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1 O dokumentácii

1.1 O tomto dokumente
Cieľoví používatelia
Oprávnení inštalátori

Dokumentácia
Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia
zahŕňa tieto dokumenty:

▪ Návod na inštaláciu voliteľnej možnosti:
▪ Pokyny na inštaláciu

▪ Formát: papier (v balení možnosti)

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na
regionálnej Daikin webovej stránke alebo u vášho predajcu.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné
jazyky sú preklady.

Technické údaje
▪ Podmnožina najnovších technických údajov je k dispozícii na

regionálnej webovej stránke Daikin (verejne prístupnej).

▪ Úplná sada najnovších technických údajov je k dispozícii na
Daikin Business Portal (požaduje sa prihlásenie).

2 Informácie o balení
POZNÁMKA
Pred inštaláciou skontrolujte poškodenie balenia a dielov.
Uistite sa, že je dodávka kompletná.

2.1 Diely
Škatuľa obsahuje nasledujúce diely:

Opis Počet Označenie(a)

Profil základného
rámu, predný

1× A

Profil základného
rámu, zadný

1× B

Profil základného
rámu, ľavý

1× C

Profil základného
rámu, pravý

1× D

Podporný nosník,
predný

1× —

Podporný nosník,
zadný

1× —

Podporná priečka,
vrchná

1× E

Podporná priečka,
spodná

1× F

Tesniaca platnička
podporného rámu

1× —

Zvislá podpera, ľavá 2× G
Zvislá podpera, pravá 2× H
Spodná lišta 2× —
Prostredná lišta 8× —
Vrchná lišta 2× —
Vrchný panel 1× —
Bočný panel, ľavý 1× —
Bočný panel, pravý 1× —
Tesniace pásiky — —

(a) Niektoré časti majú na sebe vyrazené písmeno.

2.2 Príslušenstvo
Škatuľa obsahuje nasledujúce príslušenstvo:

Príslušenstvo(a

)
Obrázok Opis Počet

A Skrutka s torx
hlavou, M5×20

80×

B Podložka M5,
nylon, DIN
125‑1A

80×

C Tesniaca
páska, 20 mm

1×
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Príslušenstvo(a

)
Obrázok Opis Počet

D Nylonová
rozperka, 8×40

8×

E Skrutka do
dreva, 6×50

8×

F Kovová
podložka,
M6×20

8×

G Okrúhly kryt
rozpery

4×

H Pružná
podložka, M8

8×

I Matica, M8 8×

J Kovová
podložka,
M8×30

8×

K Zaoblený
koncový profil,
malý

1×

L Koncový profil v
tvare písmena
U

1×

M Vodiaci čap,
Ø8×25 M5

12×

N Rozperacie
puzdro, 15×2,5

4×

O Rozperacie
puzdro, 12×7

4×

P Pena v tvare
písmena D,
samolepiaca

1×

Q Zaoblený
koncový profil,
veľký (1 m)

1×

R Kľúč 2×

Príslušenstvo(a

)
Obrázok Opis Počet

S Rohová konzola
základného
rámu

4×

T Tesniaca
platnička
základného
rámu

1×

U Tesniaca
platnička
základného
rámu

3×

V Tlmič vibrácií 4×

(a) Tento návod označuje každé príslušenstvo príslušným písmenom
od A po V.

3 O jednotke a nadštandardnej
výbave

3.1 Možné kombinácie
Pozrite si údajovú knihu vonkajšej jednotky a overte, či je
protihlukový kryt kompatibilný s vonkajšou jednotkou.

3.2 Možné voliteľné možnosti
Odtoková vaňa a vykurovací pás
Na vypustenie odtokovej vody použite:

▪ Odtoková vaňa (EKLN140-DP)

Na zabránenie upchatiu odtokových otvorov v studenom podnebí
použite tiež:

▪ Vykurovací pás (EKLN140-DPHT)

4 Inštalácia jednotky
VAROVANIE
Inštaláciu smie vykonať inštalatér, výber materiálov a
inštalácia musí spĺňať platnú legislatívu. V Európe platí
norma EN378.

VAROVANIE
Inštaláciu MUSÍ vykonať autorizovaný inštalatér. Inštalácia
protihlukového krytu vyžaduje 2 osoby.

VAROVANIE
Diely môžu mať ostré okraje. Pri inštalácii noste pracovné
rukavice chrániace pred porezaním.
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4.1 Príprava miesta inštalácie
VAROVANIE
Uistite sa, že sú inštalácia, servis, údržba a opravy v
súlade s návodom z Daikin a s použiteľnými zákonmi a že
ich vykonávajú LEN oprávnené osoby.

Požiadavky týkajúce sa inštalácie
Zaistite vodorovnú, vyrovnanú a stabilnú základňu (betón, dláždený
povrch alebo drevený rám). Na všetkých stranách rámu MUSÍ byť
priestor minimálne 1 meter.

Informácie o ďalších požiadavkách na mieste inštalácie vonkajšej
jednotky v chladnom podnebí nájdete v referenčnej príručke
inštalatéra k vonkajšej jednotke.

Náradie
Protihlukový kryt možno inštalovať pomocou nasledujúceho náradia:

▪ Pracovné rukavice chrániace pred porezaním

▪ Nožnice na drôt

▪ Pracovný nôž

▪ Meracie pásmo

▪ Príložný uholník

▪ Neutrálny čistiaci prostriedok

▪ Skrutkovač, torx TX25

▪ Kľúč (na rúrky), veľkosť 10

▪ Kľúč, veľkosť 13

▪ Vŕtačka s 8  mm bitom do betónu (ak je podklad vyrobený z
betónu)

4.2 Pripevnenie krytu

4.2.1 Inštalácia základného rámu

a

b
c

d
g

g

g

g

e

4× 4.3.1

f

a Profil základného rámu, predný (časť A)
b Profil základného rámu, zadný (časť B)
c Profil základného rámu, ľavý (časť C)
d Profil základného rámu, pravý (časť D)
e Rohové konzoly základného rámu (príslušenstvo S)
f Tesniaca platnička základného rámu (príslušenstvo U)
g Upevňovacie otvory

Inštalácia základného rámu
Základný rám sa skladá zo 4 rovných dielov (a~d) a 4 rohov (e). 4
rovné diely majú na koncoch výstupky, pomocou ktorých ich možno
do seba zasunúť.

1 Nakloňte rohové konzoly (príslušenstvo S) do rohov.

2 Rohy pripevnite skrutkami s torx hlavou M5 (príslušenstvo A) a
podložkami (príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

3 Pripevnite 1 pásik tesniacej pásky (príslušenstvo C) na spodnú
stranu základného rámu v strede profilu.

a

a Tesniaca páska (príslušenstvo C)

4 Gumu vynechajte na odtokových (2×) a upevňovacích otvoroch
(4×).

5 Zarovnajte základný rám v uhle 90° – najideálnejší by na to bol
veľký príložný uholník.

INFORMÁCIE
Rohy MUSIA byť presne v uhle 90°.

6 Základný rám pripevnite k podlahe pomocou kotevných skrutiek
(príslušenstvo E) a kovových podložiek (príslušenstvo F).

7 (Voliteľné) Ak pracujete s kamennou základňou, použite
nylonové rozperky (príslušenstvo D).

8 Na základný rám pripevnite 4 okrúhle plastové kryty rozpier
(príslušenstvo G) a zatlačte ich do upevňovacích otvorov vo
vrchnej časti, nad ktoré sa budú neskôr inštalovať panely.

4.2.2 Inštalácia podporného rámu

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Podporný nosník, predný
b Podporný nosník, zadný
c Podporná priečka, vrchná (časť E)
d Podporná priečka, spodná (časť F)
e Tlmiče vibrácií (príslušenstvo V)
f Zaoblená guma (príslušenstvo Q)
g Tesniaca platnička základného rámu (príslušenstvo T)
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C, H, I Príslušenstvo

Inštalácia podporného rámu
1 Rovnobežne umiestnite predný (a) a zadný podporný nosník (b)

s otvorenými časťami smerujúcimi k sebe.

2 Vrchnú (c) a spodnú podpornú priečku (d) zasuňte medzi 2
podporné nosníky.

3 Skontrolujte, či sú všetky otvory v podporných tyčiach a
priečkach zarovnané.

4 Tlmiče vibrácií (príslušenstvo V) pripevnite k podporným
nosníkom a priečkam pomocou pružných podložiek M8
(príslušenstvo H) a matíc M8 (príslušenstvo I).

