Instalační příručka
Ventilátorové jednotky

FWE03D
FWE04D
FWE05D
FWE06D
FWE07D
FWE08D
FWE10D
FWE11D

Instalační příručka
Ventilátorové jednotky

Čeština

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Produkte auf die sich diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che I prodotti cui questa dichiarazione si rifferisce:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что изделия, к которому относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att de produkter som berörs av denna deklaration gäller:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou výhradni odpovědnost, že produkty, kterých se prohlášení týká:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy atermékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
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01**
02**
03**
04**
05**
06**

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of September 2019

13**
14**
15**
16**
17**
18**

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

**
*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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09

EN 60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so naprave, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad tooted:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
išskirtine savo atsakomybe šiuo deklaruoja, kad produktai, su kuriais ši deklaracija susijusi:
ar pilnu atbildību apliecina, ka turpmāk minētie izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧu altında bu bildirinin ilgili olduǧu ürünleri beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

FWE03DATN5V3-L/R, FWE04DATN5V3-L/R, FWE05DATN5V3-L/R, FWE06DATN5V3-L/R, FWE07DATN5V3-L/R, FWE08DATN5V3-L/R, FWE10DATN5V3-L/R, FWE11DATN5V3-L/R,
FWE03DATN5V3-S/T, FWE04DATN5V3-S/T, FWE05DATN5V3-S/T, FWE06DATN5V3-S/T, FWE07DATN5V3-S/T, FWE08DATN5V3-S/T, FWE10DATN5V3-S/T, FWE11DATN5V3-S/T,
FWE03DAFN5V3-L/R, FWE04DAFN5V3-L/R, FWE05DAFN5V3-L/R, FWE06DAFN5V3-L/R, FWE07DAFN5V3-L/R, FWE08DAFN5V3-L/R, FWE10DAFN5V3-L/R, FWE11DAFN5V3-L/R,
FWE03DAFN5V3-S/T, FWE04DAFN5V3-S/T, FWE05DAFN5V3-S/T, FWE06DAFN5V3-S/T, FWE07DAFN5V3-S/T, FWE08DAFN5V3-S/T, FWE10DAFN5V3-S/T, FWE11DAFN5V3-S/T,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P491002-4E

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Produkte auf die sich diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che I prodotti cui questa dichiarazione si rifferisce:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что изделия, к которому относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att de produkter som berörs av denna deklaration gäller:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou výhradni odpovědnost, že produkty, kterých se prohlášení týká:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy atermékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of December 2021
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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18

as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN 60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so naprave, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad tooted:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
išskirtine savo atsakomybe šiuo deklaruoja, kad produktai, su kuriais ši deklaracija susijusi:
ar pilnu atbildību apliecina, ka turpmāk minētie izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧu altında bu bildirinin ilgili olduǧu ürünleri beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

FWE03DATT5V3-L/R, FWE04DATT5V3-L/R, FWE05DATT5V3-L/R, FWE06DATT5V3-L/R, FWE07DATT5V3-L/R, FWE08DATT5V3-L/R, FWE10DATT5V3-L/R, FWE11DATT5V3-L/R,
FWE03DATT5V3-S/T, FWE04DATT5V3-S/T, FWE05DATT5V3-S/T, FWE06DATT5V3-S/T, FWE07DATT5V3-S/T, FWE08DATT5V3-S/T, FWE10DATT5V3-S/T, FWE11DATT5V3-S/T,
FWE03DAFT5V3-L/R, FWE04DAFT5V3-L/R, FWE05DAFT5V3-L/R, FWE06DAFT5V3-L/R, FWE07DAFT5V3-L/R, FWE08DAFT5V3-L/R, FWE10DAFT5V3-L/R, FWE11DAFT5V3-L/R,
FWE03DAFT5V3-S/T, FWE04DAFT5V3-S/T, FWE05DAFT5V3-S/T, FWE06DAFT5V3-S/T, FWE07DAFT5V3-S/T, FWE08DAFT5V3-S/T, FWE10DAFT5V3-S/T, FWE11DAFT5V3-S/T,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P491002-5G

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Produkte auf die sich diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che I prodotti cui questa dichiarazione si rifferisce:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что изделия, к которому относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att de produkter som berörs av denna deklaration gäller:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou výhradni odpovědnost, že produkty, kterých se prohlášení týká:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy atermékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
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01**
02**
03**
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05**
06**

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of December 2021

13**
14**
15**
16**
17**
18**

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

**
*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*

10
11
12
13
14
15
16
17

19**
20**
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24**
25**
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*

01
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09

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
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Soubor dokumentace
Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní
soubor se skládá z následujících částí:
▪ Instalační příručka ventilátorové jednotky:
▪ Pokyny k instalaci
▪ Formát: Papírový výtisk (ve skříni ventilátorové jednotky)
Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na
místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.
Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou
překlady.
Rozsah příručky
Tato příručka popisuje postupy pro manipulaci, instalaci a připojení
jednotky. Tato příručka byla připravena tak, aby zajistila odpovídající
údržbu jednotky a poskytuje také pomoc v případě problémů.

1.2

Význam varování a symbolů
NEBEZPEČÍ
Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo
vážné zranění.
NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Označuje situaci, která může mít za následek usmrcení
elektrickým proudem.
NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ
Označuje situaci, která by mohla mít za následek spálení /
opaření v důsledku extrémních vysokých nebo nízkých
teplot.
VÝSTRAHA
Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo
vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ
Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo
střední zranění.
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Čištění vzduchového filtru ......................................................... 23
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9.1
9.2
9.3

Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo
školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na
farmách, nebo pro komerční a domácí použití určenými
osobami.

Informační požadavky pro ventilátorové jednotky ..................... 26
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Schéma zapojení....................................................................... 30

POZNÁMKA
Označuje situaci, která může mít za následek poškození
zařízení nebo majetku.
INFORMACE
Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.
Symboly použité na jednotce:
Symbol

Vysvětlení

1

O této dokumentaci

Před instalaci si prostudujte návod instalaci a
návod k obsluze a schémat zapojení elektrické
kabeláže.

