
PRIROČNIK ZA MONTAŽO

Skupni izmenjevalnik toplote
Ventilator za rekuperacijo toplote - s tuljavo DX -
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Prosimo, da skrbno preberete priročnik za montažo in enoto ustrezno namestite, tako da bo lahko dolgo delovala pri polni zmogljivosti.
Prosimo, da priskrbite nekaj potrebnih delov, na primer okrogle pokrove, rešetke za vsesavanje/izpust zraka itd., preden se lotite 
montaže enote.
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Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh 
drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1 VARNOSTNI UKREPI
Vedno upoštevajte priporočila "VARNOSTNIH UKREPOV". 
Enota je dobavljena pod pogojem, da "naprave niso dostopne 
javnosti in nepooblaščenim osebam".
V tem priročniku so varnostni ukrepi razdeljeni na OPOZORILA 
in OPOMINE. Upoštevajte spodaj navedene ukrepe: vsi so 
pomembni za zagotovitev varnosti.

OPOZORILO .........Označuje morebitno nevarno 
situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali 
resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OPOMIN ................Označuje morebitno nevarno 
situacijo, ki bi morda lahko manjše ali 
srednje nevarne poškodbe, če se ji ne 
izognete. Lahko se uporablja tudi kot 
opozorilo proti nevarnemu ravnanju.

• Ko je nameščanje končano, preizkusite Ventilator za rekupe-
racijo toplotein preverite, ali pravilno deluje. Uporabniku 
izročite ustrezna navodila glede uporabe in čiščenja venti-
latorja za rekuperacijo toplote v skladu s Priročnikom za 
uporabo. Uporabnika prosite, naj obdrži ta priročnik in 
priročnik za delovanje skupaj na priročnem kraju za nadaljnjo 
uporabo.

OPOZORILO

• Vašega lokalnega prodajalca ali usposobljeno osebje 
prosite, da vam namesti napravo. Nestrokovno 
nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih 
udarov ali požara.

• Nameščanje je treba izvesti v skladu s priročnikom za 
montažo in na enoti ni dovoljeno nič spreminjati.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, 
električnih udarov ali požara. Če ventilator za rekuperacijo 
toplote pade, lahko pride do poškodb.

• Ventilator za rekuperacijo toplote namestite na temelj, 
ki bo lahko zdržal njegovo težo. 
Če ne bo dovolj močan, lahko ventilator za rekuperacijo 
toplote pade in koga poškoduje. Poleg tega lahko to privede 
do vibracij notranjih enot in neprijeten šklepetajoč zvok.

• Pazite, da zrak izpuha ne bo vstopal v zunanji dovod zraka. 
To bi lahko povzročilo kontaminacijo zraka v prostoru, ki je 
lahko zdravju škodljiva.

• Zunanji dovod zraka postavite tako, da ne bo mogel 
vsesavati izpušnega zraka v katerem so eksplozivni delci itd.
Nepravilna montaža lahko povzroči pomanjkanje kisika 
v prostoru, kar lahko privede do hudih nesreč.

• Zagotovite, da bo električne napeljave izvedlo usposobljeno 
osebje v skladu z vso ustrezno zakonodajo (opomba 1) ter v 
skladu s tem priročnikom. Uporabiti je treba ločen tokokrog.
Vedno uporabljajte dovolj dolge kable. Ne priključujte 
dodatnih kablov. Nezadostna zmogljivost napajalnega 
omrežja ali nepravilna izvedba električnih povezav lahko 
privede do električnih udarov ali požara.
(opomba 1) Vsa ustrezna zakonodaja pomeni "Vse 

mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne 
direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se 
nanašajo na določen izdelek ali področje".

• Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene 
dodatke in dele. Če nekaterih delov ne boste uporabili, lahko 
to povzroči padec ventilatorja za rekuperacijo toplote, 
iztekanje vode, električni udar ali požar.

• Izvedite navedena namestitvena opravila ter pri tem 
upoštevajte močne vetrove, tajfune in potrese. Nepravilno 
nameščanje lahko privede do nesreče, na primer do padca 
ventilatorja za rekuperacijo toplote.

• Prepričajte se, da je vse ožičenje varno izvedeno, uporabite 
vodnike z navedenimi premeri in zagotovite, da zunanji vplivi 
ne bodo vplivali na priključke ali vodnike.
Nepopolne povezave ali spoji lahko povzročijo pregrevanje 
ali požar.

• Ko povezujete daljinski upravljalnik, nameščate kable za 
prenos podatkov in ko priključujete napajanje, žice polagajte 
urejeno, tako da je mogoče varno pritrditi pokrov nadzorne 
omarice. Če pokrov nadzorne omarice ni na svojem mestu, 
lahko to privede do pregrevanja terminalov, električnega 
šoka ali požara.

• Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem, kaj narediti, 
če pušča hladivo.
Ko je ventilator za rekuperacijo toplote montiran v majhnem 
prostoru, je treba izvesti določene varnostne ukrepe, tako da 
količina puščajočega hladiva ne preseže dovoljenih omejitev 
koncentracije v primeru puščanja. Sicer lahko to privede do 
nesreče zaradi pomanjkanja kisika.

• Če med nameščanjem izteče hladilno stredstvo v plinastem 
stanju, takoj prezračite prostor. Če pride plinasto hladivo 
v stik z ognjem, lahko nastanejo strupeni plini.

• Ko končate nameščanje, preverite, da plinasto hladivo nikjer 
ne pušča. Strupeni plini lahko nastanejo tudi, če plinasto 
hadivo uhaja v prostor in pride v stik z virom ognja, na primer 
z grelcem na topel zrak, pečico ali štedilnikom.

• Preden se dotikate električnih komponent, izključite 
napajanje. Če se boste dotaknili dela pod napajanjem, 
vas lahko strese.

• Nikoli se z golo kožo ne dotaknite ponesreči razlitega 
hladiva. To bi lahko povzročilo rane zaradi ozeblin.

• Ventilator za rekuperacijo toplote ozemljite. 
Ozemljitvenih vodnikov ne povezujte na cevi za vodo ali plin, 
na strelovod ali na ozemljitveni vodnik telefonske napeljave. 
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali 
požar. Močan električni tok strele ali drugih virov lahko 
poškoduje klimatsko napravo.

• Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če tega ne boste storili, lahko pride do električnega udara 
ali požara.

OPOMIN

• Namestite cevi za odvod kondenzata v skladu s tem 
priročnikom za montažo, da bi zagotovili dobro odtekanje, 
ter izolirajte cevi, da bi preprečili nabiranje kondenzata. 
Nepravilno izvedene cevi za odvod kondenzata lahko 
povzročijo puščanje vode in zmočijo pohištvo v prostoru.
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• Namestite ventilator za rekuperacijo toplote, napajalni vodnik 
in kable za prenos podatkov vsaj 1 meter stran od tele-
vizijskih ali radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam 
v sliki ali šumu. (Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter 
lahko ni dovolj, da bi se preprečil šum.)

• Namestite zunanja voda z naklonom navzdol, da bi preprečili 
vdor meteornih vod v enoto. Če to ni popolnoma dokončano, 
lahko voda vdre v stavbo, poškoduje pohištvo ter povzroči 
električni udar in požar.

• Izolirajte zunanja voda in vod za dovod zraka, da ne bi prišlo 
do kondenzacije. Če to ni popolnoma dokončano, lahko voda 
vdre v stavbo, poškoduje pohištvo itd.

• Izvedite električno izolacijo vodov in stene, ko mora kovinski 
vod potekati skozi kovinsko mrežo in žično mrežo ali 
kovinsko oblogo na lesenem strukturnem zidu. Nepravilno 
izvedeni vodi lahko privedejo do električnih udarov ali 
požara.

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne nameščajte na 
naslednja mesta:
1. Na mesta, kjer je zelo toplo ali so izpostavljena odprtemu 

ognju.
To lahko privede do požara ali pregrevanja.

2. Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni 
plin.
To lahko povzroči požar. 

3. Na mesta, kjer stojijo strojni ali kemični obrati, kjer se 
ustvarjajo plini, ki vsebujejo strupene pline ali korozivne 
elemente, kakršni so kislina, alkalno organsko topilo in 
barva. Na mesta, kjer obstaja verjetnost uhajanja 
vnetljivega plina. Bakrene cevi in varjeni spoji lahko 
korodirajo, nato pa lahko pride do puščanja hladiva ali 
zastrupljanja ter požara zaradi puščanja plina.

4. Na mesta, kjer zmrzuje. Uporaba enote pri temperaturi, 
nižji od 0°C lahko povzroči zamrzovanje zbirne posode, 
cevi za dovajanje in odvajanje, vlažilnika, elektro-
magnetnega ventila in drugih delov, kar lahko privede 
do nesreč.

5. Na mesta, kjer obstajajo stroji, ki povzročajo 
elektromagnetne valove. 
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in 
povzročijo okvare na opremi.

6. Na mesta, kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, 
kjer so v zraku ogljikova vlakna ali vnetljiv prah, ali kjer so 
v zraku vnetljivi hlapi, na primer razredčila ali bencina.
Če bo plin puščal in zastajal okoli ventilatorja za 
rekuperacijo toplote, lahko pride do vžiga.

• Pazite, da temperatura in vlažnost ob enoti ter ob sesalni/
izpustni rešetki za zrak ne presega omejitev v pogojih za 
uporabo.
1. V hladilne tovornjake in na druga mesta z nizkimi 

temperaturami.
2. Na mesta, kot so kopalnice ali ogrevani bazeni, v katerih 

je zelo vlažno.
To lahko povzroči požar ali uhajanje električnega toka ali 
električne udare.

• Ne pozabite na varnostne ukrepe v primeru snega. Če ni 
zaščite pred snegom, lahko ta vdre skozi zunanje vode ter 
naredi škodo na pohištvu ali povzroči električni udar in požar.

• Na mestih, kjer žuželke privlači svetloba, na primer ob oknu 
ali ob luči ob prezračevalniku, lahko zelo majhne žuželke 
vdrejov prostor skozi prezračevanje. Ker je popolnoma 
preprečiti vdor zelo majhnim žuželkam težko, je treba 
premisliti in se odločiti za resno rešitev, na primer filter 
(iz lokalne dobave) že med načrtovanjem montaže, da bi 
napravo zaščitili pred žuželkami.

• Ventilator za rekuperacijo toplote ni namenjen za uporabo 
v potencialno eksplozivnem okolju.

2 PRED NAMEŠČANJEM
Dodatke, ki jih potrebujete za montažo, morate shraniti, 
dokler ni montaža dokončana. Nikar jih ne zavrzite!

Ko enoto prenesete v prostor, jo zaščitite z embalirnim 
materialom, da se ne bi opraskala, še preden bi bila montaža 
dokončana.

[1] Odločite se, na kakšen način boste napravo prevažali.

[2] Napravo pustite med prevažanjem v embalaži, dokler ne 
pridete na kraj, kjer jo boste montirali. Če jo morate iz 
embalaže vzeti prej, uporabite mehak jermen ali zaščitne 
plošče pod vrvjo, ko jo dvigate, da je ne bi poškodovali ali 
spraskali.

Ko odprete zaboj in enoto premikate, jo vedno držite za 
obesne nosilce (4), ne za druge dele - še posebej ne za cevi 
za hladivo, cevi za odvod, cevi za dovod vode in za 
prirobnico za povezavo vodov.

• Vedno preverite tip hladiva R410A, ki ga boste uporabili, 
pred montažo enote. (Uporaba nepravilnega hladiva bo 
preprečila običajno delovanje enote.)

• Za montažo zunanje enote glejte priročnik za montažo, 
priložen zunanji enoti.

2.1 VARNOSTNI UKREPI
• Prepričajte se, da ste stranko ustrezno poučili o tem, kako 

naj ravna z enoto (še posebej, kar se tiče vzdrževanja filtrov 
in postopka delovanja), tako da sama izvede te postopke, 
medtem ko bere navodila v priročniku.

• Kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju, in kjer se 
električna napetost zelo spreminja, na primer v tovarnah. 
Naprave ne nameščajte v vozila ali plovila.

2.2 DODATKI
Preverite, ali so enoti priloženi naslednji deli.

Naziv

Prirobnica 
za 
povezavo 
vodov

M4 samorezni 
vijak (za 
povezovalni 
vod)

Cev za dotok vode 
s sitom

Količina 4 kosi 24 kosov VKM-GBMV1:1 kos
VKM-GBV1: 0 kosov

Oblika
50 tip M4×12
80, 100 tip M4×16

Naziv
Polspojka 
(spojka za 
bakrene cevi)

Holandska 
matica (spojka 
za bakrene 
cevi)

Pokrov izolacije za 
cevi za hladivo

Količina VKM-GBMV1:1 pc.
VKM-GBV1:   0 kosov

VKM-GBMV1:1 pc.
VKM-GBV1:   0 kosov

1 komplet

Oblika
N.P.: Ø35 N.P.: Ø26

Naziv

Pokrov 
izolacije za 
cevi za 
vodo

Zatesnitveni 
material Sponka

(Drugo)

• Priročnik 
za 
montažo

• Priročnik 
za uporabo

Količina

VKM-GBMV1: 
1 kos
VKM-GBV1: 
0 kosov

1 kos

VKM-GBMV1: 
10 kosov
VKM-GBV1: 
8 kosov

Oblika
N.P.: Ø15
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2.3 DODATKI
• Ta enota je lahko del dveh različnih sistemov: lahko je del 

kombiniranega sistema, ki se uporablja skupaj s klimatskimi 
napravami s SISTEMOM VRV, lahko pa je neodvisen sistem, 
ki uporablja samo ventilator za rekuperacijo toplote. Enota 
potrebuje delujoč daljinski upravljalnik, ko se uporablja kot 
samostojen sistem.

Tabela

OPOMBA) 1
Če uporabite daljinski upravljalnik, drugačen od zgoraj 
navedenega, se prosimo, posvetujte z lokalnim prodajalcem.
OPOMBA) 2
Priporočamo vam daljinski upravljalnik "BRC1D527", še 
posebej, ko enoto uporabljate kot samostojen sistem. Ker 
prikazuje način prezračevanja in lahko prezračevanje 
izberete z gumbom.

• Ko nameščate enoto, pripravite okrogli pokrovček, rešetko 
za izpust zraka in rešetko za vsesavanje zraka ter druge 
dele, potrebne za namestitev.
Za izbiro dodatkov se posvetujte s svojim lokalnim 
prodajalcem.

PRI NASLEDNJIH DELIH BODITE MED MONTAŽO ŠE 
POSEBEJ POZORNI IN JIH PREVERITE, KO BOSTE 
MONTAŽO KONČALI.

a. Elementi, ki jih je treba po montaži pregledati

Prosimo, da še enkrat preverite vse elemente z zgornjega 
seznama "VARNOSTNIH UKREPOV".
b. Elementi, ki jih morate pregledati ob dostavi

c. Točke o delovanju, ki jih morate razložiti

Tip daljinskega 
upravljalnika

BRC1D527

Elementi, ki jih je treba 
preveriti

Če tega ne naredite 
pravilno, se lahko 
zgodi karkoli od 
naslednjega

Preverite

Ali sta notranja in 
zunanja enota dovolj 
pritrjeni?

Enote lahko padejo, 
vibrirajo ali so zelo 
glasne.

Je zunanji vod 
nameščen z nagibom 
navzdol proti 
navzven?
(Glejte sliko 16)

Vodni kondenzat bi 
lahko kapljal.

Ste izvedli preizkus 
plinske tesnosti?

Sicer lahko pride do 
prešibkega hlajenja.

Je enota v celoti 
izolirana?

Vodni kondenzat bi 
lahko kapljal.

Ali voda pravilno 
odteka?

Vodni kondenzat bi 
lahko kapljal.

Ali električna napetost 
za napajanje ustreza 
napetosti na identifi-
kacijski ploščici?

Enota se lahko pokvari 
ali pa se sestavni deli 
iztrošijo.

So električne 
povezave in cevovodi 
pravilno izvedeni?

Enota se lahko pokvari 
ali pa se sestavni deli 
iztrošijo.

Je enota pravilno 
ozemljena?

Nevarno pri puščanju 
elektrike.

So uporabljeni vodniki 
s pravilnim presekom?

Enota se lahko pokvari 
ali pa se sestavni deli 
iztrošijo.

Sta odvod in dovod 
zraka prosta pri 
notranji in pri zunanji 
enoti?

Sicer lahko pride do 
prešibkega hlajenja.

Sta dolžina 
povezovalne cevi za 
hladivo in dodatno 
polnjenje hladiva 
zabeležena?

Količina dolitega 
hladiva ni jasno 
zabeležena.

Se voda napaja iz pri-
ključenega vodovoda? Ni vlažno.

Elementi, ki jih je treba preveriti Preverite

Ste stranki razložili postopke delovanja, ko ste ji 
pokazali priročnik z navodili?

Ste stranki izročili priročnik za uporabo in 
garancijski list?

Elementi z oznakami OPOZORILO ali OPOMBA 
v priročniku za uporabo so elementi, ki se nanašajo na 
možnost telesne poškodbe ali materialne škode, pa tudi na 
splošno uporabo izdelka. V skladu s tem morate te vsebine 
stranki razložiti v celoti, poleg tega pa jo morate tudi prositi, 
da prebere priročnik za uporabo.
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3 IZBIRA MESTA ZA MONTAŽO

OPOMIN

• Ko premikate enoto med jemanjem iz embalaže ali potem, 
pazite, da jo vedno dvigujete za dvižne konzole. Ne pritis-
kajte na druge dele, še posebej ne na cevi za hladivo, 
odtočne cevi, cevi za dovod vode in prirobnico za 
povezovanje vodov.

• Če menite, da bi vlažnost pod stropom lahko presegla 30°C 
in RH80%, ojačajte izolacijo na cevnih povezavah notranje 
enote.
Uporabite stekleno volno ali polietilensko peno, tako da 
izolacija ne bo debelejša od 10 mm in jo bo mogoče vstaviti 
v odprtino na stropu.

• Kot izolacijski material uporabite stekleno volno ali 
oblikovano polietilensko peno, debelo 10 mm ali več, 
ki bo zapolnila odprtino v stropu.

(1) Za montažo izberite mesto, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje in se stranka z njim strinja.
• Namestite na mesto, ki je dovoj močno in zanesljivo. 

(Tramovi, strop in druga mesta, ki lahko prenesejo težo 
enote.)
Če ne bo dovolj močno, je to lahko nevarno. To lahko 
povzroči tudi vibracije in nenavadne zvoke med 
delovanjem.

• Kjer bodo povezovalne cevi med notranjo in zunanjo 
enoto znotraj dopuščenih omejitev. (Poglejte v priročnik 
za montažo zunanje enote.)

• Kjer nič ne preprečuje kroženja zraka.
• Kjer lahko kondenzat ustrezno odvajate.
• Namestite na mesot, kjer zrak okoli enote ali zrak, 

ki bo vstopal v vlažilnik, ne bo padel pod 0°C.
• Enote ne nameščajte neposredno ob strop ali steno.

(Če je enota v stiku s stropom ali steno, lahko povzroči 
vibracije.)

• Kjer je dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje. 
(Glejte sliko 1)

• Izberite *H dimenzijo, tako da bo spodnji nagib vsaj 
1/100, kot je navedeno v "6. CEVI ZA ODVOD 
KONDENZATA IN CEVI ZA DOTOK VODE".

[VARNOSTNI UKREPI]
• Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni vodnik 

in povežite kable vsaj 1 meter stran od televizisjkih ali 
radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam v sliki ali 
šumu. Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter lahko ni 
dovolj, da bi se preprečil šum.

(2) Za montažo uporabite svornike za obešanje. Preverite, 
ali je strop dovolj močan, da bo prenesel maso notranje 
enote. Če obstaja tveganje, strop ojačajte, preden 
namestite enoto. 
(Namestitvene razdalje so navedene v nadaljevanju. 
Preverite jih, da ugotovite, katere točke je treba ojačati.)

4 PRIPRAVE PRED NAMEŠČANJEM
(1) Potrdite razmerja razdalj med enoto in obesnimi 

svorniki. (Glejte sliko 2)
Pustite prostor za servisiranje enote in vključite poklopce za 
pregledovanje. (Ob strani nadzorne omarice vedno naredite 
luknjo, skozi katero je mogoče preprosto pregledovati in 
servisirati filtre, elemente izmenjevalnika toplote in 
vlažilnika.)

(mm)

Slika 1

1 Nadzorna omarica

2 Prostor za vzdrževanje (mm)

3 Minimalna višina (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Slika 2

1 Razdalja med svorniki za obešanje (mm)

2 Izpuh zrak navzven (EA)

3 Svež zrak od zunaj (OA)

4 Zrak, ki se vrača iz prostora (RA)

5 Dovajanje zraka v prostor (SA)

6 360 (Če je poklopec za pregledovanje 450)
140 (Če je poklopec za pregledovanje 600)

7 Nadzorna omarica

8 Poklopci za pregledovanje

Model A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1 1214 1262

BA

1764
1688

5

1

1
2

3

4

6
8

7
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(2) Prepričajte se, da domet zunanjega statičnega tlaka 
enote ni presežen.
(Glejte moč ventilatorja in risbe statičnih zmogljivostnih 
lastnosti, pa tudi splošni katalog za razpon nastavitev 
zunanjega statičnega tlaka.)

(3) Odprite luknjo za nameščanje. (Predpripravljeni stropi)
• Ko je v stropu odprta namestitvena luknja, prevlecite cev 

za hladivo, cev za odvod, ožičenje prenosa in kable za 
daljinski upravljalnik skozi luknje za cevi in napeljavo na 
enoti.
Glejte "6. CEVI ZA ODVOD KONDENZATA IN CEVI ZA 
DOTOK VODE", "7. PRIPRAVA IN NAMESTITEV CEVI 
ZA HLADIVO" in "10. PRIMER POVEZAVE IN KAKO 
NASTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK".

• Ko odprete namestitveno luknjo, se prepričajte, da je 
strop vodoraven, če je to potrebno. Morda bo treba ojačiti 
ogrodje stropa, da bi preprečili tresenje.
O podrobnostih se posvetujte z arhitektom ali gradbenim 
delavcem.

(4) Nameščanje svornikov za obešanje.
(Uporabite svornike za obešanje M10 do M12 .)
Uporabite sidranje v odprtini, vgrajeni vložek, vgrajeno sidro 
za obstoječe strope, ali druge dele iz lokalne dobave, da 
ojačate strop do nosilnosti, potrebne za težo enote.
(Glejte sliko 3)

Opomba: Vse sestavne dele dobavljamo na teren.

5 NAČIN MONTAŽE

OPOMIN

<<Držite spodnjo stran enote ali obesni nosilec, ne da bi 
pritiskali na drugedele, ko enoto jemljete iz embalaže ali 
jo premikate.>>

<<Kar se tiče delov, ki jih uporabljate pri namestitvi, 
se prepričajte, da uporabljate priložene dodatke in dele, 
ki ustrezajo specifikaciji našega podjetja.>>

(1) Začasno namestite enoto.
• Konzolo za obešanje nataknite na svornike za obešanje. 

Pazite, da jo boste varno obesili z maticami (M10, M12) 
in podložkami (M10 z zunanjim premerom od 30 do 
34 mm, M12 z zunanjim premerom od 36 do 38 mm) 
(iz lokalne dobave) na zgornji in spodnji strani 
obesnega nosilca. (Glejte sliko 4)

(2) Če so nepotreba, odstranite vsa štiri transportna sidra.
• Nekoliko odvijte vijake.
• Zadrsajte navzgor in odstranite transportna sidra.
• Vijake spet varno privijte.

OPOMIN

• Vijakov ne odstranjujte z enote in jih spet trdno privijte, da ne 
bi uhajal zrak.

• Med nameščanjem preverite, da v enoti ni tujkov, na primer 
plastike ali papirja.

• Enoto namestite, ko preverite, da so notranji (SA/RA) 
in zunanji (EA/OA) vodi nameščeni v skladu s sliko 
na nalepki za varno nameščanje vodov.

• Enote ne preobračajte na glavo.

(3) Nastavite višino enote. 
(Varno privijte dvojne matice.)

Slika 3

1 Stropna plošča

2 Sidrirni vijak

3 Protivibracijski dvižni ročaj ali zatezni vijak

4 Svornik za obešanje

5 Notranja enota

5

1

2

3

4

Slika 4

1 Obesni nosilec

2 Sidra za prenašanje

3 Vijak

4 Nalepka za varno napeljevanje vodov

5 Matica

6 Podložka

7 Dvojna matica

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Preverite, da je enota postavljena vodoravno v nivo.

OPOMIN

Uporabite vodno tehtnico, da preverite, da je enota 
popolnoma vodoravna in da je nagib (navzdol) do 
povezave cevi za odvod kondenzata znotraj 1°. (Glejte 
sliko 5)
(Še posebno morate na to paziti, če poševnina ni v smeri 
odtočne cevi, saj bi to lahko povzročilo puščanje.)

(5) Zategnite zgornjo matico.

(6) Pritrdite dodatne prirobnice za povezovanje vodov 
s priloženimi vijaki na odprtino za odvod in dovod 
(štiri odprtine).
Pri pritrjanju bodite pozorni na to, da se bodo oznake za 
poravavo na enoti ujemale s trikotnikom na vsaki strani 
prirobnice za povezavo vodov. (Glejte sliko 6)

6 CEVI ZA ODVOD KONDENZATA IN CEVI 
ZA DOTOK VODE

(1) Namestite cevni sistem za odvod kondenzata.
• Prepričajte se, da odtok deluje pravilno.
• V sistemu z neposredno povezavo na vode se ustvari 

negativni tlak v notranjosti enote, ki je relativen na 
atmosferski tlak, ko enota deluje, zato se prepričajte, da 
ste namestili odtočno loputo na odtoku. (Glejte sliko 7-1)

OPOMIN

Ne priključujte cevi za odvod kondenzata neposredno 
na odvodni cevovod, ki smrdi po amonijaku. Amonijak 
iz kanalizacije lahko vdre v notranjo enoto skozi odtočne 
cevi in korodira izmenjevalnik toplote (direktna 
ekspanzijska posoda).

• Cev za iztok kondenzata naj bo kratka in naj se spušča 
navzdol s padcem vsaj 1/100, da bi preprečili nastanek 
zračnih žepov. (Glejte sliko 7-2)

• Če združujete več cevi za odvod kondenzata, jih 
namestite v skladu s spodaj prikazanim postopkom. 
(Namestite odtočno loputo za vsako notranjo enoto.)

• Položite z naklonom navzdol vsaj 1/100.

OPOMIN

Voda, ki se nabira v cevi za odvod kondenzata, lahko 
povzroči zamašitev odtoka.

• Premer cevi za iztok kondenza mora biti večji ali enak 
premeru povezovalne cevi. 
(velikost cevi: PT3/4B)

• Ko cevi potekajo v stavbi, jih vedno izolirajte vse do 
temelja izpustne pipe.

• Na območjih, kjer lahko pride do zamrzovanja, vedno 
izvedite varnostne ukrepe proti zamrzovanju cevi.

• Pazite, da voda ne bo puščala iz odtočnih cevi.
• Izogibajte se zavojem na ceveh, da se te ne bi zamašile.
• Če uporabljate centralno cev za odvod kondenzata, 

sledite postopku na Sliki 7-2.

Slika 5

1 Nivo

2 Odprtina za odtok

3 Prirobnica za povezavo vodov

4 Vodoravna linija

Slika 6

1 Oznake za poravnavo prirobnice

2 Poravnava enote (RA je Ø3 zareza)

3 Prirobnica za povezavo vodov

4 Vijaki (dodatek) (6 kosov x 4, skupaj 24 kosov.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Slika 7-1

1 Priložena gibljiva odtočna cev

2 Dno enote

Slika 7-2

1 Centralna cev za odvod kondenzata

≥5
0 

m
m

≥5
0 

m
m

1

2

≥1
00

 m
m 1
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• Izberite centralne cevi za odvod kondenzata z ustreznim 
premerom za zmogljivost priključene enote.

• Prepričajte se, da se konec cevi za odvod kondenzata 
odpirajo na mesto, kjer je mogoče za kondenzat ustrezno 
poskrbeti.

(2) Ko je delo na ceveh končano, preverite, da kondenzat 
odteka gladko.
• Odtočne cevi preverite tako, da v zbirno posodo za 

kondenzat zlijete približno 1000 cc vode. Do zbirne 
posode lahko dostopate skozi odprtino za pregledovanje, 
tako da odstranite pokrov za vzdrževanje ali skozi 
izstopni vod na spoju za dovajanje zraka v prostor (SA). 
(Glejte sliko 8)

Na sliki je prikazan VKM-GBMV1.

(3) Pazite, da bo toplotna izolacija izvedena na naslednjih 
dveh mestih, da bi preprečili puščanje vode, ki nastane 
zaradi kondenziranja.
• Notranja cev za odvod kondenzata
• Iztok

(4) Namestite cevni sistem za dovajanje vode. 
<Samo serija VKM-GBMV1>

OPOMIN

Ko nameščate cevni sistem za dovajanje vode, cevi sperite 
z vodo iz pipe, tako da iz njih odstranite vso umazanijo, 
ali pa nekam namestite odvodni ventil in skozenj dobro 
splaknite cevi, dokler skoznje ne teče čista voda. Pazite, 
da v cevi ne bo zašlo olje od rezanja cevi ali detergent.

• Cevi za dotok vode povežite s sitom (dodatek) na druge 
cevi in ventile (iz lokalne dobave) na notranjo enoto, 
kot je prikazano na spodnji sliki.

[VARNOSTNI UKREPI]
• Ko nameščate cevi za dotok vode, jih ne vlecite pred 

pokrovom za vzdrževanje, saj ne boste več mogli 
odstraniti vlažilnika.

• Vključuje cevi za dotok vode s sitom (priloženo), ventil za 
zapiranje dotoka vode in odtočni ventil (oba iz lokalne 
dobave) nekje na cevovodu za dotok vode, kjer ju je 
mogoče doseči skozi odprtino za pregledovanje.

• Nemogoče je povezati cevi za dovod vode neposredno 
na javno omrežje. Uporabite rezervoar (enega od 
dovoljenih), če želite vodo dovajati iz javnega vodovoda.

• Ko uporabljate bakrene cevi za vodovodno napeljavo, 
zamenjajte priložene pol-spojne spojke.
(Glejte sliko 9)

Zamenjava spojev pri uporabi bakrenih povezav

Slika 8

1 Prirobnica za povezavo vodov za dovajanje zraka 
v prostor (SA) (dodatek)

2 Vzdrževalni pokrov

3 Cev za odvod kondenzata (ni priložen enoti)

4 Iztok

5 Prenosna črpalka (iz lokalne dobave)

6 Vedro (iz lokalne dobave)

5

1

2

3 4 6

1 Cev za dotok vode s sitom (dodatek)

2 Zaporni ventil za dotok vode (iz lokalne dobave)

3 Cev za dotok vode (iz lokalne dobave)

4 Pokrovček (iz lokalne dobave)

5 Izpustni ventil (ni priložen enoti)

Slika 9

1 Stran cevovoda za dotok vode

2 Stran enote

3 Holandska matica (dodatek)

4 Pol-spojna spojka (dodatek)

5 Bakrene cevi

6 Sito v obliki črke Y

7 Odstranite
Zamenjajte priloženo pol-spojno spojko

5

1

2

3

4

5
6

7

1 2

3 4
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• Uporabite dva ključa za privijanje ali odvijanje cevi na pol-
spojne spojke.

• Trdno privijte vodovodne cevi, ne da bi preveč pritiskali 
nanje.

[VARNOSTNI UKREPI]
• Uporabite čisto vodo (vodo iz mestnega vodovoda, vodo 

iz pipe ali enakovredno), ki ustreza lokalnim standardom.
• Zaradi umazane vode se lahko ventili zamašijo, 

umazanija se nabere v rezervoarju za vodo, kar privede 
do slabega delovanja vlažilnika. (Za ogrevanje nikoli ne 
uporabljajte vode iz vodnega bara ali tople vode.)

• Pazite, da bo dovajana voda imela temperaturo od 5°C 
do 40°C in tlak od 0,02 MPa do 0,49 MPa (od 0,2 kg/cm

2
 

do 5 kg/cm
2
). Vključite tlačni ventil med vlažilnikom in 

sitom, če bo vodni tlak višji od navedene zgornje meje.
• Uporabljajte vodo iz mestnega vodovoda ali čisto vodo 

in izvedite ukrepe za preprečevanje kondenzacije.
• Če je voda iz vodovoda trda, uporabite tudi mehčalec 

vode, da ne skrajšate življenjske dobe naprave.
* Življenjska doba vlažilnika je približno 3 leta (4000 ur), 
če je voda take trdote: 150 mg/l.
(Življenjska doba vlažilnika je približno 1 leto (1500 ur), 
če je voda take trdote: 400 mg/l.)
Letne ure delovanja: 10 ur / dan x 26 dni / mesec x 
5 mesecev = 1300 ur

(5)  Izolirajte vse cevi, ki potekajo v notranjosti. 

Ko preverite, da cevne povezave za dotok ne puščajo, jih 
izolirajte s priloženo izolacijo, kot je prikazano na sliki 10. 
(Zatisnite oba konca s pritrdilnim materialom.) 
(Glejte sliko 10)

• Cevi za dotok vode ovijte z izolacijo, da ne bi prišlo do 
nastajanja kondenzata.

• Na območjih, kjer lahko pride do zamrzovanja, vedno 
izvedite varnostne ukrepe proti zamrzovanju cevi.

7 PRIPRAVA IN NAMESTITEV CEVI 
ZA HLADIVO

<Za povezovanje cevi za hladivo do zunanjih enot glejte 
priročnik za montažo, priložen zunanji enoti.>
<Dokončajte toplotno izolacijo na obeh straneh cevi za plin 
in cevi za tekočino. Sicer lahko pride do puščana vode.
Uporabite izolacijo, ki prenese temperature vsaj 120°C. 
Ojačajte izolacijo cevi za hladivo v skladu z okoljem 
montaže.
Glejte naslednje podatke kot vodilo.
• Temperatura okolja je 30°C in vlažnost je od 75% do 

80%: Min. 15 mm debeline.
• Temperatura okolja presega 30°C in vlažnost presega 

80%: Min. 20 mm debeline.
Če izolacije ne odebelite, se lahko kondenzat pojavi na 
površju izolacije.>
<Preden pripravite in namestite cevi za hladivo, preverite, 
kateri tip hladiva R410A je v uporabi. (Pravilno delovanje ni 
mogoče, če uporabite različna hladiva.)>

OPOMIN

Ta izdelek mora uporabljati hladivo (R410A). Ubogajte 
naslednja navodila.

• Uporabite cevni rezalnik in razširitev, ki sta primerna 
za uporabljeno hladivo (R410A).

• Nanesite eterno ali esterno olje okoli razširitev, 
preden priključite cevi.

• Uporabljajte le holandske matice, ki so priložene 
enoti. Če boste uporabili drugačne matice, lahko 
začne hladivo puščati.

• Da bi preprečili prahu, vlagi ali drugim tujkom vstop 
v cevi, stisnite konce ali jih prelepite z izolirnim 
trakom.

• Ne dopuščajte, da bi se v hladilni sistem uporabljalo 
drugačno od priporočenega hladiva, na primer zrak 
itd. Če pride do puščanja plina med delom na enoti, 
takoj dobro prezračite prostor.

• Zunanja enota je napolnjena s hladivom.
• Ko boste priključevali ali razstavljali cevi z enote, morate 

sočasno uporabiti viličasti in momentni ključ, kot prikazuje 
risba. (Glejte sliko 11)

• Premeri cevi in razširitvenih manšet so navedeni v Tabeli 1.

Tabela 1

• Ko priključujete holandsko matico, prevlecite razširjeni del 
(znotraj in zunaj) z esternim ali eternim oljem, najprej zavrtite 
3- ali4-krat in jo nato privijte. (Glejte sliko 12)

Slika 10

1 Sponka (dodatek)

2 Izolacija (za cevi za dotok vode) (dodatek)

1

2

Premer 
cevi Navojni moment

Premer 
razširitve A 

(mm)
Oblika razširitve

Ø6,4 15,7 ±1,5 N•m 8,9 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 N•m 16,4 ±0,2

A
45

0 ±2
0 R0.6±0.2

90
0
±2

0
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• Glejte "Tabelo 1" za navojne momente.

OPOMIN

Če jih preveč zategnete, lahko poškodujete razširitev in 
povzročite puščanje hladiva.

• Če nimate navojnega ključa, matico zategnite, kot sledi. 
Ko je delo končano, preverite, da nikjer ne pušča plin. Ko 
holandsko matico zatisnete s ključem, se bo navojni moment 
hipoma mpovečal. Iz tega položaja še dodatno privijte matico 
na kot, prikazan v Tabeli 2.

Tabela 2

• Ko delo končate, preverite, da plin nikjer ne pušča.

• Ko preverite cevne povezave, da nikjer ne pušča plin, pazite, 
da boste vedno izolirali cevi za plin in tekočine. (Glejte 
sliko 13)

Varnostni ukrepi za nameščanje izolacijskega materiala na 
povezavo s holandsko matico

(1) Prepričajte se, da je izolacijski material cevi tesno v stiku 
s podlago, tako da ne bo zračnih žepov na robovih 
izolacijskega materiala.

(2) Sponke ne zategnite preveč, tako da bo izolacijski material 
obdržal debelino.

(3) Ovijte zatesnitveni material do dela s povezavo s holandsko 
matico.

(4) Šive obrnite navzgor (glejte sliko).

OPOMIN

Prepričajte se, da ste izolirali vse cevi na mestu namestitve, 
vse do priključka za cev v enoti. Neizolirane cevi lahko 
povzročijo kondenzacijo ali opekline, če se jih dotaknete.

Slika 11 Slika 12

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Holandska matica

4 Cevna spojka

5 Esterno ali eterno olje

Velikost cevi Dodatni zatesnitveni kot Priporočena dolžina 
orodja

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 stopinj Približno 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 stopinj Približno 250 mm

1

2
3

4

5

Slika 13

A Postopek namestitve za cevi za plin

1 Glavna enota

2 Material za izolacijo cevovoda (glavna enota)

3 Pritrdite na osnovo

4 Sponka (dodatek)

5 Izolacija za spojko (dodatek)

6 Povezava s holandsko matico

7 Obrnite spoje navzgor

8 Material za izolacijo cevovoda (ne dobavlja Daikin)

9 Srednja tesnilna blazinica (dodatek)

10 Ovijte jo na vrhu povezave s holandsko matico

B Postopek namestitve za cevi za tekočino

1 Glavna enota

2 Material za izolacijo cevovoda (glavna enota)

3 Pritrdite na osnovo

4 Sponka (dodatek)

5 Izolacija za spojko (dodatek)

6 Povezava s holandsko matico

7 Obrnite spoje navzgor

8 Material za izolacijo cevovoda (ne dobavlja Daikin)

9 Cev za hladivo v plinastem stanju

10 Cev za hladivo v tekočem stanju

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8
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• Povežite cevi za hladivo in razvode v skladu s priročnikom za 
montažo, priloženim zunanji enoti.

• Ko varite cevi za hladivo, najprej izvedite zamenjavo dušika, 
ali varite (opomba 2) med dovajanjem dušika v cevi za 
hladivo (opomba 1). Končno povežite notranjo enoto 
z razširjenimi kosi.
(Glejte sliko 14)

OPOMIN

• Ko varite cev z dodajanjem dušika v cev, pazite, da tlak 
dušika z ventilom za redukcijo tlaka nastavite na 0,02 MPa 

(0,2 kg/cm
2
) ali manj. (Ta tlak je tak, da vam v obraz piha 

lahna sapica.)
• Ne uporabljajte taljenja pri varjenju spojev cevi za hladivo. 

Uporabite fosforno-bakreno polnilo za varjenje (BCuP-2: 
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ki ne zahteva 
taljenja. (Če uporabite klorovo taljenje, bodo cevi 
prerjavele. Če uporabite taljenje, ki vsebuje fluor, se bo 
mazivo za hladivo razgradilo in negativno vplivalo na 
cevovod za hladivo.)

• Ne uporabljajte sredstev proti rjavenju ali drugih podobnih 
snovi, ko varite cevne spoje.
Ostanek teh sredstev lahko zamaši cevi in povzroči okvaro 
delov.

8 POVEZOVANJE VODOV
<Izvedite delo z vodi in pri tem upoštevajte naslednje.>
• Ne povezujte vodov, kot je prikazano na sliki 15.

• Minimalni polmeri gibkih vodov na ovinkih so taki, kot sledi:
200-mm vod: 300 mm premer
250-mm vod: 375 mm premer

• Da ne bi prišlo do uhajanja zraka, del za spojem voda in 
povezovalne prirobnice ovijte z aluminijastim trakom. 
(Glejte sliko 16)

• Da ne bi prišlo do kratkega stika, namestite odprtino 
notranjega dovoda zraka tako daleč od odprtine za 
vsesavanje izpusta, kot je to mogoče.

• Uporabite vod, ki ustreza modelu uporabljene enote (glejte 
risbo za montažo).

• Namestite oba zunanja voda z nagibom navzdol (nagib 1/30 
ali več), da v vode ne bi vstopale meteorne vode. Poleg tega 
poskrbite za izolacijo vseh treh vodov (zunanjih vodov in 
notranjega voda za dovod zraka), da ne bi prišlo do 
kondenzacije. 
(Material: Steklena volna debeine 25 mm) (Glejte sliko 16)

• Če sta temperatura in vlažnost v stropu vedno visoka, v strop 
namestite opremo za prezračevanje.

• Izvedite električno izolacijo vodov in stene, ko mora kovinski 
vod potekati skozi kovinsko mrežo in žično mrežo ali 
kovinsko oblogo na lesenem strukturnem zidu.

• Z gibkimi ali tihimi vodi lahko učinkovito zmanjšate zvok 
izpustnega zraka za dovajanje zraka v prostor (SA). Izberite 
materiale ter pri tem upoštevajte moč ventilatorja in delovni 
zvok enote. Za izbiro se posvetujte s svojim lokalnim 
zastopnikom.

• Nastavite razdaljo med izstopno zračno odprtino (EA) in 
dovajanjem zunanjega zraka (OA) na 3-kratnik premera 
voda.

• Ne uporabljajte upognjenega pokrovčka ali okroglega 
pokrovčka, če bo deževalo neposredno nanju.

• Ko uporabljate globok povkrovček, pazite, da bo razdalja 
med globokim pokrovčkom (zunanja stena) in enoto vsaj 
1 meter.

Model Premer cevi 
za plin

Premer cevi za 
tekočine

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø6,4

Slika 14

1 Deli, ki jih je treba zvariti

2 Cevi za hladivo

3 Dušik

4 Lepljenje s trakom

5 Ročni ventil

6 Ventil za znižanje tlaka

7 Dušik

5

1

2

3

4

6

7

Slika 15

1 Ostri koti (vodov ne prepogibajte za več kot 90°)

2 Veliko kotov

3 Zmanjšajte premer voda, ki ga povezujete.
Premera ne zmanjšujte na polovico.

4 Kot tik ob izstopni odprtini
3P130768-6L   Slovenščina 10



• Če se bojite, da bo iz izpustne rešetke pihal mrzel zrak, 
razmislite o tem, da bi zamenjali njeno mesto.
Med odmrzovanjem dela ventilator, zato pogosto piha mrzel 
zrak.

• Ko povezujete notranjo enoto neposredno na vod, vedno 
uporabite enak sistem na notranji enoti kakor na zunanji 
enoti, izvedite skupinsko povezavo in nastavitve za 
neposredno povezavo z vodom na daljinskem upravljalniku 
(način št. "17 (27)" – ŠT. PRVE KODE "5" – ŠT. DRUGE 
KODE "06"). Poleg tega ne povezujte na izstopno stran 
notranje enote. Odvisno od moči ventilatorja in statičnega 
tlaka lahko enota neha delovati.

• Če je stavba v predmestju, kjer so okna in oprema za 
razsvetljavo cest blizu odprtin zračnega sistema, okoli luči pa 
se rade zbirajo žuželke, lahko pride do vdora manjših žuželk 
skozi odprtine za dovajanje zraka in zračni filter. V teh 
primerih priporočamo uporabo zelo zmogljivega filtra 
(v prodaji posebej). Vendar pa bo kljub temu zelo težko 
preprečiti vstop zelo drobnim žuželkam. V tem primeru 
razmislite o potrebnih protiukrepih, na primer o filtrirni 
napravi (ki bo nameščena na licu mesta).

9 ELEKTRIČNE POVEZAVE
• Izključite napajanje, preden začnete poseg v enoto.
• Vsi deli in materiali ter električarsko delo morajo ustrezati 

lokalnim predpisom.
• Uporabljajte le bakrene vodnike.
• Vse povezave mora izvesti usposobljen in pooblaščen 

električar.
• Glejte tudi "Nalepko s shemo povezav", pritrjeno na pokrov 

nadzorne omarice, ko polagate električne kable.
• Ožičite zunanjo enoto in daljinski upravljalnik, kot je 

prikazano na nalepki z električnimi napeljavami. Glejte 
"Priročnik za montažo daljinskega upravljalnika" za navodila 
o tem, kako namestiti in položiti kable za daljinski 
upravljalnik.

• Ta sistem je sestavljen iz več notranjih enot. Vsako notranjo 
enoto označite (kot enoto A, enoto B ...) in se prepričajte, da 
ste ustrezno povezali priključno ploščo na zunanjo enoto in 
na enoto BS. Če povezave med zunanjo in notranjo enoto 
niso pravilne, pride lahko do sistemske okvare.

• Namestite prekinjevalo ali ozemljitveno prekinitveno stikalo 
na napajalno omrežje.

• Pazite, da upornost ozemljitve ni večja od 100 W. Ta 
vrednost lahko sega do 500 W, če uporabite ozemljitveno 
prekinitveno stikalo, saj je mogoče uporabiti zaščitni 
ozemljitveni upor.

• Pazite, da ozemljitveni vodnik ne bo prišel v stik s cevmi za 
plin, cevmi za vodo, strelovodi ali telefonsko napeljavo.

• Cevi za plin: puščanje plina lahko povzroči eksplozijo in 
požar.

• Cevi za vodo: ni jih mogoče ozemljiti, če so uporabljene 
trde plastične cevi.

• Telefonska napeljava in strelovodi: ozemljitveni potencial 
pri udaru strele je izjemno visok.

• Ne vključujte napajanja (stikalo, prekinjalo ožičenja ali 
prekinjevalno vezje za odpoved ozemljitve), dokler ni 
opravljeno vse delo.

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VAROVALKE IN VODNIKE 
IZ LOKALNE DOBAVE

OPOMBA
• Če je ožičenje položeno, kjer se ga lahko ljudje zlahka 

dotaknejo, namestite prekinjevalno vezje za odpoved 
ozemljitve, da bi preprečili električni udar.

• Ko uporabljate prekinjevalno vezje za odpoved 
ozemljitve, pazite, da boste izbrali tako, ki bo delovalo 
tudi kot pretokovna zaščita in varovalo pred kratkim 
stikom.
Če uporabljate stikalo za preprečevanje uhajanja, ki je 
načrtovano za zaščito pred odpovedjo ozemljitve, ga 
kombinirajte s prekinjalom vezja ali obremenitvenim 
stikalom z varovalko.

• Dovoljene dolžine kablov za prenos signala in daljinski 
upravljalnik so take, kot sledi.

ELEKTRIČNE LASTNOSTI

MCA: Najmanj ampermetrov (A) v tokokrogu
MFA: Maks. ampermetrov (A) na varovalkah
kW: Izhodna moč motorja ventilatorja (kW)
FLA: Ampermetrov (A) pri polni obremenitvi

Slika 16

1 Zunanji vod

2 Aluminijasti trak (Daikin ne dobavlja)

3 Nagib navzdol (več kot 1/30)

4 Pazite, da bo vod lepo napet.

5 Izolacijski material (iz lokalne dobave)

6 Prirobnica za povezavo vodov

5

1

2

2

3

4

6

Model

Povezave napajalnih 
vodnikov in povezave 

ozemljitve

Povezovanje 
daljinskega 
upravljalnika

Ožičenje prenosa

Varovalke 
iz lokalne 
dobave Vodnik Velikost Vodnik Velikost

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A
H05VV-

U3G

Upoštevajte 
lokalne 

predpise

Armirani 
vodnik

(2-žičen)

0,75-1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Dolžina ožičenja prenosa zunaj-notri 
... največ 1000 m (skupna dolžina vodnikov 2000 m)

Dolžina ožičenja za dajinski upravljalnik med notranjo 
enoto in daljinskim upravljalnikom ... največ 500 m

Enote Napajanje Motor ventilatorja

Model Hz Voltov
Območje 
napetosti

MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Maks. 
264 V
Min. 

198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2
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10 PRIMER POVEZAVE IN KAKO 
NASTAVITI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

10.1 ODPIRANJE IN ZAPIRANJE NADZORNE 
OMARICE TER POVEZOVANJE KABLOV

OPOMIN

Pazite, da boste zagotovo vse izključili, preden boste odprli 
nadzorno omarico.

• Odstranite pokrov nadzorne omarice in ožičite, kot je prika-
zano na spodnji sliki (glejte sliki 17 in 18 za podrobnosti).

OPOMIN

• Glejte nalepko "Shema električnih povezav" na zadnji strani
pokrova nadzorne omarice za električno ožičenje.

• Pazite, da boste dodali zatesnitveni material in kit (iz lokalne 
dobave) v odprtino za kabel, da ne bi skozi prišla voda ali 
insekti in druge majhne živalice od zunaj. Sicer lahko pride 
do kratkega stika v nadzorni omarici.

• Ko spenjate kable, pazite, da priključkov kablov ne stiskate,
zato uporabite priloženi pritrdilni material za ustrarjanje
ustreznih sponk. Ko polagate kable, pazite tudi, da pokrov
nadzorne omarice lepo sede, tako da urejeno razporedite
kable in pritrdite servisni pokrov.
Ko pritrjate pokrov škatle z električnimi deli, pazite, da pod rob
pokrova ne boste ujeli kablov. Kable povlecite skozi odprtine,
da jih ne bi poškodovali.

• Pazite, da kabli daljinskega upravljalnika, kabli za povezo-
vanje enot in drugi električni kabli ne bodo potegnjeni iz
naprave na istih mestih in jih ločite za vsaj 50 mm, sicer lahko
električni šum (zunanja statična elektrika) povzroči napačno
delovanje ali okvare.

10.2 POVEZAVE NAPAJALNIH VODNIKOV IN 
POVEZAVE OZEMLJITVE

• Napajalne in ozemljitvene vodnike potegnite skozi luknjo 
v nadzorno omarico in jih pritrdite s sponami, ko jih povežete 
na priključne sponke. (Glejte sliko 17)

Podrobnosti priključne sponke (X1M)

<Varnostni ukrepi, ko napeljujete električne kable>

[VARNOSTNI UKREPI]

[1] Namestiti je treba stikalo, s katerim se prekine dobava 
elektrike za celoten sistem. 

[2] Uporabljati je mogoče eno samo stikalo za električno 
napajanje enot v istem sistemu.
Na vsak način je treba pazljivo izbrati stikala razvodov in 
prekinitveno vezje razvoda.

[3] Napajalno omrežje vsakega sistema mora biti opremljeno 
s stikalom in varovalko, kot je prikazano na risbi.

1 Nadzorna omarica

2 Tiskano vezje

3 Ožičenje prenosa

4 Povezave napajalnih vodnikov in povezave ozemljitve

5 Ozemljivtvena sponka

6 Izbojna odprtina za ožičenje prenosa

7 Izbojna odprtina za napajalne kable

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Slika 17

1 Kabel za kratki stik
Odstranite, ko namestite humidistat 
(iz lokalne dobave)

2 Ožičenje humidistata

3 Plastični deli sponke

4 Sponka (dodatek)

5 Ozemljivtvena sponka (vijak M4, vzmetna podložka, 
konkavna podložka)

6 Napajalni vodniki
Ozemljitveno ožičenje

5

1

2
3

4
6
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ZGLED CELOTNEGA SISTEMA

[4] Uporabite okrogle priključke z ušesom za priključevanje 
kablov na napajalno priključno ploščo.
Če ni na voljo, upoštevajte pri kablih naslednja navodila.
• Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto 

priključno mesto za napajanje.
(Ohlapne povezave lahko povzročijo pregrevanje.)

• Uporabljajte električni kabel, ki ustreza specifikacijam. 
Kabel varno priključite na terminal. Pritrdite kabel, ne da 
bi priključno sponko preveč stisnili. (Navojni moment: 
131 N•cm ±10%)

[5] Navojni moment za vijake priključne sponke.
• Uporabite pravi izvijač za privijanje vijakov na priključnih 

sponkah. Če je izvijač premajhen, lahko poškodujete 
glavo vijaka in ga ne boste mogli pravilno priviti.

• Če preveč zatisnete vijake priključne sponke, lahko 
vijake poškodujete.

• Glejte spodnjo tabelo, da bi videli navojni moment vijakov 
na priključnih sponkah.

<Varnostni ukrepi pri ozemljevanju>

Ko izvlečete ozemljitev, jo položite tako, da pride iz enote skozi 
izrezani del konkavne podložke.
(Nepravilna priključitev na ozemljitev lahko prepreči dobro 
ozemljitev.)

1 Napajanje

2 Zunanja enota VRV

3 Stikalo

4 Varovalka

5 Ventilator za rekuperacijo toplote (VKM)

6 Notranja enota VRV

7 Daljinski upravljalnik

8 Napajalni vodniki
Oklopni kabel (H05VV-03G)

9 Ožičenje prenosa
Oklopni kabel

Slika 18

1 Pritrdite izolacijski ovoj

2 Priključek z ušesom

3 Električni vodnik

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Navojni moment (N•m)

Priključna sponka za povezovanje 
daljinskega upravljalnika/ožičenje 
prenosa (X3M)

0,88 ±0,09

Priključni blok za napajanje (X1M) 1,31 ±0,13

Ozemljitvena sponka 1,69 ±0,25

1 Priključek z ušesom

2 Vzmetna podložka, ploščata podložka

3 Ozemljitveni vijak

4 Konkavna podložka

5 Izrezani del

5

1

2

3

4
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10.3 NAPAJALNI KABEL ZA DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK, OŽIČENJE PRENOSA, 
RAČUNALNIŠKI KABEL ZA KRMILJENJE
• Povlecite ožičenje prenosa daljinskega upravljalnika, 

ožičenje prenosa in računalniški kabel za krmiljenje 
v nadzorno omarico skozi luknjo in jih povežite na 
priključna mesta na priključni sponki X3M. Ko vse 
povežete, zavarujte s priloženim materialom za 
spenjanje. 
(Glejte sliko 18)

Podrobnosti priključne sponke (X3M)

[VARNOSTNI UKREPI]
• Glejte "Priročnik za montažo daljinskega upravljalnika" za 

navodila o tem, kako namestiti in položiti kable za daljinski 
upravljalnik.

• V nobenem primeru ne smete priključiti napajalnih vodnikov 
na daljinski upravljalnik ali na priključno ploščo za ožičenje 
prenosa.
Tako lahko uničite celoten sistem.

• Priključite daljinski upravljalnik in ožičenje prenosa na 
ustrezni priključni plošči.

10.4 OŽIČENJE ZA REGULATOR VLAŽNOSTI (IZ 
LOKALNE DOBAVE) 
<SAMO SERIJA VKM-GBMV1>
• V nadzorno omarico jih povlecite skupaj z napajalnim 

kablom skozi luknjo za napajalni kabel.
• Odstranite kable za kratki stik (1 in 2) na priključni 

sponki X1M in povežite kable na uravnavalnik 
vlažnosti.

• Zavarujte z materialom za spenjanje skupaj s kablom 
za napajanje. (Glejte sliko 17)

OPOMIN

<Samo serija VKM-GBMV1>
• Če uporabljate humidistat, namestite po enega za vsak 

ventilator za rekuperacijo toplote.
Nadzor več kot enega ventilatorja za rekuperacijo toplote 
z enim krmilnikom vlažilnika lahko prepreči običajno 
delovanje vlažilnika in povzroči puščanje vode itd.

10.5 PRIMER OŽIČENJA
• To enoto je mogoče uporabljati kot del kombiniranega 

sistema skupaj z notranjimi enotami (sistem klimatskih 
naprav VRV) ali kot neodvisen sistem za obdelavo 
zunanjega zraka. 

• Ko povezujete s tipom VRV-R in RA te enote dovajate 
neposredno s stropa, povežite na enoto BS, enako notranji 
enoti VRV-R (glavna enota), nato pa uporabite delovanje 
v skupini. (Glejte inženirsko specifikacijo za podrobnosti.)

Slika 19

1 Plastični deli sponke

2 Sponka (dodatek)

3 Povezovanje daljinskega upravljalnika
Ožičenje prenosa

Specifikacija ožičenja Armirani vodnik (2-žični)

Velikost 0,75 - 1,25 mm
2

Dolžina Maks. 100 m

Specifikacije zunanjih 
kontaktov

Navadno zaprt kontakt
(Odklon toka 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<V kombinaciji s sistemom VRV (povezano z ventilatorji za rekuperacijo toplote in standardnimi notranjimi enotami 
v en sam hladilni tokokrog)>

1 Zunanja enota

2 Napajanje (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Stikalo

4 Varovalka

5 Ožičenje prenosa

6 Daljinski upravljalnik

7 Povezovanje daljinskega upravljalnika

8 Ozemljitveni vodnik

9 Standardna enota A

10 Standardna enota B

11 Ventilator za rekuperacijo toplote A 
(Tip za obdelavo zunanjega zraka)

<Neodvisen sistem (povezan le na ventilator za rekuperacijo toplote v enojnem tokokrogu za hlajenje)>

1 Zunanja enota

2 Napajanje (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Stikalo

4 Varovalka

5 Ožičenje prenosa

6 Daljinski upravljalnik

7 Ozemljitveni vodnik

8 Standardna enota A

9 Standardna enota B

10 Ventilator za rekuperacijo toplote A 
(Tip za obdelavo zunanjega zraka ali 
standardni tip)
Standardni tip: ... Serija VAM

<Ko je vključena enota BS>

1 Zunanja enota

2 Napajanje (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Stikalo

4 Varovalka

5 Ožičenje prenosa (ni polaritete)

6 Enota BS

7 Daljinski upravljalnik

8 Povezovanje daljinskega upravljalnika

9 Ozemljitveni vodnik

10 Standardna enota A

11 Ventilator za rekuperacijo toplote A

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

5

1

2 2 2

3

4

6

8 8 8

9 10 11

7
6

3

4

3

4

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

1

2 2 2

3

4

6

7 7
7

8 9 10

6 6

3

4

3

4

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Control box

Control box

5

12 2

3
4

3
4

7

6

8

9 9
10 11
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[VARNOSTNI UKREPI]
Ni treba nastaviti naslova notranje enote, ko uprabljate 
skupinski nadzor. (nastavi se samodejno, ko se vklopi 
napajanje.) Ker pa ventilator za rekuperacijo toplote (tip za 
obdelavo zunanjega zraka) uporablja dva naslova daljinskega 
nadzora na enoto, je mogoče več enot, ki so povezane 
v skupino, krmiliti, kot sledi:

Opomba:
Če sočasno uporabljate sistem za hlajenje, naj bo na 
ventilator za rekuperacijo toplote priključena ena sama enota 
BS (tip za obdelavo zunajega zraka) in notranje enote pod 
skupinskim nadzorom. Če je na ventilator za rekuperacijo 
toplote priključena ena sama enota BS, fiksirajte način 
delovanja na ventilatorju na hlajenje, ogrevanje ali 
prezračevanje.

10.6 UPRAVLJANJE Z 2 DALJINSKIMA 
UPRAVLJALNIKOMA (NADZOR 1 NOTRANJE 
ENOTE Z 2 DALJINSKIMA 
UPRAVLJALNIKOMA)

• Ko uporabljate dva daljinska upravljalnika, je treba enega 
nastaviti na "MAIN" in enega na "SUB".

PREKLOP MED GLAVNIM/POMOŽNIM
(1) Vstavite izvijač kot vzvod v odprtino med zgornjim in 

spodnjim delom daljinskega upravljalnika in zgornji del 
na 2 pozicijah privzdignite.
(Daljinski upravljalnik na tiskanem vezju je priključen na 
zgornji del daljinskega upravljalnika.)

(2) Obrnite stikalo za preklop med GLAVNIM/POMOŽNIM 
na enem od daljinskih upravljalnikov tiskanega vezja 
na "S".
(Pustite stikalo drugega daljinskega upravljalnika na "M".

<Način za ožičenje> (Glejte "9. ELEKTRIČNE POVEZAVE".)

(1) Odstranite pokrov krmilne omarice.

(2) Dodajte daljinski upravljalnik 2 (POMOŽNI) na priključno 
ploščo daljinskega upravljalnika (P1, P2) v nadzorni omarici. 
(Ni polaritete.)

[VARNOSTNI UKREPI]
• Križno ožičenje je potrebno pri sočasni uporabi skupinskega 

nadzora in 2 daljinskih upravljalnikov.
• Priključite notranjo enoto na koncu križnega ožičenja (P1, P2) 

na daljinski upravljalnik 2 (POMOŽNI).

Št. notranjih 
klimatskih naprav 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Št. ventilatorjev 
za rekuperacijo 
toplote

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 Zgornji del daljinskega upravljalnika

2 Spodnji del daljinskega upravljalnika

3 Tu vstavite izvijač in počasi snemite zgornji del 
daljinskega upravljalnika.

1

2
3

1 Tovarniške nastavitve

2 Če so tovarniške nastavitve ostale nedotaknjene, je 
treba zamenjati le en daljinski upravljalnik.

3 Tiskano vezje daljinskega upravljalnika

1 Priključna plošča za ožičenje daljinskega upravljalnika

2 Daljinski upravljalnik 1 (GLAVNI)

3 Daljinski upravljalnik 1 (POMOŽNI)

1 Notranja enota 1

2 Notranja enota 2

3 Maksimalno število notranjih enot

4 Vodnik kretnice (P1.P2)

5 Daljinski upravljalnik 1 (GLAVNI)

6 Daljinski upravljalnik 2 (POMOŽNI)

S

M
S

S
M1

3

2

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6
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10.7 ZUNANJE DALJINSKO UPRAVLJANJE 
(PRISILEN IZKLOP, VKLOP/IZKLOP)

• Specifikacije za vodnike in povezave
Priključite vhod od zunaj na priključni sponki T1 in T2 na 
priključni plošči daljinskega upravljalnika.

* Opreme za nočno prosto hlajenje ni mogoče prisilno 
zaustaviti s T1 ali T2.

• Spodbuda
V naslednji tabeli sta razložena odziva "prisilnega izklopa" in 
"delovanja vklop/izklop" na vhodu A.

• Kako izbrati PRISILEN IZKLOP in DELOVANJE VKLOP/
IZKLOP
Izberite PRISILEN IZKLOP in DELOVANJE VKLOP/IZKLOP 
z lokalnim "Zunanji vnos VKLOP/IZKLOP", ki temelji na 
"11. NASTAVITVE SISTEMA IN PREIZKUS DELOVANJA".

10.8 CENTRALNO KRMILJENJE

Če krmiljenje poteka s centralno napravo (glavni upravljalnik za 
krmiljenje itd.), je treba skupinsko število nastaviti z daljinskim 
upravljalnikom. Glejte priročnik za vsako od centraliziranih 
naprav za podrobnosti.

11 NASTAVITVE SISTEMA IN PREIZKUS 
DELOVANJA

11.1 Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM IZVEDITE 
NASTAVITVE NA MESTU NAMESTITVE

(1) Prepričajte se, da so pokrovi nadzorne omarice zaprti 
na notranji in na zunanji enoti.

(2) Odvisno od tipa montaže naredite nastavitve sistema 
z daljinskega upravljalnika, ko vključite napajanje, in 
pri tem upoštevajte priročnik "Nastavitve sistema", 
ki je bil priložen daljinskemu upravljalniku.

Na koncu se prepričajte še, da je stranka varno shranila 
priročnik "Nastavitve sistema" skupaj s priročnikom 
o delovanju.

11.1.1 NASTAVITVE SISTEMA
Uporaba daljinskega upravljalnika sistema klimatske 
naprave VRV za nastavitve ventilatorja za rekuperacijo 
toplote

<Začetna nastavitev>
• "ŠT. NAČINA DELOVANJA." 17, 18 in 19: Skupinski nadzor 

enot ventilatorja za rekuperacijo toplote.
• "ŠT. NAČINA DELOVANJA." 27, 28 in 29: individualen 

nadzor

<Delovni postopek>
V nadaljevanju so opisani postopek delovanja in 
nastavitve.

(1) Pritisnite gumb PREGLEDOVANJE/PRESKUS za več kot 
štiri sekunde, ko je enota v normalnem načinu, da vstopite 
v način za lokalno nastavljanje.

(2) Uporabite gumb PRILAGODITEV TEMPERATURE, da bi 
izbrali želeno "ŠT. NAČINA". (Zaslon s kodo bo utripal.)

(3) Da bi izvedli nastavitve za posamične enote, ki so pod 
skupinskim nadzorom (ko so izbrani načini 27, 28 ali 29), 
pritisnite gumb NASTAVITEV ČASOVNIKA VKLOP/
IZKLOP, da bi izbrali "št. enote", za katero želite izvesti 
nastavitve. (To ni potrebno, ko izvajate nastavitve za 
celotno skupino.)

(4) Pritisnite zgornji del gumba ČASOVNIK, da izberete 
"ŠT. PRVE KODE".

(5) Pritisnite spodnji del gumba ČASOVNIK, da izberete 
"ŠT. DRUGE KODE".

(6) Enkrat pritisnite gumb PROGRAM/PREKLIC, da vstopite 
v nastavitve. (Prikazana koda bo nehala utripati in bo 
neprekinjeno svetila.)

(7) Pritisnite gumb PREGLEDOVANJE/PRESKUS, da bi se 
vrnili v običajni način.

1 Vhod A

Specifikacija za 
vodnike Armirani vodnik (2-žični)

Merilna naprava 0,75 - 1,25 mm
2

Dolžina Maks. 100 m

Zunanje priključno 
mesto

Priključek, ki lahko zagotovi vsaj 
minimalno obremenitev 15V enosmerni 
tok, 1mA.

PRISILEN IZKLOP DELOVANJE VKLOP/
IZKLOP

Vnos ON (VKLOP) zaustavi 
delovanje (nemogoče z daljinskimi 
upravljalniki.)

Vnos OFF → ON enoto 
VKLOPI.

Vnos OFF (IZKLOP) omogoča 
krmiljenje z daljinskim 
upravljalnikom.

Vnos ON → OFF enoto 
IZKLJUČI.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 PRVA ŠT. KODE

2 ŠT. DRUGE KODE

3 ŠT. NAČINA DELOVANJA

4 NAČIN NASTAVITEV SISTEMA

SETTING

2

1
3

4
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<Zgled>

Ko nastavljate zračni pretok za prezračevanje na počasi 
v načinu skupinskega nastavljanja, vstopite v št. načina 
"19", ŠT. PRVE KODE "0" in ŠT. DRUGE KODE "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)
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■ NASTAVITVE IN ŠTEVILKE NASTAVITEV

 : Privzete tovarniške nastavitve

OPOMBA)
1. ŠT. DRUGE KODE, ki so dodane s krepkim tiskom, so tovarniške nastavitve.
2. Te nastavitve bodo veljale za celotno skupino, vendar če je izbrana št. načina v oklepajih, je mogoče nastavitve uporabiti za 

posamične notranje enote. Vendar je mogoče preveriti le spremembe nastavitev znotraj oklepajev v posamičnem načinu. 
(Za skupinsko delovanje se nastavitve izvedejo, na zaslonu pa so prikazane tovarniške nastavitve.)

3. Ne nastavljajte ničesar, kar ni navedeno na tem seznamu. Če funkcije niso na voljo, ne bodo prikazane.
4. Ko se vrnete v normalni način, se daljinski upravljalnik inicializira, tako da je na zaslonu morda prikazano "88".
5. Ko se spremeni "Nastavitev prikaza filtra" ali "Nastavitev nočnega prostega hlajenja", nastavljeno vsebino razložite stranki.
6. V nadaljevanju so podrobnosti o nastavitvah za hladna območja.

–: delovanje pri nastavljeni moči ventilatorja

Opis nastavitev

ŠT. 
NAČINA 
DELO-
VANJA

PRVA 
ŠT. 
KODE

ŠT. DRUGE KODE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Zunanji vnos ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP) 12 1 Prisilen 

IZKLOP

Delovanje 
VKLOP/
IZKLOP

Interval za prikaz znaka za 
filter

17 (27)

0
Približno 
2500 ur

Približno 
1250 ur

Brez 
štetja

Nočno zračenje brez hlajenja 
ON/OFF in začetni čas 1 UGASNJENA

SVETI
2 uri 

pozneje

SVETI
4 ure 

pozneje

SVETI
6 ur 

pozneje

SVETI
8 ur 

pozneje

Začetna nastavitev za 
zračenje z ventilatorem

4 Običajno Zelo hitro Običajno Zelo hitro

Neposredna vodovna 
povezava z VRV

5

Brez voda 
(Nastavitev 
zračnega 
pretoka)

Neposre
dni vod 

(Ventilator 
izključen)

–

Brez voda 
(Nastavitev 
zračnega 
pretoka)

–

Neposre
dni vod 

(Ventilator 
izključen)

Brez 
voda 

(Ventilator 
izključen)

Hladna območja (Izbira 
delovanja ventilatorja za 
izključen termostat za 
ogrevanje)

– – –

Termo 
OFF: L

Odmrzovanje: 
UGASNJENA

–

Termo 
OFF: L

Odmrzovanje: 
UGASNJENA

Termo 
OFF: –

Odmrzovanje: 
UGASNJENA

Ventilator za nočno zračenje 
brez hlajenja 6 Visok Ultra

Visok

Zaslon za način zračenja
18 (28)

4 Prikaži Skrij

Dovajanje za osvežitev/
odvajanje za osvežitev 7 Dobava Izpuh Dobava Izpuh

Počasna nastavitev

19 (29)

1 Ne – – – – – –
Neprekinjeno delovanje

Manj Običajno

Korak ventilatorja za dobavo
(Nastavljanje pretoka zraka) 2

Manj Običajno Več

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Korak ventilatorja za izpuh
(Nastavljanje pretoka zraka) 3

Manj Običajno Več

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

24-urna nastavitev zračenja 4 Ne – – – – – –
Neprekinjeno delovanje

Manj Običajno

Dodatno delovanje 
ventilatorja, ko je priključen 
grelnik

8 Onemogoči Onemogoči Omogoči Omogoči

Osveževanje ON/OFF 1A 0 UGASNJENA SVETI

Ventilator klimatske 
naprave

01 02 04 06 08

Termostat za ogrevanje 
OFF Delovanje – – Počasi Počasi –

Odmrzovanje Stop – Stop Stop Stop Stop

Vračanje olja Stop – Stop Stop Stop Stop
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V primeru samostojnega delovanja

–: delovanje pri nastavljeni moči ventilatorja
Šibko: delovanje pri šibki moči ventilatorja

Odmrzovanje
• Pri ogrevanju se poveča zmrzovanje tuljave v zunanji enoti. Zmogljivost ogrevanja se zmanjša in sistem se začne odmrzovati.
• Na daljinskem upravljalniku bo prikazano " ", dokler ne bo začel pihati vroč zrak.
• Po 6 do 8 minutah (največ 10) se bo vrnil v način ogrevanja.
• Med odmrzovanjem bodo ventilatorji enote delovali (tovarniška nastavitev). Namen tega je vzdrževanje enake količine 

prezračevanja in vlaženja.
• Če se bojite, da bo iz izpustne rešetke pihal mrzel zrak, razmislite o tem, da bi zamenjali njeno mesto.
• Čeprav je mogoče ventilator zaustaviti z nastavitvijo daljinskega upravljalnika. Ne zaustavite ventilatorja na takem mestu, kjer ni 

prezračevanja in kjer bi zaustavitev lahko povzročila vdor umazanega in vlažnega zraka v drug prostor ali bi lahko vdrl zrak od 
zunaj. (sploh če je ta npr. kontaminiran z izpuhi iz bolniške sobe, iz slačilnice, v kateri smrdi itd.)

7. Prilagajanje nastavljene temperature lokalnim razmeram:
Ko RA ne prihaja neposredno iz prostora (npr. ni priključen na vod RA), je lahko temperatura RA višja od nastavljene temperature 
za standardno notranjo enoto. V tem primeru zagotovo nastavite temperaturo ogrevanja (vlaženja) in hlajenja v skladu z lokalnimi 
razmerami.

• Tovarniške nastavitve temperature: Ogrevanje (vlaženje) …21°C, Hlajenje (sesalna temperatura pri izmenjevalniku toplote) … 
26°C

• Nastavljivo območje temperature: Ogrevanje (vlaženje) …14 do 26°C, Hlajenje …18 do 33°C 
Izračun je tak: 
Nastavljena temperatura za hlajenje = Nastavljena temperatura za ogrevanje (vlaženje) + Temperaturna razlika pri termostatskem 
preklopu hlajenja/ogrevanja (npr. 26°C = 21°C + 5°C)

Poleg tega prilagodite temperaturo preklopa hlajenje/ogrevanje pri avtomatskem delovanju, ko je priključen sistem VRV 
z rekuperacijo toplote, v skladu z lokalnimi razmerami.
• Tovarniške nastavitve temperature za preklop: Ogrevanje (vlaženje) …15°C, Hlajenje (zunanja temperatura) … 25°C
• Nastavljivo območje temperature preklopa: Ogrevanje (vlaženje) …10 do 18°C, Hlajenje …19 do 30°C

Izračun je tak: 
Nastavljena temperatura za preklop za hlajenje = Nastavljena temperatura za preklop za ogrevanje (vlaženje) + Temperaturna 
razlika preklopa pri hlajenju/ogrevanju (npr. 25°C = 15°C + 10°C)

Ventilator klimatske 
naprave

01 02 04 06 08

Termostat za ogrevanje 
OFF Delovanje – – Počasi Počasi –

Odmrzovanje Stop – – Stop Stop Stop

Vračanje olja Stop – – Stop Stop Stop

ŠT. NAČINA 
DELOVANJA

PRVA ŠT. 
KODE Opis nastavitev

ŠT. DRUGE KODE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4 Temperaturno območje za termostatski 
preklop hlajenje/ogrevanje 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1
Nastavljena temperatura za ogrevanje 

(vlaženje) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ŠT. NAČINA 
DELOVANJA

PRVA ŠT. 
KODE Opis nastavitev

ŠT. DRUGE KODE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3 Temperaturna razlika preklopa 

za hlajenje/ogrevanje 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Temperatura preklopa za ogrevanje 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 IZVEDITE PREIZKUS DELOVANJA V SKLADU 
S PRIROČNIKOM ZA MONTAŽO ZUNANJE 
ENOTE

(1) Prepričajte se, da je nadzorna omarica enote zaprta, 
preden vklopite napajanje.

(2) Izvedite preizkus delovanja, tako da sledite navodilom 
priročnika za uporabo zunanje enote.

• Krmilna lučka daljinskega upravljalnika bo ob nastali 
napaki utripala. Preverite kodo napake na zaslonu na 
tekoče kristale, da bi našli mesto napake. Razlage kod 
za napake in ustrezne težave so na nalepki "Opozorilo 
pri popravljanju" na zunanji enoti.
Če je na zaslonu prikazano kaj od naslednjega, je 
možno, da je bilo ožičenje izvedeno napak ali da 
napajanje ni vključeno, zato preverite še enkrat.

11.3 ZAŽENITE VLAŽILNIK
<SAMO SERIJA VKM-GBMV1>

(1) Preverite, da je vodovod za dotok vode varno povezan.
(2) Odprite zaporni ventil za dotok vode. (Zdaj voda še ne 

bo pritekla.)
(3) Poženite ventilator za rekuperacijo toplote v načinu 

ogrevanja.
(Glejte priročnik o delovanju, priložen notranji enoti, 
za podrobnosti o tem, kako zagnati enoto v načinu 
ogrevanja.)
Dotok vode se bo začel in vlažilnik bo začel delovati.

(4) Ko zaženete ogrevanje (vlaženje), bo vsake 3 do 
4 minute slišati dotekanje vode v elektromagnetni ventil 
(klikajoč zvok). Poslušajte, ali ga boste zaslišali in 
pustite, da enota 30 minut deluje, da se boste prepričali, 
da vlaženje poteka normalno.

OPOMIN

• Če mizarska dela niso dokončana, ko končate preizkus 
delovanja, stranki povejte, da ne sme poganjati vlažilnika, 
da zaščiti notranjo enoto in ventilator za rekuperacijo 
toplote, dokler ne bo vse delo končano.

• Če stranka zažene vlažilnik, lahko barva, delci, ki se 
ustvarijo zaradi lepil, in drugi materiali, ki se uporabljajo 
v mizarstvu, zamažejo ventilator za rekuperacijo toplote 
ter povzročijo iztekanje ali puščanje vode.

Zaslon daljinskega 
upravljalnika

Vsebina

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

• Nastal je kratek stik pri priključnih 
sponkah FORCED OFF (T1, T2).

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

• Preizkusno delovanje ni bilo izvedeno.

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

• Napajanje zunanje enote je izključeno.
• Zunanja enota ni ožičena za napajanje.
• Nepravilno ožičenje prenosa in 

ožičenje (ožičenje daljinskega 
upravljalnika ali PRISILNEGA 
IZKLOPA).

• Ožičenje prenosa je odklopljeno.

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

• Okvara blažilnika. (Prenizka napetost 
v omrežju)

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

• Okvara ventilatorskega pogona. 
(Prenizka napetost v omrežju)

" " se prikaže na 
prikazovalniku.

• Nastavitev GLAVNI/POMOŽNI 
daljinskega upravljalnika je napačen.

Ni zaslona

• Napajanje zunanje enote in ventilatorja 
za rekuperacijo toplote je izklopljeno.

• Notranja enota in ventilator za rekupe-
racijo toplote nista povezana 
z napajalnim kablom.

• Nepravilna povezava za ožičenje 
daljinskega upravljalnika in ožičenje 
(ožičenje prenosa ali PRISILNEGA 
IZKLOPA).

• Kabli daljinskega upravljalnika so 
prerezani.
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