5 Podporné nosníky a priečky k sebe pripojte pomocou skrutiek s
torx hlavou M5 (príslušenstvo A) a podložiek (príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

6 Na oba podporné nosníky v strede profilu predného (a) a
zadného podporného nosníka (b) pripevnite 1 pásik tesniacej
pásky (príslušenstvo C).

a

a Tesniaca páska (príslušenstvo C)

7 (Voliteľné) Ak podporný rám používate ako základňu odtokovej
vane: rozstrihnite koncovú gumu v tvare písmena U
(príslušenstvo L) na 4 rovnaké diely dlhé 3 cm a umiestnite ich
na vrchné konce oboch prostredných podporných priečok na
vrchnej časti.

L

L

L

L

L Koncová guma v tvare písmena U

8 Na prednú časť podporného nosníka najviac vpredu pripevnite
zaoblenú gumu (príslušenstvo Q).

9 Odrežte správnu dĺžku a uistite sa, že guma je na výrezoch
vynechaná.

10 Podporný rám zatlačte do drážok v základnom ráme.

a

a Umiestnenie drážky v základnom ráme

a

a Umiestnenie drážky v podpornom ráme

11 Podporný nosník najviac vpredu pripevnite k podlahe pomocou
skrutiek do dreva (príslušenstvo E), kovových podložiek
(príslušenstvo F) a rozperiek (príslušenstvo D), ak pracujete s
kamennou základňou.

Výsledok:

4.2.3 Inštalácia vonkajšej jednotky

INFORMÁCIE
Podrobné informácie o inštalácii vonkajšej jednotky nájdete
v návode k vonkajšej jednotke.
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UPOZORNENIE
Pri inštalácii protihlukového krytu na existujúcu vonkajšiu
jednotku MUSIA elektroinštalácia a potrubie s chladiacou
zmesou prechádzať 1 z 3 vopred predvŕtaných otvorov v
základnom ráme protihlukového krytu.

V prípade demontáže a opätovnej inštalácie vonkajšej
jednotky sa VŽDY riaďte pokynmi uvedenými v návode na
inštaláciu a servisnej príručke k vonkajšej jednotke.

Inštalácia vonkajšej jednotky
1 V prípade potreby pripevnite podporný nosník najviac vzadu

pomocou skrutiek do dreva (príslušenstvo E) a podložiek
(príslušenstvo F).

2 (Voliteľné) Ak pracujete s kamennou základňou, použite
rozperky (príslušenstvo D).

3 Vonkajšiu jednotku umiestnite na tlmiče vibrácií a postupne ich
pripojte pomocou kovovej podložky (príslušenstvo J), pružnej
podložky (príslušenstvo H) a matice (príslušenstvo I).

b

c

a

a Kovová podložka M8 (príslušenstvo J)
b Pružná podložka M8 (príslušenstvo H)
c Matica M8 (príslušenstvo I)

4.3 Káble

4.3.1 Príprava elektroinštalácie
1 Vyberte v základnom ráme požadovaný otvor na rúrky a

elektroinštaláciu.

2 Ďalšie otvory utesnite dodanými tesniacimi platničkami
základného rámu (príslušenstvo T a U).

INFORMÁCIE
Ak káble vedú zo spodnej časti, utesniť možno všetky
otvory.

3 Pripevnite skrutky s torx hlavou M5 (príslušenstvo A) a podložky
(príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

4.3.2 Umiestnenie elektroinštalácie
1 Malú zaoblenú koncovú gumu (príslušenstvo K) zasuňte do

otvoru, cez ktorý vedú káble, a zaručte tak dokonalé utesnenie
medzi otvorom, rúrkami a káblami.

2 Zaoblenú koncovú gumu (príslušenstvo K) odrežte pomocou
pracovného noža na správnu veľkosť a umiestnite ju na
vnútornú stranu otvoru.

3 Na vnútornú stranu základného rámu umiestnite pásik koncovej
gumy v tvare písmena U (príslušenstvo L), aby ste predišli
poškodeniu rúrok a káblov.