1.1

O tomto dokumentu

Před prováděním údržby nebo servisu si
prostudujte servisní příručku.

Určeno pro:
Autorizovaní instalační technici

FWE03~11D
Ventilátorové jednotky
3P443944-5P – 2021.12

Další informace naleznete v návodu k instalaci a
uživatelské příručce.

Instalační příručka
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2 Informace o krabici
1.3

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Obecně

Ventilátorové jednotky NIKDY NEOBSLUHUJTE mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud si NEJSTE jisti způsoby instalace nebo obsluhy jednotky,
kontaktujte svého dodavatele.

NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

VÝSTRAHA

Během provozu a bezprostředně po jeho ukončení se
NEDOTÝKEJTE potrubí vody nebo vnitřních součástí.
Může být příliš horké nebo příliš studené. Chcete-li se
vrátit do normálního režimu provozu, ponechte k tomu čas.
Pokud se jej musíte dotknout, používejte ochranné
rukavice.

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či
příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem,
zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení.
Používejte POUZE příslušenství, volitelné vybavení a
náhradní díly vyrobené nebo schválené společností Daikin.
VÝSTRAHA
Ujistěte se, že instalace, zkoušení a použité materiály
odpovídají platným předpisům (nad pokyny popsanými v
dokumentaci Daikin).

2

Informace o krabici

UPOZORNĚNÍ

2.1

Přehled: Informace o krabici

Používejte adekvátní osobní ochranné pomůcky (ochranné
rukavice, bezpečnostní brýle,…) při instalaci, údržbě nebo
provádění servisu systému.

Mějte na paměti následující:

VÝSTRAHA

▪ Při dodání MUSÍ být jednotka zkontrolována, zda není poškozena.
Jakékoliv poškození MUSÍ být ihned nahlášeno zástupci dopravce
odpovědnému za reklamace.

Roztrhněte a vyhoďte plastové obaly, aby si s nimi nikdo,
zvláště děti, nehrál. Možné riziko: udušení.

▪ Zabalenou jednotku dopravte co nejblíže ke konečnému místu
instalace, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy.

VÝSTRAHA

▪ Předem si připravte trasu, po které chcete jednotku dopravit
dovnitř.

Proveďte přiměřená opatření, aby malá zvířata nemohla
jednotku použít jako svůj úkryt. Malá zvířata mohou svým
dotykem s elektrickými částmi způsobit poruchu, kouř nebo
požár.

2.2

UPOZORNĚNÍ
▪ Na
horní
stranu
(horní
desku)
jednotky
NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
▪ Na
horní
stranu
jednotky
NEVYLÉZEJTE, ani NESTOUPEJTE.

NESEDEJTE,

Rozbalení a manipulace s
ventilátorovou jednotkou

Ke zvedání jednotky použijte lano z měkkého materiálu nebo
ochranné desky s lanem. Předejdete tak poškození nebo poškrábání
jednotky.
1

Zvedněte jednotku tak, že ji upevníte za závěsné držáky, aniž
byste působili tlakem na ostatní součásti. To platí zvláště pro
vypouštěcí potrubí a tepelnou izolaci.

VÝSTRAHA
Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a
osobami se sníženými psychickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a
znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly
předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.
Děti si NESMÍ se zařízením hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu NESMÍ provádět děti bez
dohledu.
UPOZORNĚNÍ
NEDOTÝKEJTE se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzií
jednotky.
NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

2.3

Sejmutí příslušenství z
ventilátorové jednotky
a

▪ Zkontrolujte, zda je systém řádně uzemněn.
▪ Před údržbou VYPNĚTE napájení.

1×

▪ Před zapnutím napájení nasaďte kryt rozváděcí skříně.
UPOZORNĚNÍ
▪ Zkontrolujte, zda místo instalace dokáže unést
hmotnost
jednotky.
Nevyhovující
instalace
je
nebezpečná. Může také způsobovat vibrace a
neobvyklý provozní hluk.

a

Instalační příručka

▪ Zajistěte dostatečný prostor pro údržbu.
▪ NEINSTALUJTE jednotku do kontaktu se stropem nebo
se stěnou, mohlo by docházet k vibracím.
Instalační příručka
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3 Informace o jednotce

3

Informace o jednotce

3.1

Přehled: Informace o jednotkách a
volitelném příslušenství

Obsahuje následující informace:

Kód

Flexibilní, nízký statický tlak (LSP), bez pláště

03

Výkonová třída: 03=1,5 kW

D

Rozsáhlá změna modelu (A až Z)

A

Menší změna

P

F: 4 potrubí

▪ Identifikace ventilátorové jednotky.

T: 2 potrubí
N

3.2

Označení

N: Bez ventilu
V: třícestný ventil ON/OFF 230 V
T: dvoucestný ventil ON/OFF 230 V

POZNÁMKA
Při instalaci nebo servisu několika jednotek najednou
zajistěte, aby NEDOŠLO k přehození servisních panelů
mezi různými modely.

3.2.1

Popis

E

Identifikační štítek: Ventilátorová jednotka

5

Výrobní závod Hendek

V3

Motor ventilátoru / jednofázový / 50 Hz /
220~240 V

–

Žádná varianta

L

S: Připojení vody z levé strany – elektrické
připojení z levé strany

Umístění

L: Připojení vody z levé strany – elektrické
připojení z pravé strany
T: Připojení vody z pravé strany – elektrické
připojení z pravé strany
R: Připojení vody z pravé strany – elektrické
připojení z levé strany

4

Příprava

4.1

Přehled: Příprava

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat a znát předtím, než přejdete
na pracoviště.
Obsahuje následující informace:
▪ Příprava místa instalace
▪ Příprava potrubí vody
▪ Příprava elektrické kabeláže

4.2

Příprava místa instalace
VÝSTRAHA
NEUMÍSŤUJTE předměty pod ventilátorovou jednotku,
pokud by mohly zvlhnout. Jinak může kondenzace na
hlavní jednotce či na vodním potrubí, nečistota ve
vzduchovém filtru nebo zanesení odpadu způsobit
odkapávání, které může znečistit nebo poškodit předmět
pod jednotkou.
POZNÁMKA
Poraďte se se svým prodejcem a ujistěte se, že není
překročen vnější statický tlak jednotky.
INFORMACE
Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte závěsné šrouby v případě vertikální
instalace. Vertikální instalace musí být provedena pomocí
montážní sady pro vertikální instalaci (ESFH01D5,
ESFH02D5, ESFH03D5).

Označení modelu
Příklad: FW E 03 D A F N 5 V3 — L
Kód
FW

Popis
Vodní ventilátorová jednotka

FWE03~11D
Ventilátorové jednotky
3P443944-5P – 2021.12

INFORMACE
Vzdálenost mezi stropem a jednotkou by měla být ≥10 mm
a prostor pro sání by měl být ≥150 mm.
Instalační příručka
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4 Příprava
Jednotku neinstalujte ani neprovozujte v místech s následujícími
vlastnostmi:
▪ Místa s minerálními oleji nebo vyplněná olejovými parami nebo
aerosoly, například kuchyně (plastové souásti mohou
degradovat).
▪ Místa s výskytem korozívních plynů (například sirné plyny).
Měděné potrubí a mosazné plochy by mohly zkorodovat.
▪ Místa, na nichž má vzduch vysoký obsah soli (například v blízkosti
pobřeží) a v oblastech s velkým kolísáním napětí (například v
továrnách). Ve vozidlech nebo na lodích.
▪ V místech, kde je instalováno vybavení, jež vydává
elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlny by mohly rušit
řídicí systém a způsobit poruchu funkce zařízení.

≥ 10

≥ 150

▪ V místech, kde hrozí nebezpečí požáru v důsledku úniku
hořlavých plynů (příklad: ředidlo nebo benzín), kde se nachází
uhlíková vlákna, hořlavý prach.
Vyberte místo instalace, které splňuje následující podmínky a na
kterém jste se domluvili se zákazníkem.
Prostor kolem jednotky odpovídá potřebám údržby. Prostor kolem
jednotky umožňuje dostatečnou cirkulaci a rozvod vzduchu, viz
prostor potřebný pro instalaci.
Horizontální instalace

(mm)
Nástěnný typ (dolní sání)

Jednotka musí být instalována ≥2,5 m od podlahy, pokud jednotka
visí ve stropě.

10

≥150

(mm)
Vysoký volně stojící typ

≥10
≥150

(mm)

(mm)
Volně stojící typ
Vertikální prostor pro údržbu filtru by měl být uvážen podle
uvedených pokynů.

Instalační příručka
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4 Příprava
Nástěnný typ (přední sání)

10

4.4

Příprava elektrické instalace

4.4.1

Příprava elektrické instalace
VÝSTRAHA
▪ Používejte VÝHRADNĚ měděné vodiče.
▪ Zajistěte, aby všechny velikosti vodičů byly v souladu s
platnou legislativou.
▪ Veškerá elektrická instalace MUSÍ být provedena v
souladu se schématem zapojení dodávaným s
produktem.
▪ Dbejte na to, aby NEDOŠLO k sevření svázaných
kabelů a zajistěte, aby tyto kabely NEPŘICHÁZELY do
styku s potrubím a s ostrými okraji. Zajistěte, aby na
svorkovnici nepůsobily žádné vnější síly.
▪ Zajistěte instalaci zemnícího vodiče. Jednotku
NEUZEMŇUJTE k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění
telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může
způsobit úraz elektrickým proudem.
▪ Zajistěte instalaci všech požadovaných pojistek a
jističů.

≥10

▪ Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího proudu.
Zanedbání této zásady může způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.

(mm)

POZNÁMKA

4.3

Zařízení popsané v této příručce může způsobit
elektronický šum generovaný energií s rádiovými
frekvencemi. Zařízení odpovídá specifikacím, jež jsou
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti
takovému rušení. Přesto neexistuje záruka, že se u určité
instalace nevyskytne rušení.

Příprava vodního potrubí

Jednotky jsou vybaveny vstupem a výstupem vody pro připojení k
vodnímu okruhu. Veškeré zapojení vodní instalace musí být
provedeno autorizovaným instalačním technikem a musí odpovídat
příslušným předpisům.
Před provedením
následující body:

prací

na

vodovodním

potrubí

Proto se doporučuje instalovat toto zařízení a elektrická
vedení takovým způsobem, aby byly zachovány
dostatečné vzdálenosti od stereofonních zařízení,
osobních počítačů atd.

zkontrolujte

▪ Maximální tlak vody je 1,6 MPa.
VÝSTRAHA

▪ Minimální teplota vody je 5°C.

Veškeré součásti venkovní elektrické instalace MUSÍ
instalovat koncesovaný elektrikář a instalace MUSÍ
odpovídat příslušným předpisům.

▪ Maximální teplota vody je 90°C.
▪ Nainstalujte do místního propojovací potrubí takové součásti,
které jsou schopné odolávat příslušnému tlaku vody a teplotě.

NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

▪ Ve vodním okruhu musí být instalována odpovídající bezpečnostní
zařízení tak, aby tlak vody nikdy nepřekročil maximální povolený
pracovní tlak.

VÝSTRAHA
V souladu s příslušnou legislativou MUSÍ být do pevných
přívodů instalován hlavní spínač nebo jiné odpojovací
zařízení s rozpojováním všech pólů.

▪ Zajistěte správný odtok z přetlakového pojistného ventilu (je-li
nainstalován) tak, aby se unikající voda nemohla dostat do
kontaktu s elektrickými součástkami.
▪ U jednotky je třeba instalovat uzavírací ventily tak, aby bylo
možné provést běžné práce údržby, aniž by bylo třeba vypouštět
celý systém.
▪ V nejnižších místech systému nainstalujte vypouštěcí kohouty,
aby bylo možné obvod během údržby zcela vypustit.
▪ Nainstalujte odvzdušňovací ventily ve všech vysokých bodech
systému. Tyto ventily by měly být instalovány na snadno
přístupných místech.

Elektrické parametry
FWE-D
Fáze
Kmitočet
Rozsah napětí

50 Hz
220~240 V

Tolerance napětí

±10%

Maximální provozní proud

0,46 A

POZNÁMKA

Nadproudový pojistka

Jednotky jsou určeny k použití POUZE v uzavřených
vodních systémech. Použití otevřeného systému vodního
okruhu může způsobit nadměrnou korozi potrubí vodního
okruhu.

Jistič proti zemnímu zkratu
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1 fáze

5A
Velikost musí odpovídat platným
předpisům

Instalační příručka
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5 Instalace
d
e

Technické údaje pro místní kabeláž
Vodič

Velikost (mm²) Délka

Zapojení
napájecí
kabeláže

H05VV-U3G(a)(b) Podle příslušné –
legislativy ≤4,0

Vedení
dálkového
ovládání a
přenosové
vedení

Opláštěný
2žilový kabel(c)

(a)

(b)

(c)

(d)

0,75~1,25

3

Závěsný šroub
Zavěšený strop

Jednotku instalujte dočasně.
Na závěsný šroub nasaďte závěsný držák. Upevněte pečlivě
jednotku.

≤500 m(d)

a
b

Pouze v případě chráněných potrubí. Není-li použita ochrana,
použijte H07RN-F.
Proveďte elektrické vedení potrubím, abyste jej chránili před
vnějšími vlivy.
Pro dálkový ovladač použijte kabel se dvojitou izolací (tloušťka
pláště: ≥1 mm) nebo vodiče veďte stěnou nebo trubicemi tak, aby
se s nimi uživatel nemohl dostat do kontaktu.
Tato délka odpovídá celkové rozšířené délce v systému se
skupinovým ovládáním.

5

Instalace

5.1

Montáž ventilátorové jednotky

c

d

a
b
c
d

4

Matice (místní dodávka)
Podložka (běžná dodávka)
Závěsný držák
Dvojitá matice (místní dodávka)

Jednotku nastavte do správné polohy k instalaci.

POZNÁMKA
Během připojování potrubí NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou
sílu. Deformace potrubí může způsobit poruchy funkce
jednotky. Ujistěte se, že dotahovací moment je 3 N•m pro
všechny šrouby.

5.1.1

Horizontální instalace
1/100

10≤

5

Přesvědčte se, zda je jednotka vyrovnána do horizontální
polohy.
Instalujte jedině ve vodorovné poloze. Pokud by byla jednotka
nakloněna šikmo proti proudu kondenzátu (strana odtokového
potrubí je zvednuta), mohla by odkapávat voda.

10≤

1

(mm)

Zhotovte požadovaný stropní otvor pro instalaci na příslušném
místě.

Pomocí vodováhy nebo plastové trubky naplněné vodou
zkontrolujte ve všech 4 rozích, zda je jednotka ve vodorovné
poloze.

Může být nutné vyztužit rám zavěšeného stropního podhledu,
aby se zachovala výška stropu a zabránilo se jeho vibracím.
Podrobnosti si lze vyžádat od konstruktéra.
2

b

Instalujte závěsné šrouby. Použijte šrouby o velikosti W3/8
nebo M10. Pro existující stropy použijte kotevní šrouby a pro
nové stropy použijte hmoždinky, vnořené kotvy nebo jiné díly a
vyztužte strop tak, aby byl schopen nést hmotnost jednotky.
Podle této šablony lze zjistit, které body stropu je třeba vyztužit.
Než budete pokračovat, nastavte správnou vzdálenost od
stropu.

a
b
c

a
a
b

Plastová trubice
Vodováha

d
e
a
b
c
Instalační příručka
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Stropní deska
Kotva
Dlouhá matice nebo přítužná matice
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5 Instalace
5.1.2

Svislá instalace
POZNÁMKA
Pro vertikální instalaci jednotky by měla být místním
prodejcem
dodána
volitelná
sada
(ESFH01D5,
ESFH02D5, ESFH03D5).

Vysoký volně stojící typ (ESFH03D5)
V případě instalace vysoké volně stojící jednotky postupujte podle
níže uvedených pokynů. Nainstalujte jednotku na podlahu pomocí
instalačních patek. Jednotku opatrně a pečlivě položte na podlahu.
Hrozí-li nebezpečí, že se jednotka převrátí, připevněte ji k podlaze
pomocí šroubů zasunutých do otvorů pro instalační patky.
1

Demontujte závěsy (a) se šrouby (b) z jednotky.

1/100
b

4

Přesvědčte se, zda je jednotka vyrovnána do horizontální
polohy. NEINSTALUJTE jednotku naklopenou. Pokud by byla
jednotka nakloněna šikmo proti proudu kondenzátu (strana
odtokového potrubí je zvednuta), mohla by odkapávat voda.
Pomocí vodováhy (a) nebo plastové trubky (b) naplněné vodou
zkontrolujte ve všech 4 rozích, zda je jednotka ve vodorovné
poloze.

a

a

b

b

a
2

Namontujte instalační patky (d) vysoké volně stojící jednotky
pomocí šroubů (c) (součástí sady doplňků).

c

Volně stojící typ (ESFH01D5)
V případě instalace volně stojící jednotky postupujte podle níže
uvedených pokynů.

d
c

1

Vyjměte vzduchový filtr.

2

Demontujte z jednotky servisní kryt (c) a vzduchový filtr (a).

d
3

Jednotku nastavte do správné polohy k instalaci.

FWE03~11D
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a
c
3

Vložte pryžovou podpěru (b) (součástí sady) do volného
prostoru mezi boční deskou a dolní přírubou.

4

Nasaďte demontovaný servisní kryt (c) na dolní stranu.

5

Připojte 2 instalační patky (d) ze sady vertikální instalace k
servisnímu krytu pomocí 4 šroubů (e) z volitelné sady.

6

Připojte vzduchový filtr (a) na vodítko servisního krytu filtru.

7

Jednotka je připravena k vertikální instalaci.

e

a
8

b

Nainstalujte jednotku na podlahu pomocí instalačních patek (d).
Jednotku opatrně a pečlivě položte na podlahu. Hrozí-li
nebezpečí, že se jednotka převrátí, připevněte ji k podlaze
pomocí šroubů (f) zasunutých do otvorů pro instalační patky.

c

d

e

f

d
f

9
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Šroub (běžná dodávka)

Jednotku nastavte do správné polohy k instalaci.
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5 Instalace

c
b

1/100

a

10 Přesvědčte se, zda je jednotka vyrovnána do horizontální
polohy.
NEINSTALUJTE jednotku naklopenou. Pokud by byla jednotka
nakloněna šikmo proti proudu kondenzátu (strana odtokového
potrubí je zvednuta), mohla by odkapávat voda.
Pomocí vodováhy (a) nebo plastové trubky (b) naplněné vodou
zkontrolujte ve všech čtyřech rozích, zda je jednotka ve vodorovné
poloze.

a

b

Model
FWE03~05D

a (mm)

b (mm)

c (mm)

485

50

710

FWE06D

910

FWE07~11D

1110

2

Pomocí hmoždinek (a) a šroubů (b) namontujte nástěnné
závěsy na zeď.

a

d=10 mm

5.1.3

Nástěnný typ

Nástěnný (ESFH02D5)
POZNÁMKA
Filtr lze použít pro dolní nebo přední odsávání v
nástěnném provedení.
Postupujte podle pokynů v případě montáže na zeď, jak je
znázorněno níže.
1

Vyvrtejte otvory na stěně podle rozměrů, jak je znázorněno na
obrázku dole.
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a

b

b

b

b

5.2

Připojení vodního potrubí
POZNÁMKA

b
3

Během připojování potrubí nepoužívejte nadměrnou sílu.
Mohlo by dojít k deformaci potrubí jednotky. Deformace
potrubí může způsobit poruchy funkce jednotky.

Zavěste jednotku na držáky a ujistěte se, že jsou držáky
správně zasunuty, jak je znázorněno na obrázku níže.

UPOZORNĚNÍ
Ventily by měly být vždy používány k regulaci cirkulace
vody v jednotce. Ventil by měl být typu NC (normálně
zavřený), aby byly ventily zavřené, když jednotka není v
provozu. Zabrání se tak tvorbě kondenzované vody.

5.2.1
1

Připojení vodního potrubí

Připojte přívod a odtok vody z ventilátorové jednotky k
vodovodnímu potrubí.

b

4

NEINSTALUJTE jednotku naklopenou. Pokud by byla jednotka
nakloněna šikmo proti proudu kondenzátu (strana odtokového
potrubí je zvednuta), mohla by odkapávat voda.

5

Pomocí vodováhy (a) nebo plastové trubky (b) naplněné vodou
zkontrolujte, zda je jednotka ve vodorovné poloze.

d

e
f
a
b
c
d
e
f

a c

Přívod chladicí vody (3/4" vnitřní závit BSP)
Výstup chladicí vody (3/4" vnitřní závit BSP)
Přívod topné vody (3/4" vnitřní závit BSP)
Výstup topné vody (3/4" vnitřní závit BSP)
Připojení vypouštěcí trubky (Ø17 mm, vnější, bez závitu)
Odvzdušňovací ventil

Poznámka: V případě přímého připojení k jednotce použijte trubku
3/4" vnitřní BSP.
2

Instalační příručka
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Kompletní vodní okruh včetně veškerého potrubí musí být
izolován, aby se předešlo možnosti kondenzace par a snížení
výkonu.
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POZNÁMKA
▪ Vzduch ve vodním chladicím okruhu může způsobit
poruchu. Vypuštění veškerého vzduchu ze systému
může být během plnění znemožněno. Zbývající vzduch
bude vypuštěn automatickými odvzdušňovacími ventily
během prvních hodin provozu systému. Poté může být
nutné znovu doplnit vodu.

a

▪ Chcete-li systém propláchnout, použijte speciální funkci
popsanou v části "6 Uvedení do provozu" 4
[ 23].
POZNÁMKA
Zkontrolujte, zda kvalita vody odpovídá směrnici EU
2020/2184.

5.2.3

Instalace sady ventilu
POZNÁMKA
Zapojení kabeláže proveďte podle schématu elektrického
zapojení dálkového ovladače.
INFORMACE
Níže uvedená grafika zobrazuje 4 trubkové modely.
Modely se 2 trubkami jsou připojeny stejným způsobem.

Sada dvoucestného uzavíracího ventilu
POZNÁMKA
V případě, že je dvoucestný ventil používán ve svislé
poloze, musí být polohy servoovladače (a) nastaveny tak,
jak je znázorněno níže.
205 mm

a

a

5.2.2

a

Spojovací potrubí

Naplnění vodního okruhu

1

Otevřete krytku.

2

Zatlačte na pojistný tlakový ventil, abyste vytlačili vzduch z
vodního okruhu jednotky.

3

Uzavřete krytku.

4

Následně může být nutné další plnění vodou (ale nikdy však
přes odvzdušňovací ventil).

a

b
c

a
b
c

Odvzdušňování
Přetlakový pojistný ventil
Uzávěr
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Model

Volitelná sada

2 trubky/
dvoucestný

E2V2VN01V3WA

4 trubky/
dvoucestný

E2V4VN01V3WA

Hodnota Kvs (m3/
h)

Maximální
provozní tlak PN
(bar)

Napájecí zdroj
servoovladače

2,8

16

1 fáze, 230 V,
50~60 Hz NC
(normálně
zavřeno)

Instalační příručka

15

5 Instalace
1

Omotejte teflonovou pásku (místní dodávka) na konci
vodovodního potrubí (a) a to připojte k přívodnímu potrubí vody.

a

c

4

2

Připojte těleso (b) dvoucestného ventilu k potrubí vody (a).

b

d

5

3

Sada je připravena k připojení hlavních trubek. Závity (e)
napojení na hlavní potrubí tělesa ventilu jsou DN20. Vzhledem
k tomu, že není provedeno žádné připojení k výstupnímu
potrubí vody, má výstup vody závit 3/4" BSP vnitřní.

Připojte servoovladač (c) k tělesu ventilu.

Instalační příručka
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Obalte tepelnou izolaci (d) v sadě tak, abyste zabránili
kondenzaci a tepelným ztrátám.
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Sada třícestného uzavíracího ventilu
POZNÁMKA
Servoovladač třícestného ventilu (a) vyčnívá 5 mm nad
horní desku (b) jednotky (vertikální i horizontální instalace).
Rozdíl by měl být zohledněn při přípravě instalačního
prostoru.
a

b

5 mm

e

b

5 mm

a

Model

Volitelná sada

2 trubky/třícestný

E3V2VN02V3WA

4 trubky/třícestný

E3V4VN02V3WA

1

FWE03~11D
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Hodnota Kvs (m3/
h) (přepínač /
směšovač)

Maximální
provozní tlak PN
(bar)

Napájecí zdroj
servoovladače

2,8 / 2,5

16

1 fáze, 230 V,
50~60 Hz NC
(normálně
zavřeno)

Omotejte teflonovou pásku (místní dodávka) na konci
vodovodních trubek (a) a ty připojte k přívodnímu a výstupnímu
potrubí vody.

Instalační příručka
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c

a

2

Připojte těleso (b) třícestného ventilu k trubkám vody (a).
4

Obalte tepelnou izolaci (d) v sadě tak, abyste zabránili
kondenzaci a tepelným ztrátám.

b

d

3

Připojte servoovladač (c) k tělesu ventilu.

Instalační příručka
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5

Sada je připravena k připojení hlavních trubek. Závity (e)
napojení na těleso ventilu jsou DN20.
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b

e

e

3

Připojte servoovladač (f) k tělesu ventilu.

f
Sada třícestného proporcionálního ventilu
Model

Sada proporcionálního ventilu
2 potrubí

3 potrubí

Hodnota Napájecí zdroj
Kvs (m3/h) servoovladače

FWE03~05D E4V2PN04V3DA E4V4PN04V3DA

0,4

FWE06~08D E4V2PN06V3DA E4V4PN06V3DA

0,63

FWE10~11D E4V2PN10V3DA E4V4PN10V3DA

1

1

24 V AC (+10
až -15%),
50/60 Hz

Vstup
ovládání
0-10 V (2-10)
[Ri=200 kΩ]

Omotejte teflonovou pásku (místní dodávka) na konci šroubení
(c) a vodovodní trubky (d) a pak je připojte k přívodnímu a
výstupnímu potrubí vody. Poté připojte spojovací trubku (a)
nasazením těsnění (b) mezi ni a šroubení (c).

c

4

b

Obalte tepelnou izolaci (g) v sadě tak, abyste zabránili
kondenzaci a tepelným ztrátám.

a

d
g
5

2

Sada je připravena k připojení hlavních trubek. Závity (h)
napojení na hlavní potrubí tělesa ventilu jsou DN15.

Připojte těleso proporcionálního ventilu (e) umístěním těsnění
(b) do meziprostoru.
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5 Instalace
1

Z jednotky sejměte kryt svorkovnice.

2

Protáhněte místní kabeláž přes pryžový kryt svorkovnice (c).

h

5.3

Připojení elektrické kabeláže

5.3.1

Informace o připojování elektrického
vedení

Typický průběh prací
Připojení elektrického vedení se typicky skládá z následujících
kroků:
1
2

Zkontrolujte, zda systém napájení splňuje elektrické specifikace
jednotek.
Připojení elektrické kabeláže k ventilátorové jednotce.

3

Změna směru vedení elektrické kabeláže (je-li k dispozici).

5.3.2

c

Pokyny k zapojování elektrického vedení

Při připojování vodičů
následujícího obrázku.

stejného

průměru

postupujte

podle

3

Připojte napájecí zdroj a kabely dálkového ovladače ke
svorkovnici.

4

Na jednotku namontujte kryt svorkovnice.

5

Připevněte napájecí kabel k držáku kabelu.

Během připojování elektrické kabeláže dodržujte níže uvedené
pokyny a poznámky.
▪ NEPŘIPOJUJTE vodiče různých průměrů ke stejné svorce
napájení. Uvolnění daného spojení by mohlo způsobit přehřátí.
▪ Vedení různých průměrů NEPŘIPOJUJTE ke stejné zemnící
svorce. Uvolnění daného spojení by mohlo zhoršit ochranu
zemněním.
▪ Použijte stanovený elektrický vodič (viz "Technické údaje pro
místní kabeláž" 4
[ 10]). Vodič bezpečně připojte ke svorce.
Použijte příslušný dotahovací moment (N•m).
▪ Dotahovací
moment
1,44~1,88 N•m.

svorkovnice

napájecího

zdroje:

▪ Kabeláž udržujte v čistotě, aby vodiče NEBLOKOVALY jiné
zařízení nebo nevytlačovaly kryt svorkovnice k otevření.
Zkontrolujte, že kryt těsně přiléhá. Neúplné zapojení by mohlo
způsobit přehřívání a v horším případě i úraz elektrickým proudem
nebo požár.

5.3.3

Připojení elektrické kabeláže k
ventilátorové jednotce

Postupujte podle pokynů na štítku schématu zapojení umístěném na
krytu svorkovnice.
POZNÁMKA
▪ Viz schéma elektrického zapojení jednotky (dodávané
s jednotkou, umístěné na krytu svorkovnice).
▪ Zkontrolujte, zda vodiče elektrického zapojení nikde
neblokují správné upevnění krytu svorkovnice.

Instalační příručka
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5 Instalace

5.3.4

Změna směru vedení elektrické kabeláže
POZNÁMKA
Směr vedení elektrické kabeláže lze při instalaci na místě
změnit na opačnou stranu.

a

POZNÁMKA
Při nasazování krytu svorkovnice dbejte na to, aby nedošlo
ke skřípnutí žádných vodičů.
1

Demontujte kryt svorkovnice, svorku, držák kabelu, zemnicí
vodič a kabely motoru ventilátoru.

a

3

a
b
c
d
e
f

2

Kabel motoru ventilátoru

Změňte směre vedení elektrické kabeláže motoru ventilátoru.

Kryt svorkovnice
Schéma zapojení
Napájecí kabel
Svorkovnice
Uzemnění
Držák kabelu

Uvolněte kabel motoru ventilátoru z držáků kabelu.

FWE03~11D
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4

5

Připevněte kabely k panelu přepážky. Ujistěte se, že dlouhé
kabely jsou řádně připevněny kabelovou svorkou v nové
poloze.

5.4

Připojení vypouštěcího potrubí

5.4.1

Montáž vypouštěcího potrubí k jednotce

Horizontální instalace

Namontujte demontované části do jednotky.

a

M1Q

N
L

3
2
M1X
1

U1F

.etalp eman eht ot refer ,stnemeriuqer rewop eht roF *

L
N

WLY/NRG

Vertikální instalace
1-224121D4

1C

6

DEEPS NAF
HCTIWS

MARGAID GNIRIW

4

5

NRG
DER
GRO
NRB
WLY

ULB

M
~1

RG

WLY/NRG

/N

LY
W

:ETON
GNIRIW DLEIF
NEERG NRG
YLPPUS METSYS CA
L
ROTOM NAF
M
DER DER
LARTUEN
N
WOLLEY / NEERG WLY/NRG
EGNARO GRO
ROTICAPAC
1C
ESUF
U1F
NWORB NRB
HTRAE ROTCETORP
PIRTS LANIMRET
M1X
WOLLEY WLY
HTRAE
DEEPS TSEWOL
1
EULB ULB
GNITAREPO-FLES M1Q
DEEPS TSEHGIH
5
ROTCETORP LAMREHT

b

a

Připojte napájecí zdroj a kabely dálkového ovladače ke
svorkám.

b

7

Připojte kryt svorkovnice a upevněte napájecí kabel pomocí
držáku kabelu.

Potrubí instalujte co nejkratší a zajistěte jeho přiměřený spád
nejméně 1/100, aby potrubí nefungovalo jako lapač.

5.4.2

Kontrola vypouštěcího potrubí

Po dokončení instalace vypouštěcího potrubí zkontrolujte plynulé
odtékání odpadní vody.
1
Instalační příručka
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Ze strany výstupu vzduchu pomalu nalijte zhruba 1 litr vody.
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6 Uvedení do provozu
Instalace
Zkontrolujte, zda je jednotka správně upevněna, aby při
jejím spouštění nevznikal nadměrný hluk a vibrace.
Drenáž
Zkontrolujte, zda vytéká kondenzát hladce.
Možný dopad: Mohla by odkapávat kondenzovaná voda.
Napájecí napětí
Zkontroluje napájecí napětí na místním napájecím panelu.
Napětí MUSÍ odpovídat napětí na typovém štítku
jednotky.

a

b

Uzemnění
Vodiče uzemnění musí být zapojeny správně a zemnící
svorky musí být dobře dotaženy.

a
b

Pojistky, jističe a ochrany

Plastová nádoba na vodu
Vypouštěcí přípojka

Zkontrolovat, zda pojistky, jističe nebo jiná instalovaná
ochranná zařízení jsou správného typu a jsou
dimenzována v souladu s kapitolou "4.4 Příprava
elektrické kabeláže" 4
[ 9]. Žádná pojistka nebo jiné
ochranné zařízení nesmějí být přemostěny.

a

b

Vnitřní zapojení

d

c

Zkontrolujte pohledem elektrická skříň a vnitřní prostor
jednotky na výskyt uvolněných spojů nebo poškozených
elektrických součástí.
Poškozené zařízení
Zkontrolujte vnitřek jednotky, zda nejsou její části
poškozeny, nebo zda není potrubí zmáčknuté.
Vstup / výstup vzduchu

a
b
c
d

2

Výstup vzduchu
Přenosné čerpadlo
Vědro
Vypouštěcí přípojka

Zkontrolovat u jednotky, zda nic nepřekáží volnému
vstupu a výstupu vzduchu (například listy papíru, lepenka
nebo jiný materiál).

Zkontrolujte vypouštěcí průtok a ověřte činnost vypouštění
pohledem na vypouštěcí spojku.

Je použit správný rozměr potrubí a trubky jsou správně
izolovány.
Uvnitř vnitřní jednotky NEDOCHÁZÍ k žádnému úniku
vody.

6

Uvedení do provozu

Uzavírací ventily jsou správně instalovány a zcela
otevřené.

Poskytněte konstrukční data Eco podle normy (EU)2016/2281
zákazníkovi. Tato data naleznete v referenční příručce k instalaci
nebo prostřednictvím webových stránek Daikin.

6.1

Ujistěte se, že místní kabeláž je zhotovena podle pokynů
popsaných v dostupné dokumentaci a podle příslušné
legislativy:

POZNÁMKA

▪ Mezi místním napájecím panelem a vnitřní jednotkou

VŽDY používejte jednotku s termistory a/nebo snímači/
spínači tlaku. Pokud tomu tak NEBUDE, může dojít ke
spálení kompresoru.

▪ Mezi vnitřní jednotkou a ventily (je-li k dispozici)

Provedení zkušebního provozu

Po instalaci je instalační technik povinen ověřit správnou funkci. V
případě, že je něco v nepořádku s jednotkou a ta nefunguje, obraťte
se na místního prodejce.

▪ Mezi vnitřní jednotkou a pokojovým termostatem

7

POZNÁMKA
Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním
technikem nebo servisním zástupcem.

POZNÁMKA

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně.
Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly
údržby.

NEPŘERUŠUJTE zkušební provoz.

6.2

Kontrolní seznam před uvedením
do provozu

1

Po dokončení instalace
následující položky.

2

Jednotku uzavřete.

3

Zapněte jednotku.

FWE03~11D
Ventilátorové jednotky
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jednotky

je

nutné

zkontrolovat

Údržba a servis

7.1

Čištění vzduchového filtru

Když je
▪ Čištění každých 6 měsíců. V případě velmi vysokého znečištění
vzduchu v místnosti zvyšte četnost čištění.
▪ Jestliže již nelze filtr dokonale vyčistit od nečistot, vyměňte jej za
originální náhradní součást.
Instalační příručka
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7 Údržba a servis
Vertikální instalace

Jak

Zatlačte západky na filtru a vytáhněte jej zpět.

1

Vypněte napájení.

2

Vzduchový filtr lze nainstalovat na 1 ze 2 míst na tomto výrobku
(boční a dolní). Demontujte filtr posunutím, jak je znázorněno
níže.

Horizontální instalace
Demontujte filtr posunutím.

*min. 70 m
m
*200 in.
mm

Instalační příručka
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7 Údržba a servis
Vysoký volně stojící typ
Vytáhněte filtr a vyjměte jej z jednotky.

3

Použijte vysavač nebo vzduchový filtr umyjte vodou. Když je
vzduchový filtr velmi znečištěn, použijte měkký kartáček a
neutrální čisticí prostředek.

4

Vzduchový filtr znovu namontujte do původní polohy.

FWE03~11D
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8 Likvidace

8

Likvidace

9

▪ Jednotky jsou označeny následujícími symboly:

Technické údaje

▪ Podsoubor nejnovějších technických údajů je dostupný na
regionálním webu Daikin (přístupný veřejně).
▪ Úplný soubor nejnovějších technických údajů je dostupný na
webu Daikin Business Portal (vyžaduje se ověření).

To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ
přidávat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE
demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva,
oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu
s příslušnými místními a národními předpisy.
Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby
jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo
regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete
ochraně před případnými negativními důsledky pro životní
prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám
poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

9.1

Postupujte podle kroků uvedených níže a informujte se v údajích
uvedených na energetickém štítku jednotky – šarže 21 a v
kombinacích venkovní/vnitřní jednotka.
1

Otevřete
následující
energylabel.daikin.eu/

2

Chcete-li pokračovat, vyberte:

Pro demontáž šroubů použijte správný nástroj. Výrobek lze rozebrat,
jak je znázorněno níže.

9

webové

stránky:

https://

▪ "Pokračovat do Evropy" a otevřete mezinárodní webové
stránky.
▪ "Jiný stát" a zvolte web, který souvisí s příslušným státem.

POZNÁMKA
Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami:
demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních
částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými
předpisy.
Jednotky
MUSÍ
být
likvidovány
ve
specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být
opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

Informační požadavky pro
ventilátorové jednotky

Výsledek: Budete přesměrováni na webové stránky "Sezónní
účinnost".
3

V nabídce "Konstrukční data Eco – Ener LOT 21", klikněte na
tlačítko "Generovat data".
Výsledek: Budete přesměrováni na webové stránky "Sezónní
účinnost (LOT 21)".

4

Postupujte podle pokynů na webové stránce a vyberte
správnou jednotku.

Výsledek: Jakmile je výběr hotový, lze zobrazit datový list LOT 21 v
formátu PDF nebo jako stránku HTML.
INFORMACE

4
24

1

20

8

22

6

9.2

5

23
3
2

Na výsledných webových stránkách je také možné si
prostudovat další dokumenty (například příručky atd.).

10
21 14

18 25
26
27

Horizontální instalace – pohled

12
13

Rozměry

15

11

16

17

19

7

Seznam instrukcí pro recyklaci FWE-D
Materiály

Položka

Elektrická část (motor ventilátoru 1
+ kondenzátor)
Hliník (žebro) + měď (trubka) +
pozinkovaná ocel (deska) +
mosaz

10

Plast

2, 18, 8, 22, 27

Plast + kov

3, 17, 24

Plast (rám) + plast (síť)

4

Pozinkovaná ocel

5, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26

Pozinkovaná ocel + plastová
pěna

6, 7, 11, 12, 15, 19

Plastová pěna

21
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9 Technické údaje
220
136

525
485
460
400

56

(mm)

711
561
501
418
404

316

200

136

76

126

172

185

31

15

394

505

a

D

C

B

A

79
112
129
175
206a

(mm)

V případě použití sady pro vysoké volně stojící jednotky
(ESFH03D5)

Volně stojící typ – pohled

42

(mm)

Jednotky: mm

A

B

C

D

FWE03~05D

719

757

799

909

FWE06D

919

957

999

1109

FWE07~11D

1119

1157

1199

1309

Vertikální instalace – pohled
Vysoký volně stojící typ
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9 Technické údaje
220

Horizontální instalace

313

327

621
471
411

136

76
109
126
172
210
a

(mm)

V případě použití sady pro volně stojící jednotky
(ESFH01D5)

D
B
A

39

b
c

27

a

a
b
c

27
C

Jednotka: mm
FWE03~05D

Přídavná vypouštěcí vana
Pryžová vypouštěcí přípojka
Vypouštěcí přípojka

(mm)

A

B

C

D

719

757

747

909

FWE06

919

957

947

1109

FWE07~11D

1119

1157

1147

1309

Přídavná vypouštěcí vana (ESFD01D6)
UPOZORNĚNÍ
Po instalaci přídavné vypouštěcí vany se ujistěte, že je
pryžová vypouštěcí přípojka řádně připojena. Jinak může
kondenzace na hlavní jednotce či na vodním potrubí,
nečistota ve vzduchovém filtru nebo zanesení odpadu
způsobit odkapávání, které může znečistit nebo poškodit
předmět pod jednotkou.
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9 Technické údaje
b
c

Vertikální instalace

Pryžová vypouštěcí přípojka
Vypouštěcí přípojka

a

b
c

a

Přídavná vypouštěcí vana
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9 Technické údaje
9.3

Schéma zapojení

Na svorce
Angličtina

Překlad
Připojení

X1M

Hlavní svorka
Místní dodávka
Ochranná zem
Uzemnění
Provozní vodič

Kabel motoru ventilátoru
WHT

Bílá

GRN

Zelená

RED

Červená

ORG

Oranžová

BRN

Hnědá

YLW

Žlutá

BLU

Modrá

GRN/YLW

Zelená/žlutá

C1

Kondenzátor

F1U

Pojistka

X1M

Svorkovnice

M

Motor ventilátoru
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