa správnej schémy zapojenia dodanej spolu s
každým príslušenstvom.
Aby ste mohli uskutočniť elektrické zapojenie, musíte odobrať
spodný uzatvárací panel (viď obrázok 6) pre prístup ku svorkovnici.
Napájacie káble (napájanie a ovládanie) musia byť uložené smerom
ku svorkovnici cez membránový prechod, ktorý sa nachádza na
bočnom paneli jednotky na opačnej strane ako sú hydraulické
prípojky.
Obrázok 7 ukazuje schému zapojenia FWD bez ovládacieho panelu.
Motory jednotky bežia pri 3 rôznych otáčkach.
Spoločný vodič motora je v bielej farbe (WH).

Tabuľka zapojených dielov (Viď obrázok 7)
BK .......................... Black (čierna) = maximálne otáčky
BU alebo GY .......... Blue alebo Gray (modrá alebo sivá) = priemerné
otáčky
GNYE..................... Green/Yellow (zelenožltá) = uzemnenie
RD.......................... Red (červená) = minimálne otáčky
WH ......................... White (biela) = spoločný vodič
- - - - ....................... Zapojenie na mieste montáže
CN.......................... Konektor
F............................. Poistka (dodáva zákazník)
IL ............................ Hlavný vypínač (dodáva zákazník)
M ............................ Motor

➀ ........................... Pripojenia k regulátoru

Skúšobný chod
Skontrolujte, či bolo zariadenie nainštalované tak, že zaručuje
požadovaný sklon.
Skontrolujte, či vypúšťanie kondenzátu nieje upchaté (usadeninami,
atď.).
Skontrolujte utesnenie hydraulických prípojok.
Skontrolujte, či je elektrické zapojenie dokonale utesnené (túto
kontrolu uskutočnite pri vypnutom napätí).
Presvedčite sa, či bolo správne uskutočnené odčerpanie vzduchu
z výmenníka tepla.
Zapnite elektrické napájanie a skontrolujte, či jednotka beží.

Použitie
Aby ste jednotku mohli používať, prečítajte si návod na inštaláciu a
obsluhu regulátora. Príslušné regulátory sú k dispozícii ako
príslušenstvo.

Údržba a čistenie
Pred uskutočnením údržby alebo čistenia z bezpečnostných dôvodov
jednotku vypnite a odpojte napätie vypnutím hlavného vypínača.

Údržba
Údržba klimatizačných a vykurovacích jednotiek FWD sa obmedzuje
na pravidelné čistenie vzduchového filtra a výmenníka tepla a
kontrolu efektívnosti činnosti vypúšťania kondenzátu.
Údržbu môže vykonávať len zaškolený personál.
Počas údržby je nutné dávať pozor na: náhodný kontakt s niektorými
kovovými súčiastkami môže viesť k úrazom. Preto je nutné používať
ochranné pracovné rukavice.
Zakaždým, keď sa po určitom dlhom období nečinnosti jednotky
zapnú, je nutné sa presvedčiť, či vo výmenníku tepla NIE JE
prítomný vzduch.
Keďže je motor vybavený samomazacími ložiskami, nevyžaduje
údržbu.

Keď spoločný vodič nie je pripojený správne, motor sa
môže poškodiť tak, že sa už nedá opraviť.
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Požiadavky na odstránenie do odpadu

Vyčistite vzduchový filter
Vypnutím hlavného vypínača odpojíte elektrické napájanie.
Pri čistení vzduchového filtra postupujte nasledovne (obrázok 6)
■

Cez kontrolný panel sa dostanete do zariadenia a tak
demontujte vzduchový filter odskrutkovaním upevňovacích
skrutiek ako je zobrazené na obrázku 8.

■

Inak, keď je filter vo vnútri vstupnej mriežky, mriežku demontujte
a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
(Viď obrázok 8)
1

Modul s prívodom vzduchu s filtrom

2

Vzduchový filter upevnený na vstupnom module pomocou
skrutiek sa vytiahne von ako zásuvka.

Demontáž jednotky je nutné uskutočniť v súlade s príslušnými
miestnymi a národnými predpismi.

Odstránenie porúch
Keď jednotka nepracuje správne, pred požiadaním servisného
oddelenia najprv skontrolujte body uvedené v tabuľke nižšie.
Keď problém nemôže byť vyriešený, spojte sa s vašim predajcom
alebo servisným strediskom.
Symptóm 1: Jednotka vôbec nebeží

■

Filter prepláchnite vo vlažnej vode alebo pre suché prášky
so stlačeným vzduchom.

■

Filter po jeho vysušení opäť namontujte.

Čistenie výmenníka tepla
Pred spustením letnej prevádzky je vhodné skontrolovať stav
výmenníka tepla. Tiež skontrolujte, či nie sú rebrá upchaté
nečistotami.
Aby ste sa dostali k výmenníku tepla, demontujte prívodný panel a
kondenzačnú nádrž. Potom, ako ste sa dostali k výmenníku tepla,
vyčistite ho stlačeným vzduchom alebo parou pod nízkym tlakom bez
poškodenia rebier výmenníka tepla.
Pred letnou
kondenzátu.
POZNÁMKA

prevádzkou

pravidelne

kontrolujte

vypúšťanie

Vhodná pravidelná údržba a čistenie má za následok
zníženie energetickej spotreby a úsporu nákladov.

Možné príčiny

Obnovte elektrické napájanie

Zopnutý automatický istič

Spojte sa so servisným strediskom

Vypínač je v polohe STOP ("0")

Jednotku zapnite, zvoľte "I"

Symptóm 2: Slabé chladenie alebo vykurovanie
Možné príčiny

4

Nápravná činnosť

Znečistený alebo upchatý vzduchový
filter

Vzduchový filter vyčistite

Prekážka v blízkosti vstupu a
výstupu vzduchu

Prekážku odstráňte

Vzduch vo vnútri výmenníka tepla

Spojte sa s inštalatérom

Dvere a okná sú otvorené

Zavrite okná a dvere

Jednotka beží pri nízkych otáčkach

Zvoľte stredné a vysoké otáčky
ventilátora

Symptóm 3: Jednotka netesní
Možné príčiny

Návod na inštaláciu a použitie

Nápravná činnosť

Porucha napájania

Nápravná činnosť

Jednotka nie je nainštalovaná
v správnom sklone

Spojte sa s inštalatérom

Vypúšťanie kondenzátu je upchaté

Spojte sa s inštalatérom
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