4 Pretiahnite cez otvory rúrky a elektrické káble.

5 Rúrky a elektrické káble veďte cez vstupný bod na podlahe
(základni) vonkajšej jednotky, aby sa rúrky neohýbali.

a

b

a

d c

a Izolácia
b Chladiace potrubie
c Malý zaoblený koncový profil (príslušenstvo K)
d Koncový profil v tvare písmena U (príslušenstvo L)

a

b
c
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a Chladiace potrubie
b Doska krytu umiestnená zvnútra. Umiestnené na 3

pozíciách (pozrite si pohľad zhora). Rúrky sú utesnené
gumou.

c Elektrické káble

4.4 Pripevnenie vonkajšej jednotky

4.4.1 Pripevnenie vonkajšej jednotky
1 Rúrky a káble z vonkajšej jednotky pripojte podľa pokynov

uvedených v návode na inštaláciu k vonkajšej jednotke.

4.5 Inštalácia rámu na lišty

4.5.1 Inštalácia rámu na lišty
1 Umiestnite na základný rám ľavú (a) a pravú zvislú podperu (b).

a
a

b

b

a Zvislé podpery, ľavé (časť G)
b Zvislé podpery, pravé (časť H)

2 Pripevnite skrutky s torx hlavou M5 (príslušenstvo A) a podložky
(príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

3 Na spodnú časť zvislej podpery pripevnite plastové vodiace
čapy (príslušenstvo M).

4 Pripevnite skrutky s torx hlavou M5 (príslušenstvo A) a podložky
(príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

5 Na spodné vodiace čapy nasuňte plastové rozperacie puzdro
15×2,5 (príslušenstvo N).

4.6 Inštalácia líšt

b

c

a

a Spodné lišty (2×)
b Prostredné lišty (8×)
c Vrchné lišty (2×)

Okolo líšt je pri preprave ochranná páska. Pred montážou líšt pásku
odstráňte.

b

a

a

b

b

b

b

a

a Ochranná páska na vrchnej lište (4×)
b Ochranná páska na zvislej podpere, ľavé a pravé (8×)

4.6.1 Inštalácia spodných líšt
1 Nakloňte spodné lišty do zvislých podpier (časti G a H).

2 Ohnite montážne okraje tak, aby s lištami tvorili 90° uhol.
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POZNÁMKA
Okraje MUSIA byť ohnuté v uhle 90°. Ak sú ohnuté <90°,
môžu poškriabať povrch jednotky. Pri montáži líšt
postupujte opatrne.

INFORMÁCIE
Okraje MUSIA byť pripojené k zvislým podperám.

3 Okraj a zvislú podperu držte pevne rukou, aby ste sa uistili, že
sa zarovnajú otvory.

4 Okraj pripevnite zvonka vloženými skrutkami s torx hlavou M5
(príslušenstvo A) a podložkami (príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

4.6.2 Inštalácia prostredných líšt
1 Nakloňte stredné lišty do zvislých podpier (časti G a H).

2 Na každú stranu umiestnite 4 prostredné lišty.

3 Ohnite montážne okraje tak, aby s lištami tvorili 90° uhol.

POZNÁMKA
Okraje MUSIA byť ohnuté v uhle 90°. Ak sú ohnuté <90°,
môžu poškriabať povrch jednotky. Pri montáži líšt
postupujte opatrne.

INFORMÁCIE
Okraje MUSIA byť pripojené k zvislým podperám.

4 Okraj a zvislú podperu držte pevne rukou, aby ste sa uistili, že
sa zarovnajú otvory.

5 Okraj pripevnite zvonka vloženými skrutkami s torx hlavou M5
(príslušenstvo A) a podložkami (príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

4.6.3 Inštalácia vrchných líšt
1 Nakloňte vrchné lišty do zvislých podpier (časti G a H).

2 Lištu umiestnite na vrchnú časť nad zvislé podpery (časti G a
H).

3 Lištu zasuňte do spodných výrezov vo zvislých podperách
(časti G a H).

4 8 vodiacich čapov (príslušenstvo M) pripevnite pomocou
skrutiek s torx hlavou M5 (príslušenstvo A). Podložka v tomto
prípade NIE JE potrebná.

5 Nad vrchné vodiace čapy (4×) pripevnite rozperacie puzdro
12×7 (príslušenstvo O).

6 Použite ďalšie 4 skrutky s torx hlavou M5 (príslušenstvo A) a
podložky (príslušenstvo B).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

b

c a

a Vodiace čapy (príslušenstvo M) so skrutkou s torx hlavou
M5 (príslušenstvo A)

b Rozperacie puzdro (príslušenstvo O)
c Ďalšia skrutka s torx hlavou M5 (príslušenstvo A)
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7 Na všetky okraje zvislej podpery, základného rámu a vrchných
líšt pripevnite samolepiacu gumu v tvare písmena D
(príslušenstvo P).

8 Uistite sa, že je guma prilepená tak, že je zarovnaná s
vonkajšou časťou okrajov kovovej dosky.

INFORMÁCIE
Kovovú dosku vysušte a odmastite neutrálnym čistiacim
prostriedkom, aby sa guma v tvare písmena D správne
prilepila. Nožnicami odstrihnite správnu dĺžku gumy.

a

a Samolepiaca guma v tvare písmena D (príslušenstvo P)

4.7 Inštalácia panelov a tesniacich
pásikov

4.7.1 Inštalácia vrchného panela
1 Vrchný panel umiestnite presne nad 4 vodiace čapy

(príslušenstvo M).

2 Vrchný panel pripevnite LEN pomocou 4× skrutiek s torx hlavou
M5 (príslušenstvo A).

INFORMÁCIE
Utiahnite ich rukou (uťahovacím momentom <5 N∙m).

3 Na oba okraje vrchného panela pripevnite samolepiacu gumu v
tvare písmena D (príslušenstvo P).

4 Uistite sa, že je guma prilepená tak, že je zarovnaná s
vonkajšou časťou okrajov kovovej dosky.

INFORMÁCIE
Kovovú dosku vysušte a odmastite neutrálnym čistiacim
prostriedkom, aby sa guma v tvare písmena D správne
prilepila. Nožnicami odstrihnite správnu dĺžku gumy.

a

a Samolepiaca guma v tvare písmena D (príslušenstvo P)

4.7.2 Inštalácia bočných panelov a tesniacich
pásikov

1 Samolepiace tesniace pásiky pripevnite na obe strany vonkajšej
jednotky.

a
b

ba

a Tesniaci pásik, ľavý. Tento pásik prilepte po celej výške
vonkajšej jednotky (pozrite si bodkovanú čiaru).

b Tesniaci pásik, pravý. Tento pásik prilepte LEN na dĺžku
servisného krytu (pozrite si bodkovanú čiaru).

2 Zvyšok tesniaceho pásika zatlačte do profilu základného rámu.

3 Ľavý a pravý bočný panel nadvihnite do výstupku a nechajte ich
presunúť sa nad spodné čapy (príslušenstvo M).
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4 Bočné panely pevne zatlačte a zaistite ich dodaným kľúčom
(príslušenstvo R).

Výsledok: Protihlukový kryt je nainštalovaný.

5 Konfigurácia
Po inštalácii vonkajšej jednotky VŽDY deaktivujte funkciu vysokého
externého statického tlaku. Predídete tak zvýšenej rýchlosti
ventilátora a súvisiacemu zvýšeniu emisií hluku z vonkajšej jednotky.

Model Nastavenie Nastavte na
hodnotu...

RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

INFORMÁCIE
Ďalšie informácie o nastaveniach na mieste inštalácie
nájdete v referenčnej príručke inštalatéra alebo v servisnej
príručke k vonkajšej jednotke.

6 Údržba
▪ Protihlukový kryt za normálnych podmienok nevyžaduje údržbu.

▪ Vonkajšiu časť čistite vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom
minimálne dvakrát ročne, aby bol kryt v optimálnom stave.

▪ Ak chcete predísť zastaveniu prúdu vzduchu, otvory v lištách
musia byť VŽDY čisté a nesmú sa v nich nachádzať zvyšky a
nečistoty. Napríklad listy a sneh ihneď odstráňte.

INFORMÁCIE
Informácie o údržbe vonkajšej jednotky nájdete v servisnej
príručke k príslušnej vonkajšej jednotke.
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