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romană

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**
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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
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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>.

**
*

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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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**
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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>.

**
*

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
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<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.
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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:
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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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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*
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21**
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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*
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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:
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Set documentaţie
Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
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▪ Instrucțiuni de instalare
▪ Format: Hârtie (în cutia unității serpentină - ventilator)
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Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.
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Acest manual descrie procedurile pentru manipularea, instalarea și
conectarea unității. Acest manual a fost pregătit pentru a asigura
întreținerea adecvată a unității, și va oferi ajutor în cazul apariției
unor probleme.
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Despre documentaţie

1.1

Despre acest document

distrugerea

Simboluri utilizate pe unitate:
Simbol

Explicație
Înainte de instalare, citiți manualul de instalare și
exploatare, și foaia cu instrucțiuni pentru cablaj.
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere și
service, citiți manualul de service.
Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de
referință pentru instalator și utilizator.

Public ţintă
Instalatori autorizaţi

1.3

Date generale

Dacă NU sunteți sigur cum să instalaţi sau să exploataţi unitatea,
contactaţi distribuitorul.
FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
3P443944-5P – 2021.12
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2 Despre cutie
AVERTIZARE

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Instalarea
sau
conectarea
necorespunzătoare
a
echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare,
scurtcircuit, scăpări, incendiu sau alte deteriorări ale
echipamentului. Utilizați NUMAI accesorii, echipament
opțional și piese de rezervă fabricate sau aprobate de
Daikin.

NU acționați unitățile serpentină-ventilator cu mâinile ude.
Vă puteți electrocuta.
PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE
NU atingeți tubulatura apei sau piesele interne în timpul, și
imediat după funcționare. Ar putea fi prea fierbinte sau
prea rece. Lăsați timp pentru a reveni la temperatura
normală. Dacă TREBUIE să o atingeți, purtați mănuși de
protecție.

AVERTIZARE
Asiguraţi-vă că instalarea, testarea şi materialele utilizate
sunt conforme legislaţiei în vigoare (pe lângă instrucţiunile
descrise în documentaţia Daikin).
ATENȚIE

2

Despre cutie

Purtaţi echipamentul adecvat de protecţie personală
(mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie etc.) la
instalarea, întreţinerea sau deservirea sistemului.

2.1

Prezentare generală: despre cutie

AVERTIZARE
Îndepărtaţi pungile de plastic ale ambalajului ca să nu
ajungă la îndemâna altor persoane, în special a copiilor.
Riscul posibil: sufocarea.
AVERTIZARE
Luaţi măsurile necesare pentru a împiedica animalele de
talie mică să se adăpostească în unitate. Animalele de
talie mică care ating piesele electrice pot cauza defecţiuni,
fum sau incendiu.

Rețineți următoarele:
▪ La livrare, unitatea TREBUIE verificată să nu fie deteriorată. Orice
defecțiune TREBUIE să fie raportată imediat agentului de
reclamații al transportatorului.
▪ Aduceţi unitatea împachetată cât mai aproape de locul final de
instalare pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
▪ Pregătiți în prealabil traseul pe care doriți să aduceți unitatea în
interior.

2.2

ATENȚIE
▪ NU puneți niciun obiect sau echipament pe unitate.
▪ NU vă urcați, nu vă așezați și nu stați pe unitate.
AVERTIZARE

Pentru a despacheta și a manipula
unitatea serpentină-ventilator

Folosiți o chingă din material moale sau panouri protectoare
împreună cu o frânghie când ridicați unitatea. Asta pentru a evita
deteriorarea sau zgârierea unității.
1

Ridicați unitatea utilizând urechile de prindere, fără a exercita
presiuni asupra altor piese, mai ales asupra tubulaturii de
evacuare și a izolației termice.

2.3

Pentru a scoate accesoriile din
unitatea serpentină-ventilator

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și
de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt
supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului
în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.
Copiii NU AU VOIE să se joace cu acest aparat.
Copii fără supraveghere NU AU VOIE să curețe sau să
efectueze întreținerea prevăzută pentru utilizatori.
ATENȚIE
NU atingeţi priza de aer sau aripioarele din aluminiu ale
unităţii.
PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
▪ Asigurați-vă că sistemul este legat la pământ în mod
corespunzător.
▪ Decuplați alimentarea de la rețea înainte de a efectua
operațiile de service.

a

▪ Instalați capacul cutiei de distribuție înainte de a cupla
alimentarea de la rețea.

1×

ATENȚIE
▪ Verificați dacă locul de instalare poate susține
greutatea unității. Instalarea necorespunzătoare este
periculoasă. Ea poate cauza de asemenea vibrații sau
zgomote de funcționare neobișnuite.
▪ Asigurați un spațiu suficient de service.
▪ NU instalați unitatea astfel încât să fie în contact cu un
tavan sau un perete, acest lucru putând cauza vibrații.

Manual de instalare
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3 Despre unitate

3

Despre unitate

3.1

Prezentare generală: despre unităţi
şi opţiuni

Cod

Descriere

FW

Unitate serpentină - ventilator cu apă

E

Flex de presiune statică joasă (LSP) fără carcasă

03

Clasă de capacitate: 03=1,5 kW

D

Schimbare majoră de model (A la Z)

Acest capitolul conține informații despre:

A

Schimbare minoră

▪ Identificarea unității serpentină - ventilator.

F

F: 4 conducte

3.2

N

T: 2 conducte

Identificare

V: ventil ON/OFF cu 3 căi 230 V

NOTIFICARE
La instalarea şi deservirea simultană a mai multor unităţi,
asiguraţi-vă că NU schimbaţi între ele panourile de
deservire ale unor modele diferite.

3.2.1

Eticheta de identificare: Unitate
serpentină - ventilator

N: Fără ventil

T: ventil ON/OFF cu 2 căi 230 V
5

Fabrica Hendek

V3

Motorul ventilatorului / monofazat / 50 Hz /
220~240 V

-

Fără opțiune

L

S: Apa în partea stângă – Conexiune electrică în
partea stângă

Loc

L: Apa în partea stângă – Conexiune electrică în
partea dreaptă
T: Apa în partea dreaptă – Conexiune electrică în
partea dreaptă
R: Apa în partea dreaptă – Conexiune electrică în
partea stângă

4

Pregătirea

4.1

Prezentare generală: pregătirea

Acest capitol descrie ce aveţi de făcut și știut înainte de a merge la
fața locului.
El conţine informații despre:
▪ Pregătirea locului de instalare
▪ Pregătirea tubulaturii apei
▪ Pregătirea cablajului electric

4.2

Pregătirea locului de instalare
AVERTIZARE
NU plasați obiecte sub unitatea de ventilator deoarece se
pot uda. În caz contrar, condensul de pe unitatea
principală sau de pe conductele de apă, murdăria de pe
filtrul de aer sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri de
apă, având drept rezultat murdărirea sau deteriorarea
obiectului respectiv.
NOTIFICARE
Consultați distribuitorul pentru a vă asigura că nu este
depășită presiunea statică externă a unității.
INFORMAȚIE
Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.
ATENȚIE

Identificare model

Nu utilizați șuruburi de susținere în cazul instalării verticale.
Instalarea verticală trebuie efectuată cu trusa de instalare
verticală (ESFH01D5 ,ESFH02D5 ,ESFH03D5 ).

Exemplu: FW E 03 D A F N 5 V3 — L

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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4 Pregătirea
INFORMAȚIE
Distanța dintre tavan și unitate trebuie să fie ≥10 mm, iar
spațiul pentru aspirație trebuie să fie ≥150 mm.
Nu folosiți antioxidant când lipiți racorduri de tubulatură.
▪ Locuri cu uleiuri minerale sau saturate cu vapori sau cu picături
fine de ulei, precum în bucătării (piesele din material plastic se pot
deteriora).
▪ Unde există gaze corosive, precum cele sulfuroase. Tubulatura și
lipiturile din cupru se pot coroda.
▪ Unde aerul conține cantități ridicate de sare, precum în apropierea
mării și unde tensiunea fluctuează mult (de exemplu, în fabrici).
De asemenea în vehicule sau pe vapoare.

≥ 10

≥ 150

▪ În locuri unde există instalaţii care emit unde electromagnetice.
Undele electromagnetice pot perturba sistemul de comandă,
cauzând defectarea echipamentului.
▪ În locurile în care există riscul incendiilor din cauza scurgerilor
gazelor inflamabile (de exemplu: diluant sau benzină), fibre de
carbon sau pulberi inflamabile.
Alegeți un loc de instalare care are acordul clientului și îndeplinește
următoarele condiții.
Spațiul din jurul unității să fie adecvat pentru întreținere și service.
Spațiul din jurul unității permite o circulație suficientă a aerului și o
distribuție a aerului, vezi spațiul necesar pentru instalare.

(mm)
Tip montat pe perete (aspirație de fund)

10

Instalare orizontală
Unitatea trebuie instalată la ≥2,5 m de podea, acolo unde unitatea
este atârnată de tavan.

≥150

(mm)
Tip plasat la înălțime pe podea

≥150
≥10

(mm)

(mm)
Tip plasat pe podea
Spațiul de întreținere pentru filtrul vertical trebuie luat în considerare
conform indicației.
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4 Pregătirea
Tip montat pe perete (aspirație prin față)

10

4.4

Pregătirea cablajului electric

4.4.1

Despre pregătirea cablajului electric
AVERTIZARE
▪ Utilizați NUMAI cabluri din cupru.
▪ Asigurați conformitatea cablajului de legătură cu
legislația în vigoare.
▪ Întregul cablaj de legătură TREBUIE executat în
conformitate cu schema de conexiuni furnizată cu
produsul.
▪ Nu strângeți NICIODATĂ mănunchiurile de cabluri și
aveți grijă ca acestea să NU vină în contact cu
tubulatura și cu muchiile ascuțite. Asigurați-vă că pe
conexiunile de pe borne nu se aplică o presiune
externă.
▪ Aveți grijă să instalați cablul de împământare. NU
conectați împământarea unității la o conductă de
utilități, la un circuit absorbant de impulsuri sau la o
linie de împământare telefonică. Legarea incompletă la
pământ poate cauza electrocutare.

≥10

▪ Aveți grijă să instalați siguranțele sau disjunctoarele
necesare.

(mm)

▪ Aveți grijă să instalați un protector pentru scurgeri la
pământ. Neprocedând astfel pot surveni electrocutări
sau incendii.
NOTIFICARE

4.3

Pregătirea tubulaturi de apă

Echipamentul descris în acest manual poate cauza zgomot
electronic generat de energie de frecvență radio.
Echipamentul se conformează unor specificații concepute
pentru a asigura o protecție rezonabilă față de o astfel de
interferență. Totuși, nu există garanții că într-o anumită
instalație nu vor surveni interferențe.

Unitățile sunt echipate cu un ștuț de intrare a apei și un ștuț de ieșire
a apei pentru conectarea la circuitul de apă. Circuitul de apă trebuie
asigurat de un instalator și trebuie să se conformeze legislației în
vigoare.
Înainte de a începe lucrul la tubulatura de apă, verificați următoarele
puncte:

▪ Temperatura minimă a apei este de 5°C.

Se recomandă de aceea instalarea echipamentelor și
firelor electrice astfel încât să se menționă o distanță
adecvată față de echipamentele stereo, computerele
personale etc.

▪ Temperatura maximă a apei este de 90°C.

AVERTIZARE

▪ Aveți grijă ca în tubulatura de legătură să instalați componente
care să reziste la presiunea și temperatura apei.

Tot cablajul de legătură şi toate componentele trebuie
instalate de un electrician autorizat şi trebuie să se
conformeze legislației în vigoare.

▪ Presiunea maximă a apei este de 1,6 MPa.

▪ Prevedeți măsuri de siguranță adecvate la circuitul de apă pentru
a vă asigura că presiunea apei nu va depăși niciodată presiunea
de lucru maximă admisibilă.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

▪ Prevedeți o evacuare adecvată pentru supapa de siguranță (dacă
este instalată) pentru a evita contactul apei cu piesele electrice.

AVERTIZARE

▪ Prevedeți ventile de închidere pe unitate astfel încât întreținerea
normală să poată fi efectuată fără a goli sistemul.

În cablajul fix trebuie intercalat un întrerupător principal sau
un alt mijloc de deconectare cu separare de contact la toţi
polii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

▪ Prevedeți robinete de evacuare în toate punctele joase ale
sistemului pentru a permite evacuarea completă a circuitului în
timpul întreținerii sau service-ului unității.
▪ Prevedeți supape de purjare a aerului în toate punctele înalte ale
sistemului. Ventilele trebuie plasate în locuri accesibile pentru
service.

Caracteristici electrice
FWE-D
Fază
Frecvență
Interval de tensiuni

1 fază
50 Hz
220~240 V

NOTIFICARE

Toleranță tensiune

±10%

Unitatea trebuie utilizată numai într-un sistem de apă
închis. Utilizarea într-un circuit de apă deschis poate cauza
o coroziune excesivă a tubulaturii de apă.

Curent maxim de regim

0,46 A

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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Siguranță pentru supracurent

5A

Întreruptor pentru scurgeri la
pământ

Trebuie să se conformeze
legislației în vigoare
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b
c
d
e

Specificații pentru cablajul de legătură
Cablu

Dimensiune
(mm²)

Lungime

Cablajul
H05VV-U3G(a)(b) Conform
alimentării de la
legislației în
rețea
vigoare ≤4,0

—

Cablajul de
transmisie al
telecomenzii și
unității

≤500 m(d)

(a)

(b)

(c)

(d)

5

Cablu cu manta 0,75~1,25
2 conductori(c)

3

Ancoră
Piuliță lungă sau întinzător cu filet
Șurub de susținere
Tavan suspendat

Instalați provizoriu unitatea interioară.
Fixați urechea de susținere la șurubul de susținere. Fixați
unitatea în siguranță.

a
b

Numai în cazul conductelor protejate. Utilizați H07RN-F în cazul
lipsei protecției.
Treceți cablurile electrice printr-o conductă pentru a-l proteja față
de forțele externe.
Utilizați sârmă cu izolație dublă pentru telecomandă (grosimea
mantalei ≥1 mm) sau treceți firele printr-un perete sau conductă,
astfel încât utilizatorul să nu poată intra în contact cu acestea.
Lungimea trebuie să fie lungimea totală extinsă într-un sistem cu
control de grup.

c

d

Instalarea

5.1

a
b
c
d

Montarea unității serpentină ventilator

4

Piuliță (procurare la fața locului)
Șaibă (procurare la fața locului)
Ureche de susținere
Piuliță dublă (procurare la fața locului, )

Potriviți unitatea în poziția corectă pentru instalare.

NOTIFICARE
NU utilizați forță excesivă când conectați tubulatura.
Deformarea tubulaturii poate cauza funcționarea
defectuoasă a unității. Aveți grijă ca la toate șuruburile
cuplul de strângere să fie de 3 N•m.

5.1.1

Instalare orizontală
1/100

10≤

5

Verificați ca unitatea să fie orizontalizată.
Nu instalați unitatea înclinată. Dacă unitatea este înclinată în
direcția opusă fluxului de condens (partea tubulaturii de
evacuare ridicată), aceasta va cauza scurgeri de apă.

10≤

1

(mm)

Verificați ca unitatea să fie orizontalizată la toate cele 4
colțurile cu un boloboc sau cu un tub de plastic umplut cu apă.

Faceți deschiderea de tavan necesară pentru instalare într-un
loc adecvat.

b

Poate fi necesară ranforsarea cadrului plafonului suspendat
pentru a menține tavanul orizontal, și pentru a preveni vibrația
acestuia. Consultați constructorul pentru detalii.
2

Instalați șuruburile de susținere. Utilizați șuruburi W3/8 sau
M10. Utilizați ancore pentru tavanele existente și un insert
îngropat, o ancoră îngropată sau alte piese procurate la fața
locului pentru tavanele noi în vederea întăririi acestora pentru a
suporta greutatea unității. Examinați pentru a găsi punctele care
necesită ranforsare. Potriviți distanța față de tavan înainte de a
continua.

a
b

a
a
b

Tub de material plastic
Nivel

c
d
e
a

Placă de tavan

Manual de instalare
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5.1.2

Instalare verticală
NOTIFICARE
Setul opțional (ESFH01D5 , ESFH02D5 , ESFH03D5)
trebuie furnizat de un dealer local pentru a instala unitatea
pe verticală.

Tip plasat la înălțime pe podea (ESFH03D5)
În cazul instalării la înălțime pe podea, urmați instrucțiunile
prezentate mai jos. Instalați unitatea pe podea cu picioare de
instalare. Aveți grijă să plasați unitatea pe podea în condiții de
siguranță. Dacă există riscul ca unitatea să se răstoarne, fixați-o pe
podea utilizând șuruburi pe orificiile picioarelor de instalare.
1

Scoateți urechile (a) cu șuruburile (b) de pe unitate.

1/100
b

4

Verificați ca unitatea să fie orizontalizată. NU instalați unitatea
înclinată. Dacă unitatea este înclinată în direcția opusă fluxului
de condens (partea tubulaturii de evacuare ridicată), aceasta va
cauza scurgeri de apă. Verificați ca unitatea să fie orizontalizată
la toate cele 4 colțurile cu un boloboc (a) sau cu un tub de
plastic umplut cu apă (b).

a
a
b
b

a
2

Montați picioarele de instalare la înălțime (d) cu șuruburi (c)
(incluse în setul opțional).

c

Tip plasat pe podea (ESFH01D5)
În cazul instalării pe podea, urmați instrucțiunile prezentate mai jos.

d
c

1

Scoateți filtrul de aer.

2

Scoateți capacul pentru service (c) și filtrul de aer (a) de pe
unitate.

d
3

Potriviți unitatea în poziția corectă pentru instalare.

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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a
c
3

Introduceți suportul de cauciuc (b) (inclus în setul opțional) în
zona liberă dintre placa laterală și flanșele inferioare.

4

Fixați la loc capacul pentru service demontat (c) pe partea de
fund.

5

Prindeți 2 picioare de instalare (d) din setul opțional de instalare
verticală pe capacul pentru service cu cele 4 șuruburi (e) din
setul opțional.

6

Fixați la loc filtrul de aer (a) pe ghidajul filtrului capacului pentru
service.

7

Unitatea este pregătită pentru instalare verticală.

e

a

8

Instalați unitatea pe podea cu picioarele de instalare (d). Aveți
grijă să plasați unitatea pe podea în condiții de siguranță. Dacă
există riscul ca unitatea să se răstoarne, fixați-o pe podea
folosind șuruburile (f) în orificiile picioarelor de instalare.

b
c

d

e

f

d
f

9
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Șurub (procurare la fața locului)

Potriviți unitatea în poziția corectă pentru instalare.
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c
b

1/100

a

10 Verificați ca unitatea să fie orizontalizată.
NU instalați unitatea înclinată. Dacă unitatea este înclinată în direcția
opusă fluxului de condens (partea tubulaturii de evacuare ridicată),
aceasta va cauza scurgeri de apă.
Verificați ca unitatea să fie orizontalizată la toate cele patru colțurile
cu un boloboc (a) sau cu un tub de plastic umplut cu apă (b).

a

b
Model
FWE03~05D

a (mm)

b (mm)

c (mm)

485

50

710

FWE06D

910

FWE07~11D

1110

2

Montați urechile pe perete utilizând diblurile (a) și șuruburile (b).

a

5.1.3

Tip montat pe perete

d=10 mm

Montat pe perete (ESFH02D5)
NOTIFICARE
Filtrul poate fi folosit ca aspirație de fund sau prin față la
tipul montat pe perete.
Urmați instrucțiunile în cazul instalării pe perete, așa cum se arată
mai jos.
1

Dați găurile în perete conform dimensiunilor prezentate în
tabelul de mai jos.

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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a

b

b

b

b

5.2

Conectarea țevilor de apă
NOTIFICARE

b
3

Nu utilizați forță excesivă când conectați tubulatura. Acest
lucru ar putea deforma tubulatura unității. Deformarea
tubulaturii poate cauza funcționarea defectuoasă a unității.

Agățați unitatea de urechi și aveți grijă ca acestea să fie prinse
corect, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

ATENȚIE
Trebuie utilizate întotdeauna ventile pentru a controla
circulația apei în unitate. Ventilul trebuie să fie de tip NC
(normal închis), astfel încât ventilele să fie închise când
unitatea nu funcționează. Acest lucru va împiedica
producerea apei de condens.

5.2.1
1

Pentru a conecta ţevile de apă

Conectați racordurile de intrare și de ieșire a apei ale unității
serpentină - ventilator la tubulatura de apă.

b

4

5

NU instalați unitatea înclinată. Dacă unitatea este înclinată în
direcția opusă fluxului de condens (partea tubulaturii de
evacuare ridicată), aceasta va cauza scurgeri de apă.

d

e
f

Verificați dacă unitatea este orizontalizată cu un boloboc cu apă
(a) sau cu un tub de plastic umplut cu apă (b).

a
b
c
d
e
f

a c

Intrare apă răcită (BSP mamă de 3/4")
Ieșire apă răcită (BSP mamă de 3/4")
Intrare apă de încălzire (BSP mamă de 3/4")
Ieșire apă de încălzire (BSP mamă de 3/4")
Conexiune conductă de evacuare (tată, fără filet,
Ø17 mm)
Supapă de purjare a aerului

Observație: Utilizați o conductă BSP tată de 3/4" în cazul conexiunii
directe la unitate.
2
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Circuitul complet de apă, inclusiv toată tubulatura, trebuie izolat
pentru a preveni condensarea și scăderea capacității.
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NOTIFICARE
▪ Aerul din circuitul de apă poate cauza defecțiuni. În
timpul umplerii este posibil să nu se poată îndepărta tot
aerul din circuit. Aerul rămas va fi îndepărtat prin
supapele automate de purjare a aerului în timpul
primelor ore de funcționare a sistemului. S-ar putea ca
după aceasta să fie necesară o umplere suplimentară
cu apă.

a

▪ Pentru a purja sistemul, utilizați funcția specială
descrisă la "6 Darea în exploatare" 4
[ 23].
NOTIFICARE
Asigurați-vă că apa are o calitate conformă cu Directiva UE
2020/2184.

5.2.3

Instalarea seturilor de ventile
NOTIFICARE
Instalați cablajul
telecomenzii.

conform

schemei

de

conexiuni

a

INFORMAȚIE
Graficele de mai jos prezintă modele cu 4 conducte.
Modelele cu 2 conducte sunt conectate în același mod.
Setul de ventil închis/deschis cu 2 căi
NOTIFICARE
În cazul în care ventilul cu 2 căi este utilizat în poziție
verticală, pozițiile servomotorului (a) trebuie potrivite așa
cum se arată mai jos.
205 mm

a

a

5.2.2

Conductă de legătură

a

Pentru umplerea circuitului de apă

1

Deschideți capacul.

2

Apăsați supapa de siguranță pentru a purja aerul din circuitele
de apă ale unității.

3

Închideți capacul.

4

S-ar putea ca după aceasta să fie necesară o umplere
suplimentară cu apă (dar niciodată prin supapa de purjare a
aerului).

a

b
c

a
b
c

Purjare aer
Supapă de siguranță
Capac

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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Model

Set opțional

2 conducte/2 căi

E2V2VN01V3WA

4 conducte/2 căi

E2V4VN01V3WA

Valoare Kvs (m3/h)

2,8

Presiunea max. Alimentarea de la
de exploatare PN
rețea a
(bar)
servomotorului
16

1 fază 230 V,
50~60 Hz NÎ
(normal închis.)
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1

Înfășurați bandă de teflon (procurare la fața locului) pe capătul
conductei de apă (a) și conectați la linia de intrare a apei.

a

c

4

2

Conectați corpul ventilului cu 2 căi (b) la conducta de apă (a).

b

d

5

3

Setul este gata pentru conectarea
Filetele (e) conectate la conductele
ventilului sunt DN20. Deoarece nu se
liniile de ieșire a apei, filetele de ieșire
de 3/4ʺ.

conductelor principale.
principale ale corpului
face nicio conexiune la
a apei sunt BSP mamă

Conectați servomotorul (c) la corpul ventilului.
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Înfășurați izolația termică (d) în set pentru a preveni
condensarea și pierderile de căldură.
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Setul de ventil închis/deschis cu 3 căi
NOTIFICARE
Servomotorul ventilului cu 3 căi (a), iese cu 5 mm
deasupra plăcii superioare (b) a unității (utilizare atât pe
verticală, cât și pe orizontală). Diferența trebuie luată în
considerare la pregătirea zonei de instalare.
a

b

5 mm

e

b

5 mm

a

Model

Set opțional

2 conducte/3 căi

E3V2VN02V3WA

4 conducte/3 căi

E3V4VN02V3WA

1

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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Valoare Kvs (m3/h) Presiunea max. Alimentarea de la
(derivator /
de exploatare PN
rețea a
amestecare)
(bar)
servomotorului
2,8 / 2,5

16

1 fază 230 V,
50~60 Hz NÎ
(normal închis.)

Înfășurați bandă de teflon (procurare la fața locului) pe capătul
conductelor de apă (a) și conectați la linia de intrare și de ieșire
a apei.
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c

a

2

Conectați corpul ventilului cu 3 căi (b) la conductele de apă (a).
4

Înfășurați izolația termică (d) în set pentru a preveni
condensarea și pierderile de căldură.

b

d

3

Conectați servomotorul (c) la corpul ventilului.

Manual de instalare

18

5

Setul este gata pentru conectarea conductelor principale.
Filetele (e) conectate la corpul ventilului sunt DN20.
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b

e

e

3

Conectați servomotorul (f) la corpul ventilului.

f
Setul ventilului proporțional cu 3 căi
Model

Setul ventilului proporțional

Valoare Kvs
(m3/h)

Alimentarea
de la rețea a
servomotorulu
i

Intrare de
control

FWE03~05D E4V2PN04V3DA E4V4PN04V3DA

0,4

FWE06~08D E4V2PN06V3DA E4V4PN06V3DA

0,63

24 V c.a. (+10
la -15%),
50/60 Hz

0-10 V (2-10)
[Ri=200 kΩ]

FWE10~11D E4V2PN10V3DA E4V4PN10V3DA

1

2 conducte

1

3 conducte

Înfășurați bandă de teflon (procurare la fața locului) la capătul
niplului (c) și conductei de apă (d), apoi conectați la linia de
intrare și ieșire a apei. Apoi conectați conducta de legătură (a)
plasând o garnitură (b) între aceasta și niplu (c).

c

4

Înfășurați izolația termică (g) în set pentru a preveni
condensarea și pierderile de căldură.

b
a

d

g
5

2

Setul este gata pentru conectarea conductelor principale.
Filetele (h) conectate la conductele principale ale corpului
ventilului sunt DN15.

Conectați corpul ventilului proporțional (e) plasând garnitura (b)
între

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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h
2

5.3

Conectarea cablajului electric

5.3.1

Despre conectarea cablajului electric

Introduceți cablajul de legătură prin inelul de cauciuc al
capacului bornelor (c).

Flux de lucru normal
În general, conectarea cablajului electric constă în etapele
următoare:
1
Asigurarea că sistemul de alimentare de la rețea este conform
specificațiilor electrice ale unităților.
2

Conectarea cablajului electric la unitatea de serpentinăventilator.

3

Schimbarea direcției cablajului electric (dacă este cazul).

5.3.2

Indicaţii pentru conectarea cablajului
electric

c

3

Conectați cablurile de alimentare de la rețea și pe cele ale
telecomenzii la regleta de conexiuni.

4

Fixați la loc capacul bornelor pe unitate.

5

Fixați cablul de alimentare de la rețea cu suportul de cablu.

Când conectați cabluri de aceeași secțiune, conectați-le în
conformitate cu figura de mai jos.

Respectați notele menționate mai jos atunci când conectați cablajul
electric.
▪ Nu conectați conductori cu secțiuni diferite la aceeași bornă de
alimentare de la rețea. Legăturile slăbite pot cauza supraîncălzire.
▪ NU conectați cabluri cu secțiuni diferite la aceeași bornă de legare
la pământ. Legăturile slăbite pot afecta protecția.
▪ Utilizați cablajul electric specificat (consultați "Specificații pentru
cablajul de legătură" 4
[ 10]). Conectați în siguranță cablul la bornă.
Utilizați cuplul de strângere corespunzător (N•m).
▪ Cuplul de strângere a regletei de conexiuni a alimentării de la
rețea: 1,44~1,88 N•m.
▪ Mențineți cablajul îngrijit, astfel încât firele să NU obstrucționeze
alte echipamente sau să forțeze deschiderea capacului bornelor.
Aveți grijă să închideți strâns capacul. Conexiunile incomplete pot
cauza supraîncălziri, și în cel mai rău caz la electrocutare sau
incendiu.

5.3.3

Pentru a conecta cablajul electric la
unitatea serpentină-ventilator

Consultați eticheta cu schema de conexiuni de pe capacul bornelor.
NOTIFICARE
▪ Urmați schema de conexiuni (livrată cu unitatea,
plasată pe capacul bornelor).
▪ Aveți grijă de cablajul electric, să NU obstrucționeze
fixarea la loc a capacului bornelor.
1

Scoateți capacul bornelor de pe unitate.
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5.3.4

Pentru a schimba direcția cablajului
electric
NOTIFICARE
Direcția cablajului electric poate fi schimbată pe partea
opusă la fața locului.

a

NOTIFICARE
La fixarea capacului bornelor, aveți grijă să nu prindeți nici
un cablu.
1

Scoateți capacul bornei, borna, suportul cablului, cablul de
împământare și cablurile motorului ventilatorului.

a

3

a
b
c
d
e
f

2

Cablul motorului ventilatorului

Schimbați direcția cablului motorului ventilatorului.

Capacul bornelor
Eticheta cu schema de conexiuni
Cablu de alimentare de la rețea
Regletă de conexiuni
Cablu de împământare
Suport de cablu

Eliberați cablul motorului ventilatorului din suporturile de cablu.

FWE03~11D
Unități serpentină-ventilator
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4

5

Fixați cablurile pe placa despărțitoare. Aveți grijă să fixați strâns
cablurile lungi rămase cu o clemă de cablu în poziția nouă.

5.4

Racordarea tubulaturii de evacuare

5.4.1

Pentru a instala tubulatura de evacuare la
unitate

Fixați piesele demontate pe unitate.

Instalare orizontală
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b

Instalare verticală

6

Conectați cablurile de alimentare de la rețea și pe cele ale
telecomenzii la bornă.

a

b

7

Prindeți capacul bornei și fixați cablul de alimentare de la rețea
cu suportul de cablu.
Mențineți tubulatura cât se poate de scurtă și înclinați-o în jos cu
pantă descendentă de cel puțin 1/100 astfel încât aerul să nu poată
rămâne prins în interiorul conductei.
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6 Darea în exploatare
5.4.2

Pentru a verifica conducta de evacuare

6.2

După finalizarea instalării tubulaturii de evacuare, verificați ca
scurgerea să fie neîngrădită.
1

Adăugați treptat aproximativ 1 litru apă prin orificiul de evacuare
a aerului.

Listă de verificare înaintea dării în
exploatare

1

După instalarea unității, verificați articolele prezentate mai jos.

2

Închideți unitatea.

3

Porniți unitatea.
Instalare
Controlați ca unitatea să fie instalată corespunzător,
pentru a evita zgomotele anormale şi vibraţiile la punerea
în funcţiune a unităţii.
Evacuarea
Asigurați-vă că evacuarea decurge lin.
Consecință posibilă: Apa condensată ar putea picura.
Tensiunea reţelei electrice

a

Verificaţi tensiunea reţelei electrice pe panoul local de
alimentare. Tensiunea TREBUIE să corespundă tensiunii
de pe eticheta de identificare a unităţii.

b

Cablajul de împământare
a
b

Asiguraţi-vă ca legăturile de împământare să fie conectate
corespunzător şi bornele de împământare să fie strânse.

Flacon cu apă din material plastic
Ștuț de evacuare

Siguranțe, disjunctoare, sau dispozitive de protecție

a

Controlați ca siguranțele, disjunctoarele sau dispozitivele
de protecție instalate local să aibă dimensiunile și tipurile
specificate în "4.4 Preparing electrical wiring" 4
[ 9]. Aveți
grijă ca nici o siguranță sau dispozitiv de protecție să nu
fie șuntat.

b

d

c

Cablajul intern
Controlaţi vizual caseta de componente electrice şi
interiorul unităţii pentru a depista conexiunile slăbite sau
componentele electrice deteriorate.
Echipament deteriorat

a
b
c
d

2

6

Verificaţi interiorul unităţii pentru a depista componentele
deteriorate sau conductele deformate.

Orificiu de evacuare a aerului
Pompă portabilă
Găleată
Ștuț de evacuare

Admisia/evacuarea aerului
Verificaţi ca admisia şi evacuarea aerului din unitate să
NU fie obturate de bucăţi de hârtie, carton, sau alte
materiale.

Verificați debitul de evacuare și confirmați operațiunea de
evacuare uitându-vă la ștuțul de evacuare.

S-au instalat conducte de dimensiunea corectă şi
conductele sunt izolate corespunzător.
NU există scurgeri de apă în unitatea interioară.

Darea în exploatare

Ventilele de închidere sunt instalate corespunzător şi
complet deschise.

Vă rugăm să furnizați clientului datele de proiectare ecologică în
conformitate cu (UE) 2016/2281. Aceste date pot fi găsite în ghidul
de referință al instalatorului sau prin site-ul Daikin.

S-a instalat următorul cablaj de legătură, conform
documentației disponibile și legislației în vigoare:

NOTIFICARE

▪ Între panoul rețelei de alimentare locale și unitatea
exterioară

Exploatați ÎNTOTDEAUNA unitatea cu termistori și/sau
senzori de presiune/presostate. Dacă NU, se poate arde
compresorul.

▪ Între unitatea interioară și ventile (dacă este cazul)
▪ Între unitatea interioară și termostatul de cameră

6.1

Efectuarea probei de funcţionare

După instalare, instalatorul este obligat să verifice funcționarea
corectă. În cazul în care constatați nereguli cu unitatea și nu
funcționează, contactați distribuitorul local.
NOTIFICARE
NU întrerupeți proba de funcționare.

7

Întreţinere şi deservire
NOTIFICARE
Întreținerea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat
sau de un agent de service.
Vă recomandăm să efectuați întreținerea cel puțin o dată
pe an. Totuși, legislația în vigoare ar putea cere intervale
mai scurte de întreținere.
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7 Întreţinere şi deservire
7.1

Pentru a curăţa filtrul de aer

Când
▪ Curățați la 6 luni. Dacă aerul din încăpere este extrem de
contaminat, măriți frecvența curățărilor.
▪ Dacă murdăria nu mai poate fi curățată, schimbați filtrul de aer
cu echipament original.
Cum
1

Întrerupeți alimentarea de la rețea.

2

Filtrul de aer poate fi instalat în 1 din 2 locații ale acestui produs
(lateral și fund). Scoateți filtrul prin glisare, așa cum se arată
mai jos.

Instalare orizontală
Scoateți filtrul prin glisare.

m
*200 in.
mm

Instalare verticală
Apăsați urechile filtrului și trageți-l înapoi.
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7 Întreţinere şi deservire

3

Utilizați un aspirator sau spălați filtrul de aer cu apă. Când filtrul
de aer este foarte murdar, utilizați o perie moale și un detergent
neutru.

4

Plasați filtrul de aer înapoi în poziția sa inițială.

*min. 70 m

m

Plasare la înălțime pe podea
Trageți filtrul și scoateți-l din unitate.
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8 Dezafectarea

8

Dezafectarea

9

▪ Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:

Date tehnice

▪ Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe
site-ul Daikin regional (accesibil publicului).
▪ Setul complet cu cele mai recente date tehnice este disponibil pe
Daikin Business Portal (se cere autentificare).

Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi
amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să
dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului,
tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente
TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se
conformeze legislației în vigoare.
Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament
pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Dezafectând corect
acest produs, veți contribui la prevenirea consecințelor negative
pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru
informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea
locală.
NOTIFICARE

9.1

Urmați pașii de mai jos pentru a consulta datele Etichetei energetice
- Lot 21 ale unității și combinațiile exterioare/interioare.
1

Deschideți
următoarea
energylabel.daikin.eu/

2

Pentru a continua, alegeți:

Utilizați unealta adecvată pentru scoaterea șuruburilor. Produsul
poate fi demontat așa cum se arată mai jos.

1

20

8

Sub "Eco Design - Ener LOT 21", dați clic pe "Generați datele
dvs.".

4

Urmați instrucțiunile de pe pagina web pentru a selecta unitatea
corectă.

Rezultat: Când s-a făcut selecția, fișa de date LOT 21 poate fi
vizualizată ca o pagină web PDF sau HTML.
INFORMAȚIE
Alte documente (de ex. manuale, ...) pot fi de asemenea
consultate de pe pagina web care rezultată.

22

6

Dimensiuni

Vedere orizontală

5

23
3
2

https://

Rezultat: Sunteți îndrumat la pagina web "Eficiență sezonieră
(LOT 21)".

9.2
24

web:

Rezultat: Sunteți îndrumat la pagina web "Eficiență sezonieră".

9

4

pagină

▪ "Continuați spre Europa" pentru pagina web internațională.
▪ "Altă țară" pentru un site legat de o țară.

3

Nu încercaţi să dezmembraţi sistemul pe cont propriu:
dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a
uleiului şi a altor componente TREBUIE să se conformeze
legislaţiei în vigoare. Unităţile trebuie tratate într-o
instalaţie specializată de tratament pentru reutilizare,
reciclare şi recuperare.

Cerinţe de informare pentru unităţi
serpentină - ventilator

10
21 14

18 25
26
27

12
13

15

11

16

17

19

7

FWE-D Listă cu instrucțiuni pentru reciclare
Materiale
Partea electrică (motorul
ventilatorului + condensator)

Element
1

Aluminiu (aripioară) + cupru (tub) 10
+ oțel galvanizat (tablă) + alamă
Material plastic

2, 18, 8, 22, 27

Metal + material plastic

3, 17, 24

Material plastic (cadru) + material 4
plastic (plasă)
Oțel galvanizat

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

Oțel galvanizat + spumă de
material plastic

6, 7, 11, 12, 15, 19

Spuma de material plastic

21
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9 Date tehnice
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)

În cazul utilizării unui set plasat la înălțime pe podea
(ESFH03D5 )

Vedere pe podea

42

(mm)

Unități: mm

A

B

C

D

FWE03~05D

719

757

799

909

FWE06D

919

957

999

1109

FWE07~11D

1119

1157

1199

1309

Vedere verticală
Tipul plasat la înălțime pe podea
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9 Date tehnice
220

Instalare orizontală

313

327

621
471
411

136

76
109
126
172
210
a

(mm)

În cazul utilizării unui set plasat pe podea (ESFH01D5 )

D
B
A

39

27

b
c

a

a
b
c

27
C

Tavă de evacuare suplimentară
Manșonul de cauciuc al ștuțului de evacuare
Ștuț de evacuare

(mm)

Unitate: mm

A

B

C

D

FWE03~05D

719

757

747

909

FWE06

919

957

947

1109

FWE07~11D

1119

1157

1147

1309

Tavă de evacuare suplimentară (ESFD01D6)
ATENȚIE
Aveți grijă să prindeți manșonul de cauciuc al ștuțului de
evacuare după instalarea tăvii de evacuare suplimentare.
În caz contrar, condensul de pe unitatea principală sau de
pe conductele de apă, murdăria de pe filtrul de aer sau
blocarea evacuării pot cauza scurgeri de apă, având drept
rezultat murdărirea sau deteriorarea obiectului respectiv.
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9 Date tehnice
b
c

Instalare verticală

Manșonul de cauciuc al ștuțului de evacuare
Ștuț de evacuare

a

b
c

a

Tavă de evacuare suplimentară
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9 Date tehnice
9.3

Schema de conexiuni

Pe bornă
Engleză

Traducere
Conexiune

X1M

Borna principală
Procurare la fața locului
Împământare de protecție
Pământ
Cablu local

Cablul motorului ventilatorului
WHT

Alb

GRN

Verde

RED

Roșu

ORG

Portocaliu

BRN

Maro

YLW

Galben

BLU

Albastru

GRN/YLW

Verde/galben

C1

Condensator

F1U

Siguranță

X1M

Regletă de conexiuni

M

Motorul ventilatorului
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