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Általános információk 
 

 FONTOS  
 

A kézikönyv tárgyát képező berendezések nagy értékűek, maximálisan oda kell figyelni arra, hogy az üzembe 
helyezés megfelelően történjen és a megfelelő üzemi feltételek mellett működjenek a berendezések.  
Az egység helyes karbantartása elengedhetetlen a biztonságos és megbízható működés biztosításához. Csak a 
gyártó szervizközpontjai rendelkeznek a karbantartáshoz megfelelő technikai felkészültséggel.  

 
 

 FIGYELEM 

 
Az egység telepítése előtt kérjük figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet. Az egység beindítása szigorúan tilos, 
ha nem egyértelmű a jelen kézikönyv összes utasítása. 

 

 

 FONTOS 
 

Az útmutatóban leírt funkciók és műveletek a szériába tartozó összes berendezésre vonatkoznak. 
 

Minden berendezést úgy hozunk forgalomba, hogy csatoljuk hozzá az általános vázlatrajzot, mely a gép méreteit, 
tömegét és funkcióit tartalmazza. 
 
A SPECIÁLIS VÁZLATRAJZOT AZ ÚTMUTATÓ SZERVES RÉSZEKÉNT KELL KEZELNI 
 

A kézikönyv és a vázlatrajz közti eltérések esetén a vázlatrajzot kell irányadónak tekinteni. 
 

 
A Használati és Karbantartási útmutató által leírt berendezést biztonságos körülmények közt kell használni és 
karbantartani annak érdekében, hogy kezelő a gép használata, karbantartása vagy javítása közben ne legyen 
veszélyben.  
 
Ennek következtében nagyon fontos, hogy a dokumentumot alaposan elolvassa és az abban leírtakat betartsa. 

 
A szimbólumok magyarázata 
 

 Fontos megjegyzés: az utasítások figyelmen kívül hagyása kárt tehet az egységben vagy 
veszélyeztetheti annak működését 
 

 Általános biztonsági, vagy törvényekre és előírásokra vonatkozó megjegyzés 

 

 Az elektromos biztonsággal kapcsolatos megjegyzés 
 

Figyelmeztetések a kezelőnek 

• AZ EGYSÉG HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT  

• A KEZELŐNEK MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKAT ÉS OKTATÁST KELL KAPNIA A KÉSZÜLÉK 

HASZNÁLATÁHOZ 

• A KEZELŐNEK MINDEN UTASÍTÁST, BIZOTSÁGI SZABÁLYT VAGY MŰKÖDÉSI HATÁRÉRTÉKET 

LELKIISMERETESEN BE KELL TARTANIA 

 

Segítségnyújtás 
A nem rutinszerű karbantartási és javítási műveletek megkezdése előtt javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a hivatalos 
szervizzel. 
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A gép átvétele 
A berendezést a végleges üzembehelyezési helyszínen való átvétel után azonnal ellenőrizzék, hogy nem sérült -e. A 
szállítási bizonylaton feltüntetett minden részegységet gondosan meg kell vizsgálni és ellenőrizni kell, és minden kárt 
jelezni kell a fuvarozónak. A berendezés lerakodása előtt ellenőrizze a gép azonosító tábláján, hogy a modell és a 
tápfeszültség megfelel a megrendelésnek.  
A megrendelt terméken talált sérüléseket vagy a nem megfelelőséget a szállítólevélen, írásban kell feltüntetni, és a 

panaszokat a következő címre kell küldeni: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Olaszország 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 

http://www.daikinapplied.eu 
 

 
A szállítás napjától számított 10 napon túl beadott panaszokat vagy kérelmeket figyelmen kívül hagyjuk. 
 
Műszaki vagy egyéb kérdések esetén mindig legyen kéznél a LÉGKEZELŐ EGYSÉG géptörzslapján feltüntetett 
sorozatszám. 
A gyártó nem vállal felelősséget a gép elfogadása után felfedezett sérülésekért.  

 
 

Ellenőrzések 
Mivel a gép lehet hiányos (hiányzó alkatrészek) vagy a szállítás közben megsérülhet, átvételekor jogainak védelme 
érdekében a következő ellenőrzéseket kell elvégeznie: 
 

a) A berendezés átvétele előtt ellenőrizze a szállítmány minden egyes részegységét. Ellenőrizze, hogy nincs-e 

sérülés. 
b) Amennyiben a gép károsodott, ne távolítsa el a kárt szenvedett részeket. Egy fényképsorozat segítheti a 

felelősség megállapítását. 
c) A sérülés észlelése után azonnal informálja a szállítót, és kérje meg, hogy őis ellenőrizze a gépet. 

d) Azonnal jelezze a kár mértékét a kereskedőnek, hogy az megszervezhesse a szükséges javításokat. 
Semmilyen esetben nem szabad a kárt kijavítani mielőtt a fuvarozó társaság képviselője megvizsgálná a gépet.  

 

A jelen kézikönyv célja 
A kézikönyv célja, hogy az üzembe helyező és a kezelésre betanított személy minden olyan műveletet el tudjon végezni, 

ami a berendezés megfelelő üzembe helyezéséhez és karbantartásához szükséges, anélkül hogy emberek, állatok 

és/vagy fizikai objektumok veszélybe kerülnének. 

Ez a kézikönyv fontos segítség a szakembereknek, de nem pótolhatja a kellő szakértelemmel bíró személyzetet. 
Minden tevékenységet a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell végezni. 
 

A gyártó adatai 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Olaszország 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 

http://www.daikinapplied.eu 
 

 

 

Daikin garantálja, hogy a leszállított LÉGKEZELŐ EGYSÉG 
 

▪ teljes és megegyezik az Alkatrészlista tartalmával. 
▪ a használati és karbantartási útmutatóval együtt kerül szállításra 
 
Amennyiben az egység nem teljes, nem felel meg az Alkatrészlistának vagy hiányzik a használati útmutató, kérjük, 

lépjen kapcsolatba a Daikin értékesítési hálózatával, és adja meg az egység géptörzslapján feltüntetett adatokat. 
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Azonosítás 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Az egység gyors azonosításához elegendő az egység egyik falára rögzített, az ábrán láthatóhoz hasonló CE tábla 
adatait megvizsgálni, amely tömören összefoglalja az alábbi tulajdonságokat: 
 

1) A gyártó neve és címe 
2) EC jelölés 
3) Az egység mérete és sorozatszáma 

4) A rendelésben megadott referencia 
5) A gyártás dátuma 
6) Bemeneti légáram 
7) Visszakevert légáram 
8) Tápfeszültség 

9) Frekvencia 
10) Fázisok száma 
11) Összes fogyasztás (a géptörzslapon feltüntetett feltételek mellet)  

 
A felépítésre és a teljesítményre vonatkozó további információért tekintse meg a kézikönyvben található speciális 
grafikonokat és a muszaki jellemzok leírását. 

 

Az egység használata 
A LÉGKEZELŐ EGYSÉGEKET a levegő hőmérsékletével, páratartalmával és tisztaságával kapcsolatos problémák 

megoldására használják, mind háztartási mind ipari környezetben.  
 
A légkezelő egységeket általában robbanásveszélytől mentes környezetben való használat ra tervezik és gyártják. Olyan 
környezetben történő használathoz, ahol fennáll a robbanás veszélye, a Daikin képes megtervezni a gépek 
robbanásbiztos verzióit is; ilyen esetekben az elektromos berendezésen ennek megfelelő jelölések lesznek feltüntetve.  
 

Amennyiben az egységet a rendszer típusa vagy a környezet összetétele miatt kritikus helyzetben kell alkalmazni, a 
vásárlónak a veszélyek elkerülése érdekében azonosítania és adoptálnia kell a műszaki és működési megoldásokat.  
 
A felhasználónak/szerelőnek a kézikönyvben leírt utasítások alapján kell működtetniük az egységet. 
 

A felhasználónak/szerelőnek be kell tanítaniuk az egység beindítására és karbantartására kijelölt személyeket, és 
informálniuk kell őket a megfelelő használattal kapcsolatban. 
 
A felhasználó/szerelő a felelős annak biztosításáért, hogy az egység olyan módon legyen telepítve, amely biztosítja 
annak statikus és dinamikus stabilitását. Minden munkát a munkahelyi biztonságra vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően kell végrehajtani. 

 
A felhasználó/szerelő köteles biztosítani, hogy a légköri viszonyok az üzembe helyezés/használat közben ne tudják 
befolyásolni a személyzet vagy az ingatlan biztonságát. 
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Utasítások - Irányelvek 
EZ A KÉZIKÖNYV A BERENDEZÉS FONTOS ÉS SZERVES RÉSZÉT KÉPEZI. A KÉZIKÖNYVET AZ ÉLETTARTAM TELJES IDEJE ALATT MEG KELL 

TARTANIA. 
 
A kézikönyv a berendezés megfelelő és biztonságos használatának biztosítása érdekében készült. 
Az egység használatára, karbantartására és felügyeletére kijelölt személyeknek kötelező a kézikönyv elo lvasása. 
 

A karbantartási és javítási műveletek illetve az egység szabályozására kijelölt személynek képzettnek kell lennie, és 
megfelelő tudással kell rendelkeznie a műveletekkel kapcsolatban. 
 
A kézikönyv a következő pontokat tárgyalja: 
 

▪  Műszak i  j e l l emző k 
▪  Szá l l í tás i ,  keze lés i ,  te l ep ítési  és  összeszere lési  u tasí tások  
▪  Az  egység használa ta 
▪  Az  egység keze lésére  k i neveze t t  személyek  megfe l el ő  u tas ításokkal  és  képzéssel  tö r ténő 

e l l á tása 
▪  Karban ta r tás  

 

❑ Ez a kézikönyv a szállított modellre vonatkozik. 
 

❑ Mielőtt bármilyen műveletet végezne a berendezésen, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.  
 

❑ Gondosan őrizze meg az útmutatót. 
 

❑ Soha, semmiféle okból ne távolítsa el, tépje ki vagy írja át a kézikönyv egyes részeit.  
 
A DAIKIN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN: 

 
▪ HELYTELEN TELEPÍTÉS VAGY A LEÍRT MŰVELETEKTŐL ELTÉRŐ TELEPÍTÉS 
▪ AZ UTASÍTÁSOK RÉSZLEGES VAGY TELJES MEGSZEGÉSE 
▪ HELYTELEN ELEKTROMOS ÁRAMFORRÁS/HIDRAULIKUS/SŰRÍTETT LEVEGŐ FORRÁS 
▪ AZ EGYSÉG HELYTELEN HASZNÁLATA 
▪ KARBANTARTÁS HIÁNYA 

▪ JOGOSULATLAN MÓDOSÍTÁSOK VAGY JAVÍTÁSOK 
▪ NEM EREDETI VAGY NEM MEGFELELŐ PÓTALKATRÉSZEK HASZNÁLATA 
A LÉGKEZELŐ EGYSÉGEK AZ EN ISO 12100 1-2 SZABVÁNYBAN LEÍRT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN LETTEK TERVEZVE ÉS 

LEGYÁRTVA 
 

Képesítések 
AZ EGYSÉG HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK 
 
ÁLTALÁNOS KEZELŐ 

▪ JOGOSULT az elektromos vezérlőpanel billentyűzetén található vezérlők segítségével működtetni az egységet.  
▪ Mindössze ki- és bekapcsolhatja a gépet, és vezérlő műveleteket végezhet el. 
 
(KÉPZETT) KARBANTARTÓ - GÉPSZERELŐ 
▪ JOGOSULT karbantartási, szabályozási, cserélési és javítási műveleteket elvégezni a gép mechanikus alkatrészein. 

▪ Képzett gépésznek kell lennie, és ezáltal képesnek kell lennie kielégítő és biztonságos módon karbantartási 
műveleteket végezni. 

▪ NEM JOGOSULT semmilyen műveletet végezni az elektromos rendszeren. 
 
(KÉPZETT) KARBANTARTÓ - VILLANYSZERELŐ 
▪ JOGOSULT karbantartási, szabályozó és javítási műveleteket végrehajtani az elektromos rendszeren.  

▪ JOGOSULT munkálatokat végezni a gépben úgy, hogy az elektromos panelek és a kapcsolószekrények áram alatt 
vannak. 

▪ Képzett villanyszerelőnek kell lennie, és ezáltal képesnek kell lennie kielégítő és biztonságos módon elektromos 
karbantartási műveleteket végezni. 

▪ NEM JOGOSULT a mechanikus alkatrészeken műveleteket végezni. 
 

A GYÁRTÓ (KÉPZETT) TECHNIKUSA 
▪ JOGOSULT komplex feladatok elvégzésére minden szituációban. 
▪ A felhasználó utasításai szerint dolgozik. 
 
Álta lánosságban e lm ond ható,  h og y az  egysé g keze lőjének:  

▪ mindkét felső és alsó végtagjának meg kell lennie 
▪ ismernie kell, és fel kell tudnia ismerni színeket, jó látással és hallással kell rendelkeznie 
▪ ismernie kell a veszélyeket és a figyelmeztető jelzéseket 
▪ tökéletesen értenie kell az egység működési ciklusait, és a berendezés képzett kezelője vagy felhasználója 
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felügyelete alatt vagy a gyártó technikusai által tartott gyakorlati-elméleti oktatáson kellett részt vennie. 

Biztonsági utasítások 
 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
A Daikin szeretné kiemelni az egység biztonságos üzemeltetésének feltételeit a kezelő számára.  
Az ilyen személyek az egység használata előtt kötelesek elolvasni a kézikönyvben leírt utasításokat.  
 

HASZNÁLAT  ELŐTT  ELLENŐ RI ZZE ,  HOG Y M I NDEN VÉDŐ BERENDEZÉS FEL VAN -E SZERELVE ,  ÉS M EG FELELŐ EN 

M ŰKÖ DI K -E . 
 
Az egység használatakor a következő figyelmeztetésekre gondosan ügyelni kell: 
 

▲ Olvassa el a kézikönyvben vagy az egységen feltüntetett biztonsági üzeneteket 
 
▲ A kezelőnek megfelelő utasításokat kell kapnia a felszerelt biztonsági rendszerek funkcióira, és azok megfelelő 

használatára vonatkozóan.  
 
▲ A kezelőnek a munka típusának megfelelő védőfelszerelést kell viselnie. 

 
▲ Az egység körül 1,5 méter szabad helyet kell hagynia, melynek akadálymentesnek, tisztának és megfelelően 

megvilágítottnak kell lennie. 
 
▲ Annak érdekében, hogy hozzáférjen az általában nem elérhető alkatrészekhez, soha ne használjon jóvá nem 

hagyott vagy rögtönzött alkatrészeket. 
 
▲ Ne használja az egységet olyan környezetben, ahol fennáll a robbanás veszélye, hacsak a használati útmutató 

másképp nem rendelkezik 
 
▲ Ne kíséreljen meg javítási vagy beállítási munkálatokat végezni az egységen, kivéve, ha erre engedélye van, vagy 

megfelelő képesítéssel rendelkezik. 
 
▲ Mielőtt javítási vagy egyéb munkálatokat végezne a berendezésen, figyelmeztesse a gép közelében álló 

személyeket, és győződjön meg róla, hogy meghallották és megértették-e a figyelmeztetést. 
 
▲ Miután csökkentett biztonság mellett beállításokat végzett a gépen, azt vissza kell állítania az előző állapotára, és 

amint lehet, aktiválnia kell az összes védőberendezést. 
 
▲ A rendszeren vagy az elektromos berendezéseken csak Képzett Villanyszerelők dolgozhatnak. 
 
▲ A kapcsolószekrény vagy az elektromos panel kinyitása előtt mindig kapcsolja le az áramot.  

 
▲ Amennyiben a kezelő hibát talál (különösen olyat, ami hatással van a biztonságra), azt köteles jelenteni 

felettesének. 
 
▲ A csökkentett biztonság mellett történő szabályozási műveleteket CSAK EGY SZEMÉLY végezheti, és eközben 

jogosulatlan személyek nem közelíthetik meg a gépet. 

 
▲ Mindig maximális odafigyeléssel dolgozzon, és ne hagyja, hogy képzetlen emberek használják a gépet, vagy 

annak közelében tartózkodjanak. 
 
▲ Működés közben SZIGORÚAN TILOS javítási, karbantartási vagy beállítási műveleteket végezni a gépen, kivéve, 

ha az utasítások kifejezetten erre utasítják. 
 
▲ Amennyiben a rögzített vagy mobilis védőelemeket eltávolították, SZIGORÚAN TILOS a gépet automatikusan 

működni hagyni. 
 
▲ SZIGORÚAN TILOS a felszerelt biztonsági eszközök módosítása vagy babrálása. 

 
Javasoljuk, hogy a telepítést és a karbantartást más személyekkel együtt végezze. Baleseti sérülés vagy rosszullét 
esetén a következőket kell tenni: 
- meg kell őrizni a nyugalmat 
- meg kell nyomni a riasztógombot, ha van ilyen a telepítés helyén 
- a sérültet meleg helyre kell vinni, az egységtől távol, és nyugalmi pozícióba kell helyezni 

- azonnal fel kell venni a kapcsolatot az épület mentőszemélyzetével vagy az elsősegély szolgálattal 
- meg kell várni a mentőszemélyzet megérkezését, a sérültet nem szabad egyedül hagyni  
- a mentőszemélyzetnek meg kell adni minden szükséges információt 
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AZ EGYSÉGEKEN  HASZNÁLT  SZIMBÓLUMOK 
 

NE 
 
 
 

   A VENTILÁTOR EGYSÉGEK AJTAJÁRA ERŐSÍTVE 
 
 

NY IT VA  
AZ AJTÓ KO N VANNAK ELHELYEZVE ,  ÉS  ARRA HÍ VJ ÁK FEL A FI G YELM ET ,  HOG Y A KI LI NCS 

NYIT VA VAN 

BEJÁRAT  A  KALORIFER  FELÉ/FELŐ L  ÁRAM LÓ  FO LYADÉK  BELÉPÉSE/KILÉPÉSE M ELLETT I  
panel re  FELRAG ASZT VA K IJÁRAT  

LEERESZT ÉS  A KO NDENZÁCIÓ S T ÁLCA ELVEZET ÉSE KÖ ZELÉBEN VAN FELRAG ASZT VA  
 
 

Biztonsági eszközök 

Az egység olyan biztonsági eszközökkel van ellátva, melyek megakadályozzák a személyi sérüléseket, és biztosítják a 
megfelelő működést.  
 
Mivel az egység egy több részegységből álló rendszer része, BIZONYOS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKET A 

FELHASZNÁLÓNAK/SZERELŐNEK KELL FELSZERELNIE. 
 

Biz tonsági  eszközök:  
 
Standard csomag 
 

▪ Zárak: az egység ventilátorainak szervizajtajai kulcsokkal zárhatók, ezáltal megakadályozható, hogy 
jogosulatlan személyek is kinyissák az ajtókat.  

 
 

Kérés esetén 
 

▪ Mikrokapcsolók: az egység ventilátorainak szervizajtajai olyan mikrokapcsolókkal vannak ellátva, melyek 
szükség esetén megszakítják az áramforrást. A mikrokapcsolókban található polarizált mágnesek más 
mágneses eszközökkel nem semlegesíthetők, ami még állandóan magas páratartalom mellett is biztosítja a 
hatékonyságot. 

 

▪ Védőburkolatok: az átviteli terület motoros ventilátorai megfelelően kialakított védőburkolattal vannak ellátva, 
melyek egymáshoz is rögzítve vannak. 

 
Vezérlőberendezések: üzembe helyezés után a berendezést hatékony és ergonomikus vezérlőkkel kell ellátni. Az 

elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a hatályban lévő jogszabályok, különösen az EIC 44 -5-ös szabvány 
által támasztott követelményeknek. 
 

Garancia 
A Daikin garantálja, hogy a berendezés a szállítás pillanatában nem tartalmaz semmiféle anyaghibát vagy gyártási hibát; 
ez a garancia a szállítást követő 12 hónapig érvényes, azonban nem vonatkozik a kopó alkatrészekre (ékszíjak, szű rők, 
...)  
 
Az átvétel pillanatában az egységet gondosan át kell vizsgálni, és meggyőződni róla, hogy az megegyezik az 

alkatrészlistán szereplő adatokkal, és hogy a szállítás teljes és megfelel a megrendelésnek. Gondosan ellenőrizze, hogy 
nem történt-e sérülés. Bármilyen sérülést észlel, azonnal jelentse a szállító felé, felsorolva a vonatkozó kifogásokat. 
Lerakodás előtt ellenőrizni kell az alaptulajdonságokat tartalmazó táblát, hogy észrevegye, ha bármilyen eltérés van. A 
Daikin nem ismeri el a szállítás elfogadása után bejelentett sérüléseket. 
 

NE INDÍTSA BE A GÉPET AZELŐTT, HOGY 
ELOLVASTA VOLNA A HASZNÁLATI ÉS 

ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYVET 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/images/1765X.gif&imgrefurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/index.php/cPath/24_48&usg=__ItrykFH8EwOOoaGHKFktETGx4Yo=&h=153&w=112&sz=8&hl=it&start=1&tbnid=WrtIByVqUfpnLM:&tbnh=96&tbnw=70&prev=/images%3Fq%3DORGANI%2BIN%2BMOVIMENTO%26gbv%3D2%26hl%3Dit%26sa%3DG
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/images/1765X.gif&imgrefurl=http://ecommerce.tecnoanalisi.it/index.php/cPath/24_48&usg=__ItrykFH8EwOOoaGHKFktETGx4Yo=&h=153&w=112&sz=8&hl=it&start=1&tbnid=WrtIByVqUfpnLM:&tbnh=96&tbnw=70&prev=/images%3Fq%3DORGANI%2BIN%2BMOVIMENTO%26gbv%3D2%26hl%3Dit%26sa%3DG
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Az olyan hibákat, melyek a szállítás pillanatában nem vehetők észre, a Daikin Italia S.P.A. stabilimento di Caleppio di 
Settaia számára írásban kell jelenteni, ellenkező esetben a kárigényt nem vesszük figyelembe.  
 
Amennyiben a Daikin elismer egy azonnal bejelentett hibát, kicseréli a hibás alkatrészeket, de a vásárló többi kárigényét 

elutasítja.  
 
A garancia nem vonatkozik a hidraulikus, elektronikus vagy sűrített levegős rendszerek csatlakozásainak, vagy egyéb, a 
berendezéshez csatlakoztatott külső egységek meghibásodásából fakadó problémákra.  
A következő okokból felmerülő problémákra a garancia szintén nem vonatkozik: 
- helytelen használat és a karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyása 

- normál kopás 
 
A garancia érvénytelen és semmis, ha a berendezést helytelenül használják, vagy afölött a teljesítménykorlát fölött, 
melyre tervezték. A berendezés bármely megváltoztatása vagy megbolygatása esetén, különösen a biztonsági 
eszközök esetében, a garancia azonnal érvénytelen és semmis lesz, és a gyártó mentesül mindennemű felelősség alól. 

A gyártó semmilyen, a termelés szünetelése miatti kártérítési igényt nem ismer el, ami karbantartásra vagy javításra 
való várakozás és ezek végrehajtása során a rendszer leállításából fakad, legyen az garanciális vagy térítéses.  
 
A Daikin nem tehető felelőssé a kezelők hanyagsága, a kézikönyvben megadott telepítési, használati és karbantartási 
utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy a rendszer védelmére vagy a használatra vagy karbantartásra kijelölt 
személyekre vonatkozó, hatályos törvények megszegése miatt bekövetkező személyi sérülés vagy kár miatt.  

 
 
A berendezés elsődlegesen a rajta feltüntetett sorozatszámmal azonosítható.  
 

Környezeti feltételek 
A berendezést technológiai állomásokon vagy kültéren való használatra tervezték. Azonban a standard egységek nem 
képesek olyan helyeken működni, ahol robbanékony gázok, nagy mennyiségű por van a levegőben, ahol nagy a 
páratartalom vagy magas a hőmérséklet, kivéve ha konkrétan ilyen környezethez, igény szerint gyártották őket. 

 

Környezetszennyezés 
Az egység úgy lett kialakítva, hogy a legtöbb helyen vagy szektorban problémamentesen tudjon működni (élelmiszeripar, 
vegyipar, gyógyszeripar, kórházak, szervitek, stb.) 
A működési szektortól függően a berendezésnek spec iális szabályoknak kell megfelelnie, és a környezeti problémák 

elkerülése érdekében speciális előírásokat kell bevezetni (egy kórházban vagy vegyipari gyárban működő rendszernek 
például más problémái lehetnek, mint a többi szektorban működő rendszereknek, igaz ez pl. a kopó alkatrészek, szűrők, 
stb. megsemmisítésére; az első esetben pl. bakteriológiai problémák is jelentkezhetnek.)  
A felhasználó felelős a kezelőszemélyzet betanításáért a műveletekre és a megfelelő viselkedésre.  
 

Zaj 
A berendezést úgy tervezték és gyártották, hogy megakadályozza a 80 dB(A) határértéket túllépő zajok kibocsátásából 
eredő kockázatokat. Meg kell jegyezni, hogy minden környezetnek megvan a saját akusztikai tulajdonsága, mely jelentős 
hatással lehet a gép működése során kibocsátott hangnyomásra; ennek értelmében a megadott adatokat csak 

referenciaadatoknak kell tekinteni, és a vásárló-felhasználó felelőssége elvégeztetni a berendezés fonometriás tesztjét a 
valódi használati környezetben. 
 

Leselejtezés és megsemmisítés 
A csomagolást a hatályban lévő helyi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően dobja ki. 
Ha a berendezést használaton kívül helyezi, vagy annak alkatrészét vagy a teljes berendezést meg 
kívánja semmisíteni vagy le szeretné selejtezni, mindig tartsa be az adott ország törvényeit és 
jogszabályait. 
Az összes alkatrész újrahasznosítható 

 

A paneleknél használt szigetelő anyagok esetében tartsa be a vonatkozó speciális 
szabályokat. 
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Általános tulajdonságok 
 

Alkalmazási lehetőségek 
A légkezelő egységeket a levegő hőmérsékletével, páratartalmával és tisztaságával kapcsolatos problémák 
megoldására használják, mind háztartási mind ipari környezetben.  
 
Minden egység speciális műszaki és méretbeli követelmény szerint készül a következő szektorok számára:  

 
▪  CI V IL  SZEKTO RO K 
▪  REPÜL Ő TEREK 
▪  BANKO K 
▪  KERESKEDEL MI  SZEKTO RO K  
▪  HO TEL EK 

▪  M ÚZEUMO K ,  SZÍ NHÁZAK ,  MO ZI K ÉS AUDI TÓ RI UMO K  
▪  TEL EVÍ ZIÓ  ÉS HANG STÚDIÓ K  
▪  KÖ NYVTÁRAK 
▪  ADATFEL DO LGO ZÓ KÖZPO NTO K  

 

A különböző műszaki szektorokban töltött hosszú és hasznos tapasztalatainknak köszönhetően különféle verziójú 
gépeket hoztunk létre a különböző feladatokhoz, pl.:  
 

▪  G YÓ G YSZERTÁRAK 
▪  É L EL MI SZERI PAR 
▪  K Ó RHÁZAK 

▪  E L EKTRO NI KA 
▪  HAJ Ó ZÁS 
▪  SZABÁL YO ZO TT HŐM ÉRSÉKL ET ÉS SZENNYEZŐ DÉS  

M EL L ETT TÖ RTÉNŐ G YÁRTÁSI  FO L YAM ATO K  
 
Az adatok optimális kiválasztása érdekében határozza meg az alkatrészek maximális teljesítményét, határozza meg 

hogy szükség van-e a speciális anyagokra és speciális konstrukciós rendszerekre. Ezen felül használja ki a fejlett 
technológia által nyújtott környezetbarát és energiatakarékos megoldásokat.  
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Tartomány - Méretek 
 

Méret 
Levegőáramlás 
(m3/h) sebesség 

2,5 m/s 

Idom 
mm 

Szélesség  

mm 
Magasság 

mm 
Idom 

mm 

Szélesség 

mm 
Magasság 

mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10,050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13,200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19,200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25,300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31,500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37,000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43,400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51,300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58,000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67,500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78,000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84,700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98,000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111,000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124,000 -- -- -- 60 5990 3000 

 

Konstrukció 
TARTÓKERET 
Magas ellenállóképességű, 40x40mm vagy 60x60mm keresztmetszetű, alumínium ötvözetből préselt idomok; az 
alkatrészek üvegszállal erősített nejlon vagy alumínium hármas csapozású sarokkötésekkel vannak összeszerelve. Az 

idomok csavarai mindig süllyesztett típusúak, dupla menettel és kamrával, melyek segítségével a paneleket úgy lehet 
összecsavarozni, hogy a csavar az EGYSÉG belsejében nem látható, nem csak esztétikai, hanem mindenekelőtt 
biztonsági okokból. Ha bárkinek be kell lépnie karbantartás vagy tisztítás céljából, teljes biztonságban dolgozhat, kiálló 
csavarok okozta sérülés kockázata nélkül. Az egység belsejében így nincsenek kidudorodások vagy rések az idomok 
közt. 
Az egyes részek alatti alapok teljesen alumíniumból készülnek, de kérés esetén elkészíthetők galvanizált vagy 

rozsdamentes acélból is. 
 
A következő oldalakon a berendezés gyártásához használható legújabb, exkluzív profilokat ismertetjük.  
 
A hőszigetelő típusú profilok pl. két profilból készülnek, melynek következtében megszüntetik a berendezés külső és 
belső része közti hőátadást, ezen felül megoldják a külső felületeken történő kondenzáció problémáját.  

 
A profilok lekerekített belső sarkakkal rendelkeznek, melyek elősegítik a belső felületek tisztítását, ez különösen igaz 
azokra az egységekre, melyeket fertőtleníteni kell. 
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A TÖMÍTŐGYŰRŰK, melyek a ballon típusú profilokba illeszkednek, az alkalmazási területtől függően különféle 
anyagokból készülnek, és az egység légmentes lezárását biztosítják.  
 

 
 

A KILINCSEK pánikzár típusúak, melyek az egységen kívülről és belülről is nyithatóak, és fogantyújuk azonos 
méretű. A ventilátor szakasz minden ajtaján biztonsági záras kilincs van, hogy csak arra jogosult személyek 

férhessenek hozzá. Egy egységen belül minden záras kilincs kombinációja azonos. Igény esetén több, azonos 
kombinációjú gépet is tudunk biztosítani. 
Ezen felül állítható csavarokkal is ellátható, melynek segítségével a tömítés visszaállítható. 
 

A CSUKLÓPÁNTOK anyaga festett alumínium. Ezek az ajtók méretétől/súlyától függően eltérő méretűek lehetnek. 

Igény esetén üvegszállal erősített nejlonból készült sarokpántok is kérhetők. 
 

PANELEK 
Kétrétegű acélpanelek. 
A standard verzióban a panelek acélrétegekből állnak, melyek forrón beinjektált poliuretán réteget vesznek körbe, 
melynek átlagos sűrűsége 45 Kg/m3, tűzvédelmi szempontból az 1. csoportba sorolható.  
Amennyiben ásványgyapotra van szüksége, a Daikin a paneleket ásványgyapotból gyártja le, és azokat összeragasztja. 
A panelek sűrűsége 90/100Kg/m3, tűzreakciós osztálya 0.  

 
Kérés esetén az egységet tejesen sima belső felülettel is tudjuk szállítani, ahol a dupla panelezésnek köszönhetően 
nincs szintkülönbség a profilok és a paneleket között, az egyes komponensek tökéletesen illeszkednek egymáshoz, és 
egy tökéletesen sima és folyamatos felület jön létre a panelek és a profilok közt. 
Nagy kondenzáció esetén, a hőszigetelő profilokon kívül, a hőcsere biztosítása érdekében a panelek tömítésekkel is 

kérhetők. 
 
A panelek rögzítése rozsdamentes, önmetsző csavarokkal és műanyag tiplikkel történik. 
A tiplik a panelban találhatók, és zárósapkákkal rendelkeznek. 
 
A dupla acélfal különböző anyagokból készülhet, mind kívül mind belül. Az anyagok a következők lehetnek: 

 
▪ Rozsdamentes acél AISI 304 
▪ Galvanizált acél 
▪ Galvanizált acél színezett, 150-200 mikron vastag PVC bevonattal (plaszticizált acél)  
▪ Sima vagy bordázott alumínium 
▪ Előfestett, galvanizált acél 25 +3 mikron vastagságú száraz filmréteggel a látható és 5 mikron vastagságú 
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száraz filmréteggel a nem látható oldalon. 
▪ Perforált galvanizált acél (6mm ø lyukakkal 9 mm szakaszonként) speciálisan ventilátoregységekhez, a 

zajátbocsátás csillapítására. 
 

HŐCSERÉLŐ ELEMEK 
A használt folyadék nyomásának és típusának megfelelő speciális tulajdonságokkal, az európai és nemzetközi 
specifikációknak és a vezető gyártóknak megfelelően készülnek. 
A 2"-nál kisebb átmérőjű tekercsfejek rézből, míg az ennél nagyobb átmérőjű fejek rozsdamentes acélból készülnek. 

A tekercsek folyamatosan üzemelnek és eltávolíthatók. 
Freon gázzal töltött tekercsek esetén a töltést a hatályos törvények szerint olyan személy végezheti el, aki képesítve van 
az ilyen vegyi anyagok használatára és kezelésére. 
 

VENTILÁTOR CSOPORTOK 
Egyetlen, ellenálló szerkezet, mely alumínium készül. A ventilátor és a szerkezet között nagy hatékonyságú 
rezgéscsillapítók helyezkednek el. A motorizált ventilátorokhoz a vezető nemzeti márkákat használjuk. A motor mindig az 
ékszíj-feszítő oldalán helyezkedik el.  
Ez ilyen típusú kialakítás lehetővé teszi, hogy a tengelyek (a motor és a ventilátor tengelye) közti szinteltérés minimális 
legyen, mellyel indításkor csökkenthető a ventilátor csapágyait ért terhelés. 

A ventilátorok nem közvetítenek rezgéseket a berendezés felé. Ez a gyárban vagy a helyszínen is bemutatható a 
vásárlónak. 
A rendszer 3 kW-os teljesítményig a változó átmérőjű ékszíjtárcsákat, míg nagyobb teljesítmény esetén fix átmérőjű 
ékszíjtárcsákat alkalmaz. 
Kérés esetén a védőelemek is felszerelhetők a váltóhoz. Ezek a védőelemek vastag, fémből készült rácsok, melyeket a 
kért területre vannak felszerelve, és a gyors eltávolítás és vizsgálat érdekében kisebb nyílásokkal rendelkeznek.  
A vezető nemzeti gyártók által gyártott ventilátorok előre és hátrafelé néző pengékkel is felszerelhetők, léteznek 
Archimédesz csavarral ellátott vagy anélküli ventilátorok, illetve lehetnek váltósak vagy anélküliek. 
 

PÁRÁSÍTÁS 
A párásító rendszerhez választható párásítók közül mindegyik maximális párásítási hatékonysággal rendelkezik.  
 
Az adiabatikus csomag típusú, vagy fúvókával ellátott rendszerek a következő felépítésűek:  
- csomag típusú, az ürítés szivattyúval vagy a gravitációval történik, a tartály mérete kisebb, mint az alatta elhelyezett 
főtartály mérete; ez lehetővé teszi, hogy minimális mennyiségű víz maradjon a tartályban, miközben a teljes párologtató 
rendszer eltávolítható a tartályrész külsejének mosása érdekében, anélkül, hogy le kellene választani a hidraulikus 

rendszerről. 
A rendszer a tisztítás és a rutinszerű karbantartások érdekében lehetővé teszi továbbá a párologtató egység 
eltávolítását. 
A recirkulációs pumpával ellátott párologtatók esetén a tartályban lévő víz ásványi só tartalmának minimalizálásához, a 
túlfolyóhoz egy megkerülő vezeték van csatlakoztatva. 

Ezen felül egy szabályozó szeleppel rendelkezik, mely a párologtatóba menő víz mennyiségét szabályozza. 
- a fúvókával ellátott párologtatók mindig dupla párologtató kamrával rendelkeznek, így elkerülhető, hogy a kifújt víz 
kapcsolatba lépjen a panelek belső falaival. 
A fúvókatartók PVC-bol készülnek, míg az öntisztítást végző fúvókák műanyagból készülnek. 
A szivattyú bementi csövénél lehetőség van egy vezérlő mérőegység csatlakozatására (kérés esetén a Daikin felszereli).  
A csövek úgy vannak méretezve, hogy minimális legyen a teljesítménycsökkenés a rendszerben, ezáltal lehetőség 

legyen kisteljesítményű szivattyúk használatára; minden szivattyú rozsdamentes acélból készül. 
A rendszer úgy van kialakítva, hogy elkerülhető legyen, hogy a víz ásványi sókat tartalmazzon.  
Ez a csoport vízáramlás-szabályozó szeleppel van felszerelve. 
 
Egyéb, gyakran használt párásító rendszerek: 

- egy elosztóval vagy szabályozó szelepekkel és levegő kivezető csövekkel ellátott gőzzel működő rendszer  
- vízbe merített elektródákkal működő gőzfejlesztő 
- vízzel és sűrített levegővel működő rendszer 
- ultrahangos rendszer 
 

SZŰRÉS 
Különösen nagy figyelmet fordítunk a szűrők elhelyezésére és megválasztására, melyek mindig piacvezető hazai 
gyártóktól származnak. A hagyományos rögzítőrendszereken kívül exkluzív rendszerek is elérhetők, melyek a tömítési 
úgy vannak kialakítva, hogy jó tömítési eredményeket biztosítsanak a teszteken (pl. az abszolút szűrők DOP tesztje). 
Kérésre a szűrőrendszereket nyomásmérőkkel vagy differenciál nyomáskapcsolókkal is el tudjuk látni, az eltömődések 

megelőzésére. Az egységek úgy vannak kialakítva, hogy a szűrőket a piszkos oldaluk felő l lehet kiemelni, a 
szűrőrendszer szigetelésének segítése érdekében, valamint annak elkerülésére, hogy a csere után por és 
szennyeződések kerüljenek a rendszerbe. 
 

HŐVISSZANYERŐ 
A visszanyerő rendszer keresztáramú statikus hővisszanyerő berendezésekből vagy forgó és zárt körű tekercsekből épül 
fel. A rendszer a vezető európai gyártók által gyártott alkatrészeket tartalmaