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PRIROČNIK ZA UPORABO

Skupni izmenjevalnik toplote
Ventilator za rekuperacijo toplote - s tuljavo DX -

MODELI
(Tip za montažo na strop z vodom)

S tuljavo DX in vlažilnikom

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

S tuljavo DX

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Ventilator za rekuperacijo toplote
Ventilator za rekuperacijo toplote
• Hvala, ker ste kupili Daikinov skupni izmenjevalnik toplote.

Pazljivo preberite ta priročnik za uporabo, preden začnete 
uporabljati ventilator za rekuperacijo toplote. V njem boste 
izvedeli, kako napravo pravilno uporabljati in lahko boste poiskali 
rešitev, če boste imeli težave. V tem priročniku je opisana samo 
notranja enota. Uporabljajte ga skupaj s priročnikom za zunanjo 
enoto. Ko preberete priročnik, ga shranite, da ga boste lahko še 
kdaj vzeli v roke.

• Ta enota je dodatek za klimatsko napravo s sistemom VRV.
Običajno se uporablja v kombinaciji z notranjo klimatsko napravo 
s sistemom VRV. 
Enoto je mogoče uporabljati tudi kot neodvisen sistem.

• Ta enota ne more nadzorovati sobne temperature. Če potrebujete 
nadzor sobne temperature, ventilatorja za rekuperacijo toplote ne 
nameščajte samostojno, ampak raje uporabite drugo notranjo 
enoto.

• Uporabite daljinski krmilnik notranje klimatske naprave s 
sistemom VRV za krmiljenje te enote.



MODELI VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Obesni nosilec 14 Iztok

2 Prirobnica za povezavo vodov 15 Vlažilnik (tip z naravnim izhlapevanjem)
<Samo serija VKM-GBMV1>3 Izpušni ventilator

4 Zračni filter (filter z dolgo življenjsko dobo) 16 Sito (priloženo)
<Samo serija VKM-GBMV1>5 Blažilnik

6 Nadzorna omarica 17 Rezeorvar za dovajanje vode
<Samo serija VKM-GBMV1>7 Vzdrževalni pokrov

8 Elementi izmenjevalnika toplote
Izmenjuje vročino (toploto in vlažnost) iz notranjosti z 
zunanjim zrakom, spreminja zunanji zrak v takega, kot je v 
notranjosti in ga nato dovaja v notranjost.

18 Elektromagnetni ventil
<Samo serija VKM-GBMV1>

19 Daljinski upravljalnik (dodatna oprema)

20 Blažilnik motorja

21 EA Izpuh zraka navzven

9 Identifikacijska ploščica 22 OA Svež zrak od zunaj (zunanji zrak)

10 Ventilator za dovajanje zraka 23 RA Zrak, ki se vrača iz prostora

11 Direktna ekspanzijska posoda 24 SA Dovod zraka v prostor

12 Cev za hladivo v plinastem stanju

13 Cev za hladivo v tekočem stanju
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Daljinski upravljalnik za VKM BRC1D527

2 3

Daljinski upravljalnik za VKM BRC1D527 Daljinski upravljalnik za VKM BRC1D527

4 5

A Kombinirano delovanje sistema s sistemi VRV

1 Notranja enota

2 Ventilator za rekuperacijo toplote - s tuljavo DX -

3 Daljinski upravljalnik za notranjo enoto

4 Zunanja enota

B Neodvisen sistem

Daljinski upravljalnik za VKM BRC1D527
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S tuljavo DX in vlažilnikom S tuljavo DX
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Skupni izmenjevalnik toplote
Ventilator za rekuperacijo toplote - s tuljavo DX -

Priročnik
za uporabo
VSEBINA
ILUSTRACIJE (slika)..................................................[1][2]

1 VARNOSTNI UKREPI ......................................................1
2 KAJ NAREDITI, PREDEN ZAČNETE NAPRAVO 

UPORABLJATI.................................................................4
3 POSTOPEK DELOVANJA ...............................................8
4 VZDRŽEVANJE ............................................................. 11
5 ODPRAVLJANJE TEŽAV...............................................12
6 POPRODAJNE STORITVE IN GARANCIJA .................14

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh 
drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Pomembne informacije o uporabljenem 
hladivu
Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki so zajeti v kjotskem 
protokolu.
Tip hladiva: R410A

GWP
(1)

 vrednost: 1975
(1)

 GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave 
za preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne 
zakonodaje. 
Prosimo, da stopite v stik s prodajalcem, če želite več 
informacij.

1 VARNOSTNI UKREPI
Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije ventilatorja za 
rekuperacijo toplote in se izognili okvaram zaradi napačne rabe, 
vas prosimo, da pred uporabo skrbno preberete ta priročnik. 
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 ga preberete, priročnik shranite na priročnem 
mestu, tako da ga boste lahko vzeli v roke, ko ga 
boste potrebovali. Če se oprema prenese na novega 
uporabnika, mu vedno predajte tudi priročnik.

OPOZORILO (Med delovanjem)

• Vedeti morate, da dolgotrajna neposredna 
izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku ventilatorja 
za rekuperacijo toplote ali prehladnemu ali pretoplemu 
zraku lahko škoduje vašemu fizičnemu počutju in 
zdravju.

• Ne vstavljajte predmetov, vključno s palicami, prsti itd. 
v vstop ali izstop zraka.
Ob stiku s hitro vrtečimi se loputami ventilatorja za 
rekuperacijo toplote lahko pride do poškdob.

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne uporabljajte 
v ozračju, kontaminiranem z oljnimi hlapi, na primer 
s hlapi kuhinjskega ali strojnega olja.
Oljni hlapi lahko povzročijo razpoke na ventilatorju za 
rekuperacijo toplote, električni udar ali požar.

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne uporabljajte 
na krajih s prekomernim oljnim dimom, na primer 
v kuhinjah, ali na krajih z vnetljivimi plivi, korozivnimi 
plini ali kovinskim prahom.
Uporaba ventilatorja za rekuperacijo toplote na takih mestih 
lahko povzroči požar ali odpoved delovanja enote.

• Poleg ventilatorja za rekuperacijo toplote ne 
uporabljajte vnetljivih snovi (npr. laka za lase ali insek-
ticida). Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne čistite 
z organskimi topili, kakršno je razredčilo za barve.
Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na 
ventilatorju za rekuperacijo toplote, električni udar ali požar.

• Da bi se izognili električnemu udaru, ne upravljajte 
naprave z mokrimi rokami.

• Odprite okna in prezračite prostor, če začne puščat 
vnetljiv plin.
Nezadostno prezračevanje ob vklapljanju ali izklapljanju 
enote lahko povzroči požar zaradi isker na električnih 
povezavah. 

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne perite z vodo, 
saj to lahko povzroči električni udar ali požar.
(To ne vključuje zračnih filtrov itd.)

• Preden začnete enoto čistiti ali pregledovati, je ne 
pozabite zaustaviti in izključiti.
Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

• Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami.
Pokličite strokovnjaka - serviserja, ki naj opravi to delo. 
(Kvalificiran strokovnjak - serviser)

• Če pušča hladivo, pazite, da ne izbruhne požar.
Če ventilator za rekuperacijo toplote ne deluje pravilno, 
če na primer ne ustvarja hladnega ali toplega zraka, lahko 
vzrok tiči v puščanju hladiva. Za pomoč se obrnite na 
lokalnega zastopnika. Hladivo v ventilatorju za rekuperacijo 
toplote je varno in navadno ne pušča. Če pušča in pride 
v stik z odprtim ognjem, grelnikom ali kuhalnikom, pa lahko 
povzroči sproščanje nevarnih plinov. Izključite ventilator 
za rekuperacijo toplote in pokličite svojega lokalnega 
prodajalca. Ventilator za rekuperacijo toplote vključite, 
potem ko kvalificiran serviser potrdi, da je puščanje odpravil.

• Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem, če je 
ventilator za rekuperacijo toplote potopljena zaradi 
naravne nesreče, na primer povodnji ali tajfuna.
V takem primeru ventilatorja za rekuperacijo toplote ne 
uporabljajte, sicer lahko pride do okvare, električnega udara 
ali požara.

• Ventilator za rekuperacijo toplote zaženite ali zaustavite 
z daljinskim upravljalnikom. Za to nikoli ne uporabite 
stikala glavnega napajanja. 
Sicer lahko pride do požara ali puščanja vode. Če je za 
primer odpovedi napajanja uporabljen ukaz za samodejni 
vnovični zagon in se napajanje nenadoma spet vzpostavi, 
se lahko poleg tega nepričakovano zavrti ventilator in 
povzroči poškodbe.

• O čiščenju notranjosti ventilatorja za rekuperacijo 
toplote se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.
Nepravilno čiščenje lahko povzroči lomljenje plastičnih 
delov, puščanje vode in drugo škodo, pa tudi električni udar.
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OPOMIN (Med delovanjem)

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne uporabljajte 
za namene, ki se ne ujemajo z namenom izdelave.
Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne uporabljajte za 
hlajenje natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali 
umetniških del, saj lahko to vpliva na njihovo zmogljivost, 
kakovost ali dolgotrajnost.

• Naprav, ki proizvajajo odprt ogenj, ne izpostavljajte 
pretoku zraka iz ventilatorja za rekuperacijo toplote, 
saj to lahko prepreči vžig gorilnika.

• Neposredno pod ventilator za rekuperacijo toplote ne 
postavljajte grelcev, saj lahko njihova toplota povzroči 
deformacije.

• Pazite, da otroci, rastline in živali ne bodo neposredno 
izpostavljeni zračnemu toku ventilatorja za rekuperacijo 
toplote, saj lahko pride do neljubih posledic.

• Ne postavljajte vnetljivih razpršilnikov in ne uporabljajte 
sprejev pod tlakom ob ventilatorju za rekuperacijo 
toplote ali rešetke vhodnega ali izhodnega zraka, 
saj to lahko povzroči požar.

• Če ventilatorja za rekuperacijo toplote ne uporabljate 
dlje časa, izključite napajanje.
Sicer se lahko ventilator za rekuperacijo toplote pregreje ali 
vžge zaradi nalaganja prahu.

• Ne zastavljajte vstopnih in izstopnih odprtin za zrak.
Če ventilator zraka ne piha po celotnem prostoru, lahko 
pride do pomanjkanja kisika, kar lahko vodi v poslabšanje 
zdravja in dolgoročne zdravstvene težave.

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne uporabljajte brez 
zračnega filtra.
To lahko povzroči okvaro, ker se lahko izmenjevalnik toplote 
zamaši z umazanijo ali prahom.

• Pri čiščenju uporabite rokavice.
Če pri čiščenju ne boste uporabili rokavic, se lahko 
poškodujete.

• Nikoli ne razstavljajte daljinskega upravljalnika.
Dotikanje notranjih delov bi lahko povzročilo električni udar 
ali požar. 
O pregledovanju in prilagajanju notranjosti se posvetujte 
s svojim lokalnim prodajalcem.

• Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino 
zunanje enote in ne dovolite listom in drugim 
odpadkom, da se zbirajo okoli enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo 
v enoto. Ko so v enoti, lahko živali povzročijo okvaro, dim 
ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.

• Med čiščenjem ali pregledovanjem zračnega filtra 
bodite ves čas zelo pazljivi.
Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate biti zelo 
pozorni. Če je zidarski oder nestabilen, lahko padete ali 
se skotalite z njega, kar bo povzročilo poškodbe.

• Nad ventilator za rekuperacijo toplote ne postavljajte 
posod z vodo (npr. vaze z rožami), saj lahko to povzroči 
električni udar ali požar.

• Naprava ni namenjena, da bi jo uporabljali majhni otroci 
ali osebe, ki niso sposobne za upravljanje klimatskih 
naprav.
To lahko povzroči poškodbe ali električni udar.

• Otroke morate nadzorovati, da se ne bi igrali z notranjo 
enoto ali z daljinskim upravljalnikom.
Če bi otrok ponesreči vključil napravo, bi lahko prišlo do 
poškodbe ali elektrčnega udara.

OPOZORILO (Za namestitev)

• O nameščanju se posvetujte s svojim lokalnim 
prodajalcem.
Če nameščanje izvedete sami, lahko to privede do puščanja 
vode, električnega udara ali požara.

• Namestitev izvedite v skladu s priročnikom za montažo.
Nepravilna montaža lahko privede do puščanja, električ-
nega udara ali požara. Če enota pade, lahko koga 
poškoduje.

• Enote ne nameščajte na mesta, kjer lahko temperatura 
okoli enote ali odprtine za dovajanje in odvajanje zraka 
pade pod točko zmrzovanja.
<Samo serija VKM-GBMV1>
Voda v ceveh za vodo, vlažilniku, elektromagnetnih ventilih 
in drugih sestavnih delih lahko zamrzne, kar povzroči 
pokanje in puščanje.

• 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.

• Vse povezave mora izvesti usposobljen in pooblaščen 
električar.
Ožičenje naj naredi vaš lokalni prodajalec. Nikoli ga ne 
delajte sami. 

• Pazite, da bo tokokrog za napajanje te enote ločen 
in da vse električne povezve izdela kvalificirano osebje 
v skladu z lokalno zakonodajo in lokalnimi predpisi.
Nezadostna zmogljivost vezja ali nepravilno delo lahko 
povzroči električni udar ali požar.

• Nikar ne pozabite ozemljiti ventilatorja za rekuperacijo 
toplote.
Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne ozemljujte s pomočjo 
komunalne cevi, strelovoda, prenapetostnega odvodnika ali 
ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko privede do 
električnih šokov ali požara. Močan električni tok strele ali 
drugih virov lahko poškoduje Ventilator za rekuperacijo 
toplote.

• Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to 
povzroči električni udar ali požar.

• Enoto namestite na temelj, ki je dovolj trden, da prenese 
težo enote.
Temelj, ki ne bo dovolj močan, lahko privede do padca 
enote in poškodb.

• Daljinski upravljalnik povežite s pravim modelom.
To lahko povzroči električni udar ali požar.

• Ne priključujte dodatnega električnega ožičenja.
To lahko povzroči požar.

• 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 porabe kisika.

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ne nameščajte tja, 
kjer obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina.
Če pride do puščanja vnetljivega plina, lahko oblak 
vnetljivega plina ob ventilatorju za rekuperacijo toplote 
povzroči izbruh požara.
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OPOMIN (Za namestitev)

• Ventilatorja za rekuperacijo toplote ali sesalne/izpustne 
rešetke za zrak ne nameščajte na naslednjih mestih:
1. Na mesta, kjer je zelo toplo ali so izpostavljena

odprtemu ognju.
Izogibajte se mestom, kjer temperatura ob ventilatorju za 
rekuperacijo toplote ali sesalni/izpustni rešetki za zrak 
preseže 40°C. Če enoto uporabljate pri visokih 
temperaturah, se lahko deformirata filter za zrak in 
izmenjevalnik toplote, ali pa pregori motor.

2. Na mesta, kot so kuhinje ali druga mesta, kjer se 
ustvarjajo oljni hlapi.
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.
To lahko povzroči zastrupitev s plinom ali požar.

4. Na mesta, kjer je veliko vlage, kot so kopalnice.
Pride lahko do uhajanja električnega toka, električnega 
udara ali druge okvare.

5. Na mesta, kjer zmrzuje.
<Samo serija VKM-GBMV1>
Uporaba enote pri temperaturi, nižji od 0°C lahko povzroči 
zamrzovanje zbirne posode, cevi za dovajanje in 
odvajanje, vlažilnika, elektromagnetnega ventila in drugih 
delov, kar lahko privede do nesreč.

6. Ob naprave, ki oddajajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo delovanje krmilnega 
sistema in povzročijo okvaro opreme.

7. Na mesta, kjer je veliko saj.
Saje se nalepijo na zračni filter in na izmenjevalnik 
toplote, ki sta nato neuporabna.

• Ste naredili varnostno zaščito pred snegom?
O podrobnostih se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.

• Prepričajte se, da sta temperatura in vlaga na mestu 
namestitve znotraj uporabnega območja, da ne presega 
dovoljenih omejitev.
Ne nameščajte v hladilnice ali na druga mesta z nizkimi 
temperaturami ali ob ogrevane bazene. To lahko povzroči 
električni udar ali požar.

• 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 oba zunanja voda, da ne bi prišlo do 
kondenzacije (in notranji vod, če je to potrebno).
Če to ni popolnoma dokončano, lahko voda vdre v stavbo, 
poškoduje pohištvo itd.

• Uporabite izolacijo za električne vode med vodom in 
zidom, ko uporabljate kovinske vode za premoščanje 
mreže ali kovinskih letev v lesenih zgradbah.
To lahko povzroči električni udar ali požar.

• Da zagotovite popolno odvajanje, poskrbite za pravilno 
izvedbo cevi za odvod kondenzata.
Če cevi za odvod kondenzata niso pravilno izvedene, 
kondenzat ne bo iztekal. V tem primeru se lahko v ceveh za 
odvod kondenzata naberejo umazanija in ostanki, kar lahko 
povzroči puščanje vode. Če se to zgodi, zaustavite ventila-
tor za rekuperacijo toplote in pokličite vašega lokalnega 
prodajalca na pomoč.

• Daljinskega upravljalnika ne poiščite puščajte na 
mestih, kjer se lahko zmoči.
Če v daljinski upravljalnik zaide voda, obstaja tveganje 
električnega puščanja in poškodbe elektronskih delov. 
To bi lahko privedlo do električnega udara ali požara.

OPOZORILO
(Za premikanje in vnovično 
montažo/popravilo)

• Ne spreminjajte ventilatorja za rekuperacijo toplote.
To lahko povzroči električni udar ali požar.

• O premikanju in vnovični montaži ventilatorja za 
rekuperacijo toplote se posvetujte s svojim lokalnim 
prodajalcem.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči puščanje, električni 
udar ali požar.

• Ne razstavljajte ali popravljajte enote sami.
To lahko povzroči električni udar ali požar. 
Stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem, če želite opraviti 
tako delo.

• Ko odstranjujete ventilator za rekuperacijo toplote, 
pazite, da ga ne prekucnete.
Voda iz enote lahko pušča in kaplja na pohištvo itd.

• Daljinskega upravljalnika ne premeščajte ali na novo 
montirajte sami.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do električnih 
udarov ali požara.
Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem.

• Ko se ventilator za rekuperacijo toplote pokvari 
(iz njega smrdi po zažganem itd.), ga izključite in stopite 
v stik s svojim lokalnim prodajalcem.
Neprestano delovanje v takih pogojih lahko privede do 
odpovedi, električnega udara in požarne nevarnosti.

<SEZNAM PREVERJANJA RAZEN VARNOSTNIH 
UKREPOV>
Točke naslednjega seznama preverite in ko česa ne morete 
preverite sami ali niste prepričani, kako, stopite v stik s svojim 
lokalnim prodajalcem.

■ SEZNAM PREVERJANJA PRI IZBIRANJU MESTA 
ZA MONTAŽO

• Je zunanja enota nameščena na dobro prezračeno 
mesto in v njeni bližini ni ovir?

• Ne uporabljajte na mestih, opisanih v nadaljevanju.
a.Mesta, kjer so v ozračju mineralnima olja, na primer olja 

za razrez.
b.Mesta, kjer je v ozračju sol, na primer na morskih obalah.
c. Mesta, kjer so v zraku žveplovi plini, na primer pri 

žveplovih termalnih vrelcih.
d.Mesta, kjer napetost toka niha, na primer v tovarnah.
e.V avtomobilih ali na plovilih.
f. Na mestih, kjer se ustvarja para ali brizga olje, na primer 

v kuhinjah.
g.Na mestih, kjer mehanska oprema ustvarja 

elektromagnetno valovanje.
h.Na mestih, kjer se ustvarjajo kisle ali alkalne pare.

• Ali ste izvedli varnostne ukrepe za zaščito pred 
snegom?
Obrnite se na svojega lokalnega prodajalca za več 
podrobnosti.

■ SEZNAM PREVERJANJA ZA ELEKTRIČNE 
POVEZAVE

• Vse povezave mora izvesti usposobljen in pooblaščen 
električar.
Del ne izvajajte sami. Stopite v stik z vašim lokalnim 
prodajalcem.

• Električno ožičenje mora biti izvedeno v skladu 
z lokalnimi standardi.

• Ali je tokokrog namenjen posebej klimatski napravi?
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■ SEZNAM PREVERJANJA ZA HRUPNOST 
DELOVANJA

• Je enota nameščena na kakšnem od naslednjih mest?
a.Mesto, ki je dovolj močno, da bo zdržalo težo enote in 

ki ne bo ojačalo hrupa ali vibracij enote.
b.Mesto, kjer topel zrak in hrup izpuha zunanje enote ne 

bosta motila sosedov.
• Ali so ob odprtini izhodnega zraka zunanje enote ovire?

Te lahko oslabijo delovanje enote in povečajo njeno 
hrupnost.

• Če med delovanjem enote slišite nenormalen zvok, 
stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem.

■ SEZNAM PREVERJANJA ODTOČNIH CEVI IN 
CEVI ZA DOTOK VODE

• Prepričajte se, da odtok deluje pravilno.
Med hlajenjem se lahko brez odtekanja iz zunanjih cevi za 
odvod kondenzata te zamašijo zaradi umazanije ali prahu, 
kar povzroči puščanje vode na notranji enoti.
Zaustavite delovanje enote in stopite v stik s svojim lokalnim 
prodajalcem.

2 KAJ NAREDITI, PREDEN ZAČNETE 
NAPRAVO UPORABLJATI

Ta uporabniški priročnik je namenjen naslednjim sistemom 
s standardnim načinom upravljanja. Preden napravo zaženete, 
stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem in se pozanimajte 
o delovanju, ki ustreza tipu in oznaki vašega sistema.
Če ima vaša instalacija prilagojen sistem za upravljanje, 
svojega lokalnega prodajalca povprašajte, katero delovanje 
ustreza vašemu sistemu. 

2.1 IMENA SESTAVNIH DELOV (Glejte sliko 1)
(1) Obesni nosilec
(2) Prirobnica za povezavo vodov
(3) Izpušni ventilator
(4) Zračni filter (filter z dolgo življenjsko dobo)
(5) Blažilnik
(6) Nadzorna omarica
(7) Vzdrževalni pokrov
(8) Elementi izmenjevalnika toplote
(9) Identifikacijska ploščica

(10) Ventilator za dovajanje zraka
(11) Direktna ekspanzijska posoda
(12) Cev za hladivo v plinastem stanju
(13) Cev za hladivo v tekočem stanju
(14) Iztok
(15) Vlažilnik (tip z naravnim izhlapevanjem) 

<Samo serija VKM-GBMV1>
(16) Sito (priloženo) <Samo serija VKM-GBMV1>
(17) Rezeorvar za dovajanje vode <Samo serija 

VKM-GBMV1>
(18) Elektromagnetni ventil <Samo serija VKM-GBMV1>
(19) Daljinski upravljalnik (dodatna oprema)
(20) Blažilnik motorja
(21) EA Izpuh zraka navzven
(22) OA Svež zrak od zunaj (zunanji zrak)
(23) RA Zrak, ki se vrača iz prostora
(24) SA Dovod zraka v prostor

2.2 DALJINSKI UPRAVLJALNIK IN STIKALO ZA 
PREKLOP: IME IN FUNKCIJA VSAKEGA 
STIKALA IN ZASLON (Glejte sliko 3)

• Le elementi, označeni z zvezdico (oznaka *) so razlaga, 
ki se nanaša na funkcije in zaslon enote. Neoznačeni 
elementi so funkcije v kombinaciji s klimatskimi napravami. 
Ko uporabljate gumbe za funkcije, ki niso na voljo (gumbi, 
ki niso opisani v besedilu), se bo pojavil na zaslonu napis 
"NI NA VOLJO". Za podrobnejše opise teh funkcij (gumbov) 
stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem.

*1 Gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
Pritisnite tipko in sistem se bo zagnal. Pritisnite tipko 
še enkrat in sistem se bo zaustavil.

*2 Indikator delovanja (rdeč)
Lučka posveti med delovanjem ali utripa, če pride do 
okvare.

*3  Zaslon " " (preklop pod nadzorom)
Lahko je prikazan v kombinaciji s klimatsko napravo 
s sistemom VRV.
Nemogoče je preklopiti med ogrevanjem/hlajenjem 
z daljinskim upravljalnikom, če sveti ta ikona.

4 Zaslon " " (pod centraliziranim 
krmiljenjem)
Ko je prikazan ta zaslon, je sistem krmiljen centralizirano. 
(To ni standardna specifikacija.)

5 IKONA " " - ZAPUSTI DOM
Ikona "zapusti dom" prikazuje stanje funkcije "zapusti 
dom".

*6  Zaslon " " (odtaljevanje/vroči zagon)
Lahko je prikzan, ko se poveča zmrzovanje tuljave zunanje 
enote med ogrevanjem.

7 Zaslon " " (čistilnik zraka)
Ta zaslon prikazuje, da deluje enota za čiščenje zraka.

8 Zaslon " " " " " " " " " " (način 
delovanja: "VENTILATOR, SUŠENJE, AVTOMATSKO, 
HLAJENJE, OGREVANJE")
Zaslon prikazuje delovni način kombinirane klimatske 
naprave.
• V sistemu VRVIII ni "ogrevanja" (tip samo za hlajenje).
• " " je na voljo le za sisteme, ki delujejo sočasno za 

hlajenje in ogrevanje.

9 Termostat daljinskega upravljalnika
Ta zaznava temperaturo okoli daljinskega upravljalnika. Ta 
ni enaka kakor temperatura zraka, ki se vrača iz prostora 
(RA) z izmenjevalnikom toplote.

*10 Zaslon " " " " " "
Ta prikazuje način prezračevanja. 

11 MAKSIMALNA NASTAVLJENA TEMPERATURA 
" "
Maksimalna nastavljena temperatura prikazuje 
maksimalno nastavljeno temperaturo, ko je delovanje 
omejeno.

*12 IKONA RAZPOREJANJA S ČASOVNIKOM " "
Ta ikona prikazuje, da je razporejanje s časovnikom 
omogočeno.

SVETI Funkcija zapusti dom je omogočena.

UTRIPA Funkcija zapusti dom je aktivna.

UGASNJENA Funkcija zapusti dom je onemogočena.
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13 Zaslon " " (pregled/preskusno delovanje)
Ko je pritisnjena tipka za pregled/preskusno delovanje, je 
na zaslonu prikazan način, v katerem je sistem dejansko.

• Ne uporabljajte pri običajni rabi (funkcija je namenjena le 
serviserju/monterju).

*14 IKONA OFF (IZKLOP) " "
Ta ikona prikazuje, da je med programiranjem razporejanja 
s časovnikom izbrana akcija OFF.

15 MINIMALNA NASTAVLJENA TEMPERATURA 
" "
Minimalna nastavljena temperatura prikazuje minimalno 
nastavljeno temperaturo, ko je delovanje omejeno.

*16 IKONE DEJANJ " "
Te ikone prikazujejo dejanja za vsak dan razporejanja 
s časovnikom.

17 Zaslon " " (nastavljena temperatura)
Zaslon prikazuje nastavljeno temperaturo kombinirane 
klimatske naprave.
Ni prikazana, ko se enota uporablja kot neodvisen sistem.

*18 Gumb za izbiro načina prezračevanja
Ta se pritisne za preklop v način prezračevanja.

*19 Krmilni gumb za hitrost ventilatorja
Ta se pritisne za nadzor hitrosti ventilatorja.
(Glejte sliko 30)

*20 Tipka za pregled/preskus
Se ne uporablja, namenjeno le za servisiranje.

*21 GUMB ZA PROGRAMIRANJE " "
To je večnamenski gumb.
Odvisno od prejšnjih dejanj uporabnika lahko ima gumb za 
programiranje več funkcij.

*22 GUMB ZA RAZPOREJANJE S ČASOVNIKOM " "
Ta gumb omogoča ali onemogoča časovnik.

*23 Gumb za nastavljanje časa
To tipko uporabite za programiranje časa za zagon in/ali 
zaustavitev.

24 Zaslon " " (loputa za pretok zraka)
Ta prikazuje smer in način lopute za pretok zraka 
kombinirane klimatske naprave.

25 Gumb za nastavljanje temperature
Ta gumb uporabite za nastavitev želene temperature 
klimatske naprave, ki deluje v kombinaciji s to enoto.
Tega gumba ne morete uporabiti za to enoto.
Ta enota ne more spremeniti nastavitve temperature.

26 GUMB ZA NASTAVITVENO TOČKO/OMEJITEV 
" "
Ta gumb preklaplja med nastavitveno točko, omejevanjem 
delovanja ali  (samo v načinu za programiranje).

27 GUMB ZA SPREMEMBO NAČINA DELOVANJA 
 " "

To je večnamenski gumb. Odvisno od prejšnjih dejanj 
uporabnika lahko ima lahko naslednje funkcije.

*28 PRIKAZ DNEVA V TEDNU " "
Dan v tednu prikazuje trenutni dan v tednu (ali nastavljeni 
dan pri pregledovanju ali programiranju časovnika za 
razporejanje).

*29 PRIKAZ URE " "
Prikaz ure prikazuje trenutni čas (ali čas dejanja pri 
pregledovanju ali programiranju časovnika za 
razporejanje).

*30 Zalon " " (hitrost ventilatorja)
Na tem zaslonu je prikazana izbrana hitrost ventilatorja.
* Ta se prikaže le, ko pritisnete gumb za izbiro hitrosti 

ventilatorja. Navadno prikazuje nastavljeno moč 
ventilatorja kombinirane klimatske naprave.

*31 IKONA ZA ČAS ČIŠČENJA ELEMENTA " "
Ta ikona prikazuje, da je treba element očistiti.

*32  Zaslon " " (čas za čiščenje zračnega filtra)
Glejte "4.1 KDAJ IZVESTI VZDRŽEVANJE ZRAČNEGA 
FILTRA".

33 Zaslon " " (zračenje)
Ta zason prikazuje, da skupna izmenjava toplote deluje.

*34 Zaslon "NI NA VOLJO"
• "NI NA VOLJO" se lahko pojavi za nekaj trenutkov, 
če funkcija za pritisnjeni gumb nina voljo za enoto ali 
za klimatsko napravo.

• "NI NA VOLJO" se prikaže le, če nobena od notranjih 
enot ni opremljena z izbrano funkcijo, ko sočasno deluje 
več enot. Če je funkcija na voljo na vsaj eni od enot, 
se napis ne prikaže.

35 Krmilni gumb za hitrost ventilatorja klimatske naprave
Ta gumb pritisnite, da bi izbrali hitrost ventilatorja klimatske 
naprave, ki deluje v kombinaciji s to enoto.

36 Gumb za prilagajanje smeri pretoka zraka
Ta gumb pritisnite, da bi izbrali smer zračnega pretoka 
klimatske naprave, ki deluje v kombinaciji s to enoto.

*37 Tipka za ponastavitev (reset) oznake za filter
Glejte "4.1 KDAJ IZVESTI VZDRŽEVANJE ZRAČNEGA 
FILTRA".

OPOMBA

• Glede na dejansko stanje operacije zaslon na sliki 3 
prikazuje vse možne indikatorje.

• Če posveti indikator filtra, zračni filter očistite, kot je 
razloženo v "4 VZDRŽEVANJE". Ko očistite in spet 
namestite zračni filter, pritisnite tipko za ponastavitev (reset) 
na daljinskem upravljalniku. Indikator z oznako filtra na 
zaslonu bo ugasnil.

• Le elementi, označeni z zvezdico (oznaka *) so razlaga, 
ki se nanaša na funkcije in zaslon enote. 
Neoznačeni elementi so funkcije v kombinaciji s klimatskimi 
napravami.

1 Izberite način delovanja za namestitev 
(VENTILATOR, SUŠENJE, AVTOMATSKO, 
HLAJENJE, OGREVANJE).

2 Preklapljajte med minimalno in maksimalno 
temperaturo, ko je naprava v omejenem načinu 
delovanja.

C
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2.3 RAZLAGA SISTEMOV
Ta enota je lahko del dveh različnih sistemov: lahko 
je del kombiniranega sistema, ki se uporablja skupaj 
s klimatskimi napravami s SISTEMOM VRVII, lahko 
pa je neodvisen sistem, ki uporablja samo ventilator za 
rekuperacijo toplote. Enota potrebuje delujoč daljinski 
upravljalnik, ko se uporablja kot samostojen sistem.
Pred uporabo vprašajte svojega lokalnega prodajalca, 
kakšen sistem imate nameščen.
Za delovanje daljinskega upravljalnika za notranjo enoto 
in centraliziranega upravljalnika glejte priročnik za 
uporabo, priložen vsaki od enot.
Gejte priložene priročnike za uporabo za podrobnosti o 
tem, kako uporabljati vsakega od daljinskih upravljalnikov.

■ DELOVANJE ZA VSAK SISTEM
Vzorčni sistem (glejte sliko 2)
Kombinirano delovanje sistema s sistemi VRVIII
[Delovanje]
Daljinski upravljalnik za klimatsko napravo zažene in zaustavi 
klimatsko napravo in ventilator za rekuperacijo toplote.
Izberete lahko tudi moč in način pihanja.
Glejte "3 POSTOPEK DELOVANJA".
V vmesnih obdobjih, ko deluje le ventilator za rekuperacijo 
toplote brez klimatske naprave, z gumbom za izbiro delovanja 
izberite "prezračevanje". (Glejte 2.4)

Vzorčni sistem (glejte sliko 2)
Neodvisen sistem
[Delovanje]
Ventilator za rekuperacijo toplote je mogoče zagnati in 
zaustaviti z daljinskim upravljalnikom.
Izberete lahko tudi moč in način pihanja.
Glejte "3 POSTOPEK DELOVANJA".

OPOMBA

• Ta enota ne more nadzorovati sobne temperature. Če 
potrebujete nadzor sobne temperature, ventilatorja za 
rekuperacijo toplote ne nameščajte samostojno, ampak raje 
uporabite drugo notranjo enoto.

2.4 O SISTEMU S POVEZAVO NEPOSREDNEGA 
VODA

Zgledi namestitve
Sistem s povezavo neposrednega voda

OPOMBA)
• Sistem je treba uporabljati v kombinaciji s klimatsko napravo.
• Ne povezujte na izstopno stran notranje enote.

Neodvisen sistem vodov

Ventilatorja za rekuperacijo toplote ni mogoče uporabljati 
samostojno, ko je nanj z vodom povezana klimatska 
naprava. Ko uporabljate ventilator za rekuperacijo toplote, 
nastavite klimatsko napravo na ventilatorski način 
s šibkim vrtenjem.

Daljinski upravljalnik za notranjo enoto

• Vsakokrat, ko pritisnete gumb za izbiro delovanja, se bo 
zaslon z načinom delovanja spremenil, kot je prikazano na 
naslednji sliki.

1 Zaslon z načinom delovanja
Prikazano je "prezračevanje".

2 Tipka za izbiro načina delovanja

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Zgled 1:
V primeru daljinskega upravljalnika BRC1D527 ali 
enakovrednega.
Zaslon se spremeni, kot je prikazano spodaj.

OPOMBA) Trenutni način prezračevanja je mogoče videti 
in izbrati na daljinskem upravljalniku.

• Ko je na zaslonu prikazan napis " " (čas za čiščenje 
zračnega filtra), pokličite serviserja, naj očisti filtre (glejte 
poglavje "4 VZDRŽEVANJE").

2.5 NOČNO PROSTO HLAJENJE
<NOČNA FUNKCIJA SAMODEJNEGA ODSTRANJEVANJA 
TOPLOTE>
Funkcija nočnega prostega hlajenja je varčevalna funkcija, 
ki deluje ponoči, ko je klimatska naprava izklopljena, tako da 
zmanjša obremenitev hlajenja zjutraj, ko se klimatska naprava 
vključi, s prezračevanjem prostorom, v katerih je pisarniška 
oprema, ki dviga temperaturo v prostoru.
• Nočno prosto hlajenje deluje le med hlajenjem in ko je 

povezano v sisteme VRV.
• Nočno prosto hlajenje je tovarniško nastavljeno na "OFF" 

(izključeno), zato prosite svojega lokalnega prodajalca, 
da ga vključi, če ga nameravate uporabljati.

Slika delovanja

(a) Zunanja temperatura

(b) Notranja temperatura

(c) Nastavljena temperatura

(d) Delovno stanje klimatske naprave

(e) Delovno stanje skupnega izmenjevalnika toplote

■ RAZLAGA SLIKE DELOVANJA NOČNEGA 
PROSTEGA HLAJENJA

Enota primerja notranjo in zunanjo temperaturo, potem ko 
se zvečer izključi klimatska naprava. Če so naslednji pogoji 
izpolnjeni, se delovanje zažene, in ko notranja temperatura 
doseže nastavitev klimatske naprave, se delovanje zaustavi.

<Pogoji>
[1] notranja temperatura je višja od nastavljene temperature 

na klimatski napravi in
[2] zunanja temperatura je nižja od notranje temperature.
Če zgornji pogoji niso izpolnjeni, sistem vsakih 60 minut znova 
oceni stanje.

Ko klimatska naprava in ventilator za rekuperacijo 
toplote nista povezana z vodom

<Način delovanja>

VRV:
Hlajenje
Ventilator za rekuperacijo toplote:
Način z izmenjevalnikom toplote

VRV:
Ventilatorski način
Ventilator za rekuperacijo toplote:
Način z izmenjevalnikom toplote

VRV:
Zaustavljanje
Ventilator za rekuperacijo toplote:
Način z izmenjevalnikom toplote

Ko sta klimatska naprava in ventilator za rekuperacijo 
toplote povezana z vodom

<Način delovanja>

VRV:
Hlajenje
Ventilator za rekuperacijo toplote:
Način z izmenjevalnikom toplote

VRV:
Ventilatorski način
Ventilator za rekuperacijo toplote:
Način z izmenjevalnikom toplote

A Temperatura delovnega stanja (°C)

B Naslednje jutro (čas)

C Nočno prosto hlajenje

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00

(d
)

(e
)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 POSTOPEK DELOVANJA

3.1 HLAJENJE, OGREVANJE IN DELOVANJE 
SAMO VENTILATOR (Glejte sliko 4)

[PRIPRAVE]

• Da bi zaščitili enoto, vključite stikalo glavnega napajanja 
6 ur pred delovanjem.
Napajanja ne izključujte v sezoni ogrevanja ali hlajenja. 
Tako boste zagotovili nemoten zagon.

Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina delovanja in 
izberite želeni način delovanja;

" " Hlajenje

" " Ogrevanje

" " Samo ventilator

OPOMBA

• " " je na voljo le za sisteme, ki delujejo sočasno za hlajenje 
in ogrevanje.

" " je prikazan na vseh daljinskih upravljalnikih, 
ko uporabljate sistem VRV samo za hlajenje, vendar je 

mogoče nastaviti samo " " in " ".
• Izberite način delovanja na daljinskem upravljalniku, 

na katerem " " ni prikazan.

" " " " in " " (samo za sisteme s sočasnim 
hlajenjem/ogrevanjem) ni mogoče izbrati na daljinskih 
upravljalnikih, na katerih je prikazan.

Glejte 3.2, če je prikazan " ".

Pritisnite gumb za izbiro načina prezračevanja, če želite 
spremeniti način.
Zaslon se bo vrtel skozi naslednje izbire vsakokrat, 
ko boste pritisnili gumb.

OPOMBA

• Načina prezračevanja ni treba spremeniti, ker je že 
nastavljen na "avtomatski način".

Pritisnite gumb za nastavitev hitrosti ventilatorja, 
če želite hitrost ventilatorja spremeniti.
Zaslon se bo vrtel skozi naslednje izbire vsakokrat, 
ko boste pritisnili gumb.

L= Počasi, H= Hitro

Po izbiri bo zaslon za hitrost ventilatorja izginil.
Prikazal se bo običajen zaslon za hitrost ventilatorja 
v kombinaciji s klimatsko napravo.

OPOMBA

• Ni treba nastaviti ene od štirih hitrosti, ker je monter že 
nastavil način na "Počasi" ali "Hitro".

Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop).
Prižge se krmilna lučka OPERATION (delovanje) in 
sistem začne delovati.

Zaustavljanje sistema
Še enkrat pritisnite gumb ON/OFF. Indikator delovanja bo 
ugasnil. Enota se bo zaustavila.

• Ko boste delovanje zaustavili, se bo ventilator še kakšno 
minuto vrtel.

• Morda se bo zaustavil, vendar to ne pomeni napačnega 
delovanja.

OPOMBA

• Ko izključite napravo, napajanja ne izključite takoj. 
Počakajte še vsaj 5 minut.
Če ne boste počakali, lahko pride do puščanja ali okvare.

• Načinov delovanja ne zamenjujte pogosto v kratkem času.
To lahko privede do okvare, a tudi do odpovedi stikal ali 
relejev na daljinskem upravljalniku.

• Tipke na daljinskem upravljalniku nikoli ne pritiskajte s trdim 
in ostrim predmetom.
Daljinski upravljalnik bi se tako lahko poškodoval.

■ RAZLAGA NAČINOV DELOVANJA

OPOMBA

• Ta enota ne more nadzorovati sobne temperature. 
Če potrebujete nadzor sobne temperature, ventilatorja 
za rekuperacijo toplote ne nameščajte samostojno, ampak 
raje uporabite drugo notranjo enoto.

Samodejni način Način z izmenje-
valnikom toplote

Način obvoda

1

2

3

L H

4

Hlajenje Gretje Samodejni 

način
Samodejno izbere 

" " ali " ".

Ventilatorski 

način 
Deluje le 
v ventilatorskem 
načinu.
Enota obdela 
zunanji zrak 
z izmenjevalnikom 
toplote, ne pa 
z ekspanzijsko 
posodo DX.

Ko je v ventilatorskem načinu, enota 
prilagodi zunanji zrak notranji 
temperaturi in ga nato vnese v prostor.
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■ RAZLAGA VENTILATORSKEGA NAČINA 
DELOVANJA

OPOMBA

Samodejni način : V kombinaciji s klimatsko napravo 
sistem VRVIII
Enota avtomatsko preklopi med " " in 
" " glede na informacije iz sistema 
VRV klimatske naprave (ogrevanje, 
hlajenje, ventilator in nastavljena tem-
peratura) in informacije iz ventilatorja 
za rekuperacijo toplote (notranja in 
zunanja temperatura).
Neodvisen sistem
Enota avtomatsko preklopi med " " 
in " ", ko je kombinirana s klimatsko 
napravo (ki ni Daikinov izdelek) in le 
na podlagi informacij ventilatorja za 
rekuperacijo toplote (notranja in 
zunanja temperatura), ko ventilator za 
rekuperacijo toplote deluje samostojno.

Način s skupnim 
izmenjevalnikom toplote : Zunanji zrak teče skozi 

izmenjevalnik toplote in zrak 
z izmenjano toploto se pošlje 
v prostor.

Način obvoda : V tem načinu zunanji zrak ne teče skozi 
izmenjevalnik toplote, ampak se pošlje 
v prostor tak, kot je.

■ KAKO DELUJE OGREVANJE
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.

• Spremembo razporeda v prostoru je treba pretehtati, 
ko se bojite, da bo nekje neposredno pihal mrzel zrak.

• 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.)
Obrnite se na svojega lokalnega prodajalca za več 
podrobnosti.

Vroči zagon

• Na daljinskem upravljalniku bo prikazano " ", dokler 
ne bo začel pihati vroč zrak., npr. na začetku ogrevanja.

3.2 NASTAVITEV GLAVNEGA DALJINSKEGA 
UPRAVLJALNIKA (glejte sliko 5)

• Ko je sistem nameščen, kot je prikazano spodaj, je treba 
enega od daljinskih upravljalnikov določiti za GLAVNEGA.

• Le na GLAVNEM daljinskem upravljalniku lahko izberete 
hlajenje, ogrevanje ali avtomatsko delovanje (zadnje samo 
v sistemih s sočasnim hlajenjem/ogrevanjem).

• Na zaslonih POMOŽNIH daljinskih upravljalnikov je 
prikazano " " (preklop pod centraliziranim 
krmiljenjem) in samodejno sledijo načinu delovanja, 
ki ga narekuje GLAVNI daljinski upravljalnik.

Vendar je možno preklopiti na program suho delovanje 
s POMOŽNIMI daljinskimi upravljalniki, če je sistem v načinu 
hlajenje, ki ga je nastavil GLAVNI daljinski upravljalnik.

(Sistemi za izbiro hlajenja/ogrevanja)
Ko je na eno zunanjo enoto priključenih več notranjih enot ali 
več teh enot.

(Sistemi s sočasnim hlajenjem/ogrevanjem)
Če je na zunanjo enoto prek enote BS priključenih več notranjih 
enot ali več teh enot.

1 Notranja enota

2 Ventilator za rekuperacijo toplote - s tuljavo DX -

3 Eden od daljinskih upravljalnikov mora biti določen kot 
GLAVNI daljinski upravljalnik.

1 Enota BS:
To je enota, ki izbira hlajenje in ogrevanje.

2 Ventilator za rekuperacijo toplote - s tuljavo DX -

3 Notranja enota

4 Eden od daljinskih upravljalnikov mora biti določen kot 
GLAVNI daljinski upravljalnik.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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KAKO DOLOČITI GLAVNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Pritisnite izbirni gumb za način delovanja trenutnega 
GLAVNEGA daljinskega upravljalnika in ga držite 
4 sekunde.
Zaslon, ki prikazuje " " (preklop pod 
nadzorom) na vseh POMOŽNIH daljinskih upravljalnikih, 
priključenih na isto zunanjo enoto ali enoto BS, utripa.

• " " utripa, ko se vključi napajanje.

• Ventilatorski način je mogoče spremeniti ne glede na 
nastavitev (GLAVNI ali POMOŽNI).

OPOMBA

• Ta enota ne more nadzorovati sobne temperature. Če je 
enota povezana v sistem z drugimi notranjimi enotami, 
nastavite GLAVNI daljinski upravljalnik na druge notranje 
enote.

Pritisnite izbirni gumb za način delovanja na daljinskem 
upravljalniku, za katerega želite določiti, da je GLAVNI 
daljinski upravljalnik. Tako je določanje opravljeno. 
Ta daljinski upravljalnik je določen kot GLAVNI in na 
njegovem zaslonu prikaz " " (preklop pod 
centraliziranim krmiljenjem) izgine.
Na zaslonu drugih daljinskih upravljalnikov je prikazano 
" " (preklop pod nadzorom).

Pritisnite gumb za izbiro načina delovanja na GLAVNEM 
daljinskem upravljalniku (npr. na daljinskem 
upravljalniku, na katerem ni prikazan " "), 
da bi se sprehodili skozi načine. Zaslon se bo sprehodil 
skozi " " - " " (le za sisteme s sočasnim hlajenjem/
ogrevanjem) - " " - " ".
Tudi zaslon na POMOŽNIH daljinskih upravljalnikih se 
bo samodejno spremenil.

■ PODROBNOSTI IN DEJAVNOSTI DELOVANJA

• Z nastavitvijo GLAVNEGA daljinskega upravljalnika (brez 
zaslona " ") na način hlajenja/ogrevanja bodo 
POMOŽNI daljinski upravljalniki (z zaslonom " ") 
sledili načinu GLAVNEGA daljinskega upravljalnika.
Vendar je izbira ventilatorskega načina mogoča.

• Z nastavitvijo GLAVNEGA daljinskega upravljalnika (brez 
zaslona " ") na ventilatorski način bodo 
POMOŽNI daljinski upravljalniki (z zaslonom " ") 
izključili izbiro katerega koli načina, razen ventilatorskega.

3.3 PROGAMIRANJE ZAGONA IN ZAUSTAVITVE 
SISTEMA S ČASOVNIKOM

3.3.1 KAKO PROGRAMIRATI IN NASTAVITI ČASOVNIK 
Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM BRC1D527 
(glejte sliko 6)

• Upravljalnik je opremljen za razporejanje s časovnikom, kar 
uporabniku omogoča avtomatsko uporabo namestitve; da bi 
lahko uporabljali razporejanje s časovnikom, je treba 
nastaviti uro in dan v tednu.

• Da bi nastavili čas, glejte priročnik za delovanje daljinskega 
upravljalnika.

S pritiskom na gumb " " se premaknite na ponedeljek.
Pojavi se ikona " ", " " začne utripati in ena od ikon 
" ", " " je lahko prikazana, 
vsa druga polja pa ostanejo prazna, kar pomeni, da ni 
dejanj, sprogramiranih za ponedeljek.
Vnesite način programa, tako da pritisnete in 5 sekund 
držite gumb " ". Zdaj bo utripala tudi ikona " ".
Pritisnite gumb " ", da bi aktivirali prvo sprogramirano 
dejanje. 
Prikaže se utripajoč " ", ki prikazuje, da se programira 
prvo dejanje za ponedeljek. Nastavljena temperatura in 
ura utripata.
Z gumboma " " in " " vnesite čas, ko se 
mora dejanje začeti (min. korak = 10 minut).

Pritisnite gumb " ", da bi prikazali naslednje 
sprogramirano dejanje. Če za ponedeljek sprogramirate 
še drugo dejanje, bo " " še vedno utripal, pojavil pa se 
bo " ". 
Če privzamemo, da boste za ponedeljek sprogramirali 
5 dejanj, bo potrebnih 5 pritiskov, da bi prikazali vsa 
sprogramirana dejanja.
Z gumboma " " in " " vnesite čas, ko se 
mora dejanje zaustaviti (min. korak = 10 minut).

Pritisnite gumb " ". Prikaže se ikona " ".
Ta ikona pomeni, da se bo enota zaustavila ob 
nastavljenem času.
Ko so vneseni vsi podatki časovnika za ponedeljek, 
jih morate potrditi.
Prepričajte se, da ste izbrali tudi zadnje dejanje časov-
nika, ki ga želite obdržati (dejanja z višjo številko od 
izbrane bodo zbrisana). 

Zdaj morate izbrati med 2 možnostma:

1. POTRDITE IN SKOPIRAJTE NA NASLEDNJI DAN
Dejanje v razporejanju s časovnikom za trenutni dan je 
veljaven tudi za naslednji dan: uporabite funkcijo 
"potrdite zadnje dejanje in skopirajte dejanja na naslednji 
dan", tako da sočasno pritisnete gumba " " in " " 
za 5 sekund. "INDIKATOR DNEVA V TEDNU" se bo 
spremenil z utripanjem z " " na " ".

2. SAMO POTRDITE
Dejanje v razporejanju s časovnikom za trenutni dan je 
veljaven samo za izbrani dan: uporabite funkcijo "potrdite 
zadnje dejanje in pojdite na naslednji dan", tako da 
pritisnete gumb " " za 5 sekund.
Tako zapustite način programiranja in odvisno od izbire 
so sprogramirana dejanja shranjena za ponedeljek 
(lahko pa tudi za torek).

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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PROGRAMIRANJE DRUGIH DNI V TEDNU
Programiranje drugih dni v tednu je enako programiranju 

prvega dne v tednu. " " utripa, da prikaže izbrani dan, " " in 

" " svetita, če so bila dejanja skopirana s ponedeljka na torek, 

le " " je prikazan, če dejanja niso bila skopirana s ponedeljka 
na torek.

OPOMBA) Časovnik ne bo:
• nadzoroval hitrosti ventilatorja,
• nadzoroval smeri zračnega pretoka,
• nadzoroval ventilatorskega načina,
• nadzoroval količine prezračevanja,
• spremenil načina delovanja za sprogramirano nastavitveno 

točko.

Zgoraj navedene parametre je mogoče nastaviti ročno, ne da bi 
pri tem vplivali na časovnik.

3.4 OPTIMALNO DELOVANJE
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da 
sistem pravilno deluje.

• Ko je na zaslonu prikazano " ", prosite kvalificirano 
servisno osebje, da očisti filtre (glejte 
"4 VZDRŽEVANJE").

• Ne uporabljajte ventilatorja za rekuperacijo toplote 
v načinu obvoda, ko se prostor pozimi ogreva ali ko 
je zunaj 30°C ali več.
To lahko povzroči nastanek kondenzata na glavni enoti ali 
izpustni rešetki ali okoli odprtine za dovod zraka.

• Notranja enota in daljinski upravljalnik morata biti vsaj 
1 m od televizorjev, radijev, glasbenih stolpov in druge 
podobne opreme.
To lahko povzroči pokvarjeno sliko ali šum.

• Izključite stikalo glavnega napajanja, ko naprave dlje 
časa ne uporabljate. Ko je vključeno glavno napajanje, 
se v nekaterih sistemih troši električna energija, tudi 
če sistem ne deluje.
Izključite glavno napajanje, da bi prihranili energijo. Ko želite 
spet vzpostaviti delovanje, stikalo glavnega napajanja 
vključite 6 ur pred delovanjem, da bo vse delovalo pravilno.

• Uporabljajte vodo iz mestnega vodovoda ali čisto vodo 
in izvedite ukrepe za preprečevanje kondenzacije. 
(Samo serija VKM-GBMV1)

• Življenjska doba vlažilnika se skrajša, ko je priključen 
v vodovodno omrežje s trdo vodo. (Samo serija 
VKM-GBMV1)
Uporabite mehčalec vode.

• Ne namestite daljinskega upravljalnika, kjer sta notranja 
temperatura in vlažnost zunaj območja 0-35°C in RH 40-
80%.
Lahko bi se pokvaril.

• Daljinskega upravljalnika ne nameščajte na mesta, 
ki so osvetljena z direktnim soncem.
To lahko povzroči razbarvanje ali deformiranje plastike.

OPOMBA

• Ko elektromagnetni ventil odpove, daljinski upravljalnik ne 
prikazuje nobene kode napake.
Uporaba v tem stanju bo povzročila nezadostno vlaženje in 
povečano porabo vode iz vodovoda.
Elektromagnetni ventil je treba pregledati na začetku 
ogrevalne sezone. (Samo serija VKM-GBMV1)

4 VZDRŽEVANJE
(samo za kvalificirano servisno osebje)

LE KVALIFICIRAN SERVISER SME IZVAJATI 
VZDRŽEVALNE POSTOPKE
ENOTE NE ODPIRAJTE IN PREGLEDUJTE SAMI.
• Delo na višini lahko privede do nesreč. Za vzdrževanje 

prosite svojega lokalnega prodajalca.

4.1 KDAJ IZVESTI VZDRŽEVANJE ZRAČNEGA 
FILTRA

Zračni filter očistite, ko je na zaslonu prikazano " " (ČAS ZA 
ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA).

Na zaslonu bo pirkazano, da bo filter deloval še določen čas.

VSAJ ENKRAT LETNO (ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO RABO)
(ČE JE TO POTREBNO, ZRAČNI FILTER ČISTITE 
POGOSTEJE.)
• Prosite svojega lokalnega prodajalca, da očisti zračni filter.

• Filter očistite bolj pogosto, če je enota v prostoru, kjer je 
zrak zelo onesnažen.

* Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem, če želite 
spremeniti nastavitev časa, v katerem naj se pojavi znak 
za filter.

OPOMIN

• Vedno uporabljajte zračni filter.
Če zračnega filtra ne boste uporabili, se lahko izmenjevalnik 
toplote zamaši, lahko povzroči slabšo zmogljivost in končno 
okvaro.

KDAJ OČISTITI IZMENJEVALNIK TOPLOTE

VSAJ ENKRAT NA DVE LETI
(ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO RABO)
(ČE JE TO POTREBNO, ELEMENT ČISTITE POGOSTEJE.)

Za daljinske upravljalnike, na katerih je prikazan znak za 
filter, vključite napajanje po vzdrževanju in pritisnite gumb 
za ponastavitev znaka za filter.
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4.2 SEZONSKO VZDRŽEVANJE
<SAMO SERIJA VKM-GBMV1>

4.2.1 NA ZAČETKU SEZONE
• Svojega lokalnega prodajalca prosite za pregled na začetku 

in na koncu vlažilne sezone.

Za prodajalce

4.3 PREGLEJTE MOTOR VENTILATORJA

OPOMBA

• Ko odpove, se na zaslonu daljinskega upravljalnika prikaže 
koda napake.
Uporaba v tem stanju bo povzročila nezadostno 
prezračevanje.
Dovajanje zraka in izpušne ventilatorje je treba preverjati 
enkrat na mesec ali dva.
Hitro preverjanje lahko izvedete, kot je opisano spodaj.
Da bi preverili smer zračnega pretoka, podržite paličico, 
na katero je privezana vrvica ali kaj podobno lahkega, 
pred rešetko za dovajanje in odvajanje zraka.

4.4 ZAMENJAVA VLAŽILNIKA
<SAMO SERIJA VKM-GBMV1>

• Vlažilnik je treba redno menjevati.
Vlažilnik je treba na splošno zamenjati vsake tri leta, kjer se 
dovaja mehka voda, vendar lahko zunanji faktorji (na primer, 
če je voda trda) in delovni pogoji (24-urna uporaba 
klimatske naprave itd.) skrajšajo njegovo življenjsko dobo.

• Stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem, če imate 
kakšno vprašanje.

5 ODPRAVLJANJE TEŽAV

5.1 NASLEDNJE SITUACIJE NE POMENIJO 
NEPRAVILNEGA DELOVANJA

• Delovanje se ne začne takoj.
<Simptom>

Na daljinskem upravljalniku je prikazana ikona 

" " (centralizirano krmiljenje) in pritisk na tipko 
ON/OFF povzroči utripanje zaslona za nekaj sekund.

<Vzrok>
To pomeni, da enoto krmili centralna enota.
Utripajoči zaslon pomeni, da daljinskega upravljalnika ni 
mogoče uporabljati.

<Simptom>
Ventilatorji se zavrtijo 1 minuto potem, ko pritisnete gumb 
vklop/izklop.

<Vzrok>
To pomeni, da se pripravlja začetek delovanja.
Počakajte približno 1 minuto.

• Včasih se delovanje zaustavi.
<Simptom>

Na daljinskem upravljalniku je prikazano "U5" in delovanje se 
zaustavi, vendar se po nekaj minutah spet zažene.

<Vzrok>
To pomeni, da daljinski upravljalnik sprejema šum z elek-
tričnih naprav, ki niso ventilator za rekuperacijo toplotev, 
to preprečuje komunikacijo med enotami in jih izklaplja.
Delovanje se povzame samodejno, ko šum izgine.

• Na zaslonu daljinskega upravljalnika je prikazano 
"88".

<Simptom>
Pojavi se takoj zatem, ko vključite napajanje, in izgine po 
nekaj sekundah.

<Vzrok>
To pomeni, da enota preverja, ali je daljinski upravljalnik 
normalen.
Prikaže se le začasno.

Pregledovani 
del

Vsebina vzdrževanja Težave, 
če se vzdrže-

vanje ne 
izvede

Deli, ki jih je 
treba 

pregledati
Rešitev

Sito 
(80-mrežica)

Preverite, da 
ni zamašeno

Očistite, če je 
zamašeno.

Nezadostno 
vlaženje.

Preverite, ali 
je o-obroček 
počil

Zamenjajte, 
če je počil.

Puščanje.

Rezeorvar za 
dovajanje 
vode

Preverite 
delovanje 
plavajočega 
stikala

Očistite, če 
zaradi oblog 
ne deluje 
pravilno.

Nezadostno 
vlaženje.
Prelivanje 
v rezervoarju 
za dovajanje 
vode.

Preverite, ali 
je v njem 
umazanija

Očistite, če je 
zelo umazan.

Šibko 
delovanje 
ventilatorja.
Zmanjšana 
zmogljivost 
vlaženja.

Elektro-
magnetni 
ventil

Preverite, ali 
se zapira in 
odpira.
Preverite na 
podoben 
način kakor 
delovanje 
plavajočega 
stikala. 

Zamenjajte, 
če ne deluje.

Nezadostno 
vlaženje.
Prelivanje 
v rezervoarju 
za dovajanje 
vode. 
(Povečana 
poraba vode 
iz vodovoda)
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5.2 ČE PRIDE DO ENE OD NASLEDNJIH OKVAR, 
IZVEDITE SPODAJ NAVEDENE UKREPE IN SE 
OBRNITE NA SVOJEGA LOKALNEGA 
PRODAJALCA

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.
ENOTE NE ODPIRAJTE IN PREGLEDUJTE ALI 
POPRAVLJAJTE SAMI.

OPOZORILO

Ko je ventilator za rekuperacijo toplote v nenormalnem 
stanju (smrdi po zažganem ipd.), prekinite napajanje in 
stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem.
Neprekinjeno delovanje v takih pogojih lahko privede do 
odpovedi, električnega udara in požara.

• Enota sploh ne deluje.
a. Preverite, ali gre za izpad električnega toka.

Poseg: Ko boste vključili napajanje, spet zaženite 
napravo.

b. Preverite, ali je varovalka pregorela.
Poseg: Izklopite napajanje.

c. Preverite, ali je prekinjalo delovalo.
Poseg: Vključite napajanje s prekinjevalnim stikalom 

v položaju OFF.
Ne vklapljajte napajanja, ko je prekinjevalno 
stikalo v položaju za proženje.
(Stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem.)

• Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer 
varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, 
ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.
Poseg: Ne vključujte napajanja.

• Gumbi daljinskega upravljalnika ne delujejo dobro.
Poseg: Izključite glavno stikalo.

• Če se na zaslonu prikaže " " (PREGLED), "ENOTA 
št." in utripa indikator DELOVANJA in se prikaže napis 
"KODA OKVARE".

Poseg: Obvestite svojega lokalnega prodajalca ter mu 
povejte ime modela in kodo okvare.

• Ni drugih okvar.
Poseg: Zaustavite enoto.

Seznam kod okvare daljinskega upravljalnika v sistemu 
z ventilatorjem za rekuperacijo toplote

 :V primeru okvare s kodo z belimi črkami na črni 
podlagi enota še vedno deluje.
Vendar pa poskrbite, da napravo čimprej pregledate 
in napako odpravite.
Če se prikaže koda, ki ni navedena zgoraj, obstaja 
možnost, da je prišlo do težav s klimatsko napravo 
v kombinaciji ali z zunanjo enoto. Glejte priročnike za 
uporabo, priložene klimatskim napravam ali zunanjim 
enotam za podrobnosti.

1 Stikalo glavnega napajanja (odklopnik za uhajanje 
ozemljitvenega toka)

2 Jeziček

3 Pložaj za proženje

1 Indikator DELOVANJA

2 Zaslon PREGLED

3 KODA NAPAKE

4 NOTRANJA ENOTA št., na kateri je prišlo do okvare

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Indikator 
delovanja

Indikator za 
pregledovanje

Št. 
enote

Koda 
napake

Opis

SVETI UGASNJENA Utripajoča 64
Okvara termistorja 
notranjega sesalnika zraka

SVETI UGASNJENA Utripajoča 65
Okvara termistorja 
zunanjega sesalnika zraka

SVETI UGASNJENA Utripajoča 6A
Okvara, povezana 
z blažilnikom

Utripajoča Utripajoča Utripajoča 6A
Okvara, povezana 
z blažilnikom + okvara 
termistorja

Utripajoča Utripajoča Utripajoča A1 Okvara tiskanega vezja

SVETI UGASNJENA Utripajoča A1 Okvara tiskanega vezja

Utripajoča Utripajoča Utripajoča A6 Blokiran rotor

Utripajoča Utripajoča Utripajoča A8 Napaka na napajanju

Utripajoča Utripajoča Utripajoča A9
Napaka pogona električnega 
ekspanzijskega ventila

Utripajoča Utripajoča Utripajoča C1
Napaka pri komunikaciji 
z ventilatorjem

Utripajoča Utripajoča Utripajoča C4

Napaka na termistorju cevi 
za tekočino (napačna 
povezava, kratek stik 
z odklopom, okvara)

Utripajoča Utripajoča Utripajoča C5

Napaka na termistorju cevi 
za plin (napačna povezava, 
prerezan kabel, kratek stik, 
okvara)

Utripajoča Utripajoča Utripajoča C9

Napaka na termistorju tuljave 
za vsesavanje zraka 
(napačna povezava, odklop, 
kratek stik, okvara)

Utripajoča Utripajoča Utripajoča U3
Preizkus delovanja se ni 
izvedel

Utripajoča Utripajoča Utripajoča CA
Okvara termistorja 
zunanjega zraka (tuljava 
zunanjega zraka)

Utripajoča Utripajoča Utripajoča U5
Napaka pri prenosu 
med enoto in daljinskim 
upravljalnikom

UGASNJENA Utripajoča UGASNJENA U5
Napaka pri nastavljanju 
daljinskega upravljalnika

UGASNJENA Utripajoča UGASNJENA U8
Napaka pri prenosu med 
GLAVNIM in POMOŽNIM 
daljinskim upravljalnikom

UGASNJENA Utripajoča Utripajoča UA
Nepravilna kombinacija 
notranje enote in daljinskega 
upravljalnika

SVETI Utripajoča SVETI UC
Naslov za centralno 
krmiljenje se prekriva

Utripajoča Utripajoča Utripajoča UE
Napaka pri prenosu med 
enoto in centraliziranim 
upravljalnikom
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5.3 ČE SISTEM NE DELUJE PRAVILNO, RAZEN 
V ZGORAJ OPISANEM PRIMERU, IN ČE NI 
VIDETI NOBENE OD ZGORAJ OPISANIH 
OKVAR, STOPITE V STIK S SVOJIM LOKALNIM 
PRODAJALCEM IN ZAHTEVAJTE, DA SISTEM 
PREGLEDA KVALIFICIRAN SERVISER 
V SKLADU Z NASLEDNJIMI POSTOPKI

Naslednje okvare mora pregledati kvalificiran serviser. 
Ne pregledujte jih sami.

• Enota sploh ne deluje.
a. Preverite, ali gre za izpad električnega toka.

Ko boste vključili napajanje, spet zaženite napravo.
b. Preverite, ali je varovalka pregorela.

Zamenjajte varovalko.
c. Preverite, ali je prekinjalo delovalo.

Stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem.
d. Ali so težave z napajanjem ali ožičenjem?

Preglejte napajanje in ožičenje.
e. Ali so težave z ventilatorsko enoto?

Preglejte motor ventilatorja in ventilator.

• Količina izpušnega zraka je majhna, hrup izpusta pa je 
zelo močan.
a. Preverite, ali sta zračni filter in izmenjevalnik toplote

zamašena. (Preverite filtra SA in RA. Preverite obe strani
elementov.)
Očistite zračni filter in izmenjevalnik toplote.

• Količina izpušnega zraka je velika in tudi hrup je zelo 
močan.
a. Preverite, ali sta zračni filter in izmenjevalnik toplote

nameščena.
Namestite zračni filter in izmenjevalnik toplote.

• Navadno se pozimi posuši. <Samo serija VKM-GBMV1>
a. Je ventil servisnega priključka za dotok vode odprt?

Odprite ventil servisnega priključka za dotok vode.
b. Ste preveč zmanjšali nastavitev na humidistatu (iz lokalne 

dobave)?
Popravite nastavitev.

• Vlaži zelo malo ali sploh ne. <Samo serija VKM-GBMV1>
a. Je voda v rezervoarju za dovajanje vode?
b. Se voda dovaja?

Preglejte cevi za dovod vode in dovajanje vode.
c. Je sito zamašeno?

Očistite sito.
d. Je elektromagnetni ventil pokvarjen (se ne odpre)?

Zamenjajte elektromagnetni ventil.
e. Je vlažilnik raztrgan?

Zamenjajte.
f. Je upornost vode vlažilnika padla?

Zamenjajte vlažilnik.
g. So krmilna vezja pokvarjena?

Zamenjajte tiskana vezja in druge električne dele.
h. Je plavajoče stikalo pokvarjeno?

Zamenjajte plavajoče stikalo.
i. Je tlak vode zadosten?

Ponastavite ga, tako da je dovolj tlaka.
j. Je v rezervarju za dovajanje vode tujek?

Očistite rezeorvar za dovajanje vode.

6 POPRODAJNE STORITVE IN 
GARANCIJA

6.1 POPRODAJNO SERVISIRANJE

OPOZORILO

• Enote ne spreminjajte.
To lahko povzroči električni udar ali požar.

• Ne razstavljajte ali popravljajte enote.
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem.

• Če hladivo pušča, pazite, da ne pride v stik s plamenom.
Hladivo, uporabljeno v enoti, je varno.
Hladivo navadno ne pušča. Če pride do tega, da hladivo 
spušča v prostor in pride v stik z vnetljivimi hlapi in opremo, 
kot so ventilatorska pečica, peč, štedilnik na olje ali plin itd., 
se bodo začeli sproščati strupeni plini.
Ko puščanje hladiva popravite, naj vam serviser potrdi, da je 
zagotovo popravljeno, preden zaženete napravo.

• Enote ne odstranjujte ali na novo nameščajte sami.
Nepopolno popravilo lahko privede do puščanja vode, 
električnega udara in požara.
Stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem.

■ KO NAROČITE PRI SVOJEM LOKALNEM 
PRODAJALCU POPRAVILO, OBVESTITE OSEBJE 
O NASLEDNJIH PODROBNOSTIH:
• Datum odpreme in montaže: 
• Okvara: 
Osebje seznanite s podrobnostmi okvare.
(Koda okvare je prikazana na daljinskem upravljalniku.)
• Ime, naslov, telefonska številka

■ POPRAVLJANJE PO PRETEKU GARANCIJSKEGA 
OBDOBJA
Stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem. Če je potrebno 
popravilo, je na voljo plačljiv servis.

■ NAJKRAJŠE OBDOBJE SKLADIŠČENJA 
POMEMBNIH DLEOV
Celo ko določenega tipa klimatske naprave ne proizvajamo 
več, skladiščimo pomembne sestavne dele še najmanj 6 let.
Kot pomembni deli se razumejo deli, ki so bistveni za 
delovanje klimatske naprave.

■ PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE IN 
PREGLEDOVANJE
Ker se v letih delovanja v enoti nabere prah, se bo njena 
učinkovitost do neke mere zmanjšala.
Razstavljanje in čiščenje notranjosti enote zahteva 
strokovno znanje, zato priporočamo, da sklenete pogodbo o 
vzdrževanju in pregledovanju (plačljivo), ločeno od 
običajnega vzdrževanja.

■ PRIPOROČLJIVI CIKLI PREGLEDOVANJA IN 
VZDRŽEVANJA
[Opomba: Vzdrževalni cikel ni enak kakor 
garancijsko obdobje.]
V tabeli 1 so privzeti naslednji pogoji delovanja.
• Običajna raba brez pogostega zaganjanja in ustavljanja 

enote.
(Čeprav se spreminja glede na model, priporočamo, 
da naprave ne zaganjate in zaustavljate več kot 6-krat/uro 
za običajno rabo.)

• Za delovanje enote je upoštevano 10 ur/dan in 2500 ur/leto.
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• Tabela 1 - Cikli pregledovanja in vzdrževanja

*1:
• Hitro preverjanje lahko izvedete, kot je opisano spodaj.

Da bi preverili smer zračnega pretoka, podržite paličico, 
na katero je privezana vrvica ali kaj podobno lahkega, 
pred rešetko za dovajanje in odvajanje zraka.

*2:
• Ko elektromagnetni ventil odpove, daljinski upravljalnik 

ne prikazuje nobene kode napake.
Uporaba v tem stanju bo povzročila nezadostno vlaženje 
in povečano porabo vode iz vodovoda.
Elektromagnetni ventil je treba pregledati na začetku 
ogrevalne sezone.

Opomba 1
Ta tabela prikazuje glavne sestavne dele.
Glejte pogodbo o vzdrževanju in pregledovanju za 
podrobnosti.
Opomba 2
Ta vzdrževalni cikel prikazuje priporočene čase, dokler ne 
napoči potreba po vzdrževalnem delu, s čimer se zagotovi 
delovanje izdelka za čim daljši čas.
Uporaba za ustrezne vzdrževalne načrte (stroški za 
proračunsko vzdrževanje in pregledovanje itd.).
Glede na vsebino pogodbe o vzdrževanju in pregledovanju so 
lahko cikli vzdrževanja in pregledovanja krajši od navedenih.

Skrajševanje "vzdrževalnih ciklov" in "ciklov za 
zamenjavo delov" je treba upoštevati v naslednjih 
primerih.

• Ko se uporablja na vročih, vlažnih mestih, ali na mestih, kjer 
toplota in vlaga zelo nihata.

• Ko se uporablja na mestih, kjer zelo niha kakovost napajanja 
(napetost, frekvenca, popačenje valov itd.).
(Ni mogoče uporabljati, če je zunaj dovoljenih omejitev.)

• Ko je nameščena in uporabljana na mestih, kjer pogosto 
prihaja do sunkov in vibracij.

• Ko se naprava uporablja na "slabih" lokacijah, kjer so v zraku 
lahko prisotni prah, sol, škodljivi plini ali oljne pare, na primer 
žveplova kislina in žveplov vodik.

• Ko se uporablja na mestih, kjer se pogosto zaganja in 
zaustavlja ali kjer delovanje traja dolgo. (Zgled: 24-urna 
uporaba klimatske naprave

• Ko je dovajana voda trda, se lahko življenjska doba vlažilnika 
skrajša.

■ PRIPOROČLJIVI CIKLI ZA ZAMENJAVO DELOV, 
KI SE OBRABIJO

[Cikel ni enak kakor garancijsko obdobje.]

• Tabela 2 - Seznami za cikel za zamenjavo

Opomba 1
Ta tabela prikazuje glavne sestavne dele.
Glejte pogodbo o vzdrževanju in pregledovanju za 
podrobnosti.
Opomba 2
Ta vzdrževalni cikel prikazuje priporočene čase, dokler ne 
napoči potreba po vzdrževalnem delu, s čimer se zagotovi 
delovanje izdelka za čim daljši čas.
Uporaba za ustrezne vzdrževalne načrte (stroški za 
proračunsko vzdrževanje in pregledovanje itd.).
Opomba 3
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.

Obrnite se na svojega lokalnega prodajalca za več 
podrobnosti.
Opomba: Okvare zaradi razstavljanja ali čiščenja notranjosti 
enot s strani druge osebe, ki ni osebje pooblaščenega 
prodajalca, ne more biti vključena v garancijo.

■ KAKO PREMIKATI IN ZAVREČI ENOTO

• Stopite v stik s svojim lokalnim prodajalcem za 
odstranjevanje in nameščanje skupnega izmenjevalnika 
toplote pri selitvi, saj je za to potrebno strokovno znanje.

• Enota vsebuje klorofluorogljik v hladivu. 
Ko jo zavržete, odstranjujete, nameščate in vzdržujte, 
zberite hladivo in ga zavrzite v skladu z lokalno zakonodajo 
za preprečevanje globalnega uničevanja okolja.
Za podrobnosti se obrnite na vašega lokalne prodajalca.

■ KAM POKLICATI
Za poprodajno servisiranje itd. se posvetujte s svojim 
lokalnim prodajalcem.

■ GARANCIJSKO OBDOBJE

Garancijsko obdobje: Eno leto po nakupu.
• Če je treba klimatsko napravo popraviti v garancijskem 

obdobju, se obrnite na svojega lokalnega prodajalca.

Ime glavnega dela
Cikli 
pregledo-
vanja

Vzdrževalni cikel 
[zamenjava delov 
in/ali popravila]

Električni motor 
(ventilator, blažilnik itd.)

1-2 
meseca, 
priporočljivo 
*1

20.000 delovnih ur

Tiskana vezja

1 leto

25.000 delovnih ur

Element izmenjevalnika 
toplote

10 let

Izmenjevalnik toplote 5 let

Senzor (termistor) 5 let

Daljinski upravljalnik in 
stikala

25.000 delovnih ur

Zbirna posoda za 
kondenzat

8 let

Ekspanzijski ventil 1 leto *2 20.000 delovnih ur

Elektromagnetski ventil 1 leto 20.000 delovnih ur

Ime glavnega dela
Cikli 
pregledo-
vanja

Cikel za zamenjavo

Zračni filter
1 leto

3 leta

Visoko učinkovit filter 
(dodatek)

1 leto

Element izmenjevalnika 
toplote

2 leti 10 let

Element vlažilnika 1 leto 3 leta (Opomba 3)
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