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1 Introducere
Consultați ilustrațiile de la începutul acestui manual.

2 Măsuri generale de protecție

2.1 Despre documentație
▪ Documentația originală este scrisă în engleză. Toate celelalte

limbi reprezintă traduceri.

▪ Măsurile de precauție descrise în acest document acoperă
subiecte foarte importante, urmăriți-le cu atenție.

▪ Instalarea sistemului, și toate activitățile descrise în manualul de
instalare și ghidul de referință de instalare trebuie efectuate de
către un instalator autorizat.

2.1.1 Explicaţia avertizărilor şi simbolurilor

PERICOL
Indică o situație care duce la deces sau rănire gravă.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
Indică o situație care poate duce la electrocutare.

AVERTIZARE
Indică o situație care poate duce la deces sau rănire gravă.

ATENȚIE
Indică o situație care poate duce la rănirea minoră sau mai
puțin gravă.

NOTIFICARE
Indică o situație care poate duce la distrugerea
echipamentului sau bunurilor.

INFORMAȚIE
Indică sfaturi utile sau informații suplimentare.

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE
Indică o situație care poate duce la explozie.

2.2 Pentru instalator

2.2.1 Date generale
Dacă NU sunteți sigur cum să instalați sau să exploatați unitatea,
contactați distribuitorul.

AVERTIZARE
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.

AVERTIZARE
Aveți grijă ca instalarea, testarea și materialele utilizate să
se conformeze legislației în vigoare (pe lângă instrucțiunile
descrise în documentația Daikin).

ATENȚIE
Purtați echipamente adecvate de protecție personală
(mănuși de protecție, ochelari de protecție etc.) la
instalarea, întreținerea sau deservirea sistemului.

AVERTIZARE
Îndepărtați pungile de plastic ale ambalajului ca să nu
ajungă la îndemâna altor persoane, în special a copiilor.
Riscul posibil: sufocarea.

AVERTIZARE
Luați măsurile necesare pentru a împiedica animalele de
talie mică să se adăpostească în unitate. Animalele de
talie mică care ating piesele electrice pot cauza defecțiuni,
fum sau incendiu.

ATENȚIE
▪ NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.

▪ NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE
NU atingeți elementul de încălzire al unității, tubulatura
apei sau componentele interne în timpul funcționării și
imediat după aceea. Acesta pot fi foarte fierbinți sau foarte
reci. Lăsați-le să revină la temperatura normală. Dacă
trebuie să le atingeți, purtați mănuși de protecție.

În conformitate cu legislația în vigoare, poate fi necesară asigurarea
unui registru jurnal cu produsul, conținând cel puțin: informații privind
întreținerea, lucrările de reparații, rezultatele testelor, perioadele de
așteptare,…

De asemenea, TREBUIE furnizate cel puțin următoarele informații
într-un loc accesibil la produs:

▪ Instrucțiuni pentru oprirea sistemului în caz de urgență

▪ Numele și adresa pompierilor, poliției și spitalului

▪ Numele, adresa și numerele de telefon de zi și de noapte pentru
service

În Europa, EN378 furnizează îndrumările necesare pentru acest
registru jurnal.

2.2.2 Locul instalării
▪ Asigurați suficient spațiu în jurul unității pentru service și circulația

aerului.

▪ Asigurați-vă că locul de instalare rezistă la greutatea și vibrațiile
unității.

▪ Asigurați-vă că zona este bine ventilată. NU blocați orificiile de
ventilație.

▪ Aveți grijă ca unitatea să se afle pe loc drept.

▪ Asiguraţi-vă că podeaua pe care se va instala unitatea este plană.

NU instalați unitatea în următoarele locuri:

▪ În atmosfere potențial explozive.

▪ În locuri unde există utilaje care emit unde electromagnetice.
Undele electromagnetice pot perturba sistemul de comandă,
cauzând defectarea echipamentului.

▪ În locuri unde există risc de incendiu din cauza scurgerii de gaze
inflamabile (exemplu: diluant sau benzină), fibre de carbon, praf
inflamabil.

▪ În locurile în care se produce un gaz corosiv (de exemplu:
anhidrida gazoasă a acidului sulfuros). Corodarea conductelor de
cupru sau a pieselor lipite poate cauza scăpări de agent frigorific.
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▪ În băi.

▪ În locuri în care este posibil îngheţul. Temperatura ambiantă în
jurul unităţii interioare trebuie să fie >5°C.

2.2.3 Electric

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
▪ Opriți toată alimentarea de la rețea înainte de a

îndepărta capacul cutiei de distribuție, de a conecta
cablajul electrice sau de a atinge piesele electrice.

▪ Deconectați alimentarea de la rețea mai mult de
10  minute și măsurați tensiunea la bornele
condensatoarelor circuitului principal sau ale
componentelor electrice înainte de service. Tensiunea
trebuie să fie mai mică de 50 V c.c. înainte de a putea
atinge componentele electrice. Pentru amplasarea
bornelor, consultați schema de conexiuni.

▪ NU atingeți componentele electrice cu mâinile ude.

▪ NU lăsați unitatea nesupravegheată când este scos
capacul pentru service.

AVERTIZARE
Dacă NU este instalat din fabrică, pe cablajul fix TREBUIE
instalat un întrerupător principal sau alte mijloace de
deconectare, cu separarea contactelor la toți polii,
asigurând astfel deconectarea completă la supratensiune
de categoria a III-a.

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.

▪ Aveți grijă să folosiți un circuit electric de alimentare
special alocat. Nu folosiți NICIODATĂ o sursă de
alimentare în comun cu un alt aparat.

▪ Aveți grijă să instalați siguranțele sau disjunctoarele
necesare.

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

▪ Când instalați siguranța pentru scurgerea la pământ
aveți grijă să fie compatibil cu invertorul (rezistent la
zgomot electric de înaltă frecvență) pentru a evita
deschiderea inutilă a protectorului pentru scurgerea la
pământ.

ATENȚIE
▪ Când conectați sursa de alimentare: conectați mai întâi

cablul de împământare, înainte de a efectua
conexiunile purtătoare de curent.

▪ Când deconectați sursa de alimentare: deconectați mai
întâi cablurile purtătoare de curent, înainte de a separa
conexiunea la împământare.

▪ Lungimea conductorilor între bucla de reducere a
solicitării și regleta de conexiuni însăși trebuie să fie
stabilite astfel încât cablurile purtătoare de curent să fie
strânși înainte de cablul de legare la pământ în cazul în
care cablul de alimentare de la rețea se slăbește din
bucla de reducere a solicitării.

NOTIFICARE
Precauții la pozarea cablajului alimentării de la rețea:

▪ Nu conectați cablaje de diferite secțiuni la regleta de
conexiuni a alimentării (slăbirea cablajului de
alimentare poate cauza încălziri anormale).

▪ Când conectați cabluri de aceeași grosime, procedați
așa cum este prezentat în figura de mai sus.

▪ Pentru cablare, utilizați cablul de alimentare indicat și
conectați strâns, apoi fixați pentru a preveni exercitarea
unei presiuni exterioare asupra plăcii de borne.

▪ Utilizați o șurubelniță corespunzătoare pentru
strângerea șuruburilor bornelor. O șurubelniță cu cap
mic va deforma capul, făcând imposibilă strângerea
corespunzătoare.

▪ Strângerea exagerată a șuruburilor bornelor le poate
rupe.

Montați cablurile de rețea la cel puțin 1  m. de televizoare sau
aparate radio pentru a preveni interferența. În funcție de undele
radio, distanța de 1 m. poate să nu fie suficientă.

AVERTIZARE
▪ După finalizarea lucrărilor electrice, confirmați că

fiecare component electric și bornă din interiorul cutiei
de piese electrice este conectată în siguranță.

▪ Aveți grijă să închideți toate capacele înainte de a pune
în funcțiune unitatea.

NOTIFICARE
Valabil numai dacă alimentarea electrică este trifazată şi
compresorul are o metodă de pornire de tip PORNIRE/
OPRIRE.

Dacă există posibilitatea fazelor inversate după o
întrerupere de moment a alimentării în timpul funcţionării
produsului, montaţi pe plan local un circuit de protecţie la
inversarea fazelor. Funcţionarea produsului cu faze
inversate poate duce la defectarea compresorului şi a altor
componente.

2.3 Pentru utilizator

AVERTIZARE
Dacă NU sunteți sigur cum să utilizați
unitatea, contactați instalatorul.
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AVERTIZARE
Copiii de 8 ani și mai mari și
persoanele cu dizabilități fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau
lipsă de experiență și cunoștințe pot
utiliza acest aparat numai sub
supraveghere sau instruiți cu privire la
utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă pentru
siguranța lor.
Copiii NU TREBUIE să se joace cu
aparatul.
Curățarea și întreținerea de către
utilizator nu trebuie efectuate de copii
fără supraveghere.

AVERTIZARE
Pentru a preveni electrocutarea sau
incendiile:
▪ NU spălați unitatea.
▪ NU acționați unitatea cu mâinile ude.
▪ NU așezați obiecte care conțin apă

pe unitate.

ATENȚIE
▪ NU puneți nici un obiect sau

echipament pe unitate.
▪ NU vă așezați, urcați sau stați pe

unitate.

2.4 Glosar
Distribuitor

Distribuitor de vânzări pentru produs.

Instalator autorizat
Persoană calificată tehnic, competentă pentru a instala
produsul.

Utilizator
Persoana care este proprietară a produsului și/sau
exploatează produsul.

Legislație aplicabilă
Toate directivele, legile, regulamentele și/sau codurile
internaționale, europene, naționale și locale care sunt
relevante și aplicabile pentru un anumit produs sau
domeniu.

Companie de service
Companie calificată care poate executa sau coordona
service-ul necesar unității.

Manual de instalare
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs
sau aplicație, explicând modul său de instalare, configurare
și întreținere.

Manual de exploatare
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs
sau aplicație, explicând modul său de exploatare.

Instrucțiuni pentru întreținere
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs
sau aplicație, care explică (dacă e relevant)modul de
instalare, configurare și/sau întreținere a produsului sau
aplicației.

Accesoriile
Etichete, manuale, fișe de informații și echipamente livrate
împreună cu produsul și care trebuie instalate conform
instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

Echipament opțional
Echipamente fabricate sau aprobate de Daikin care pot fi
combinate cu produsul conform instrucțiunilor din
documentația însoțitoare.

Procurare la fața locului
Echipamente care NU sunt fabricate de Daikin care pot fi
combinate cu produsul conform instrucțiunilor din
documentația însoțitoare.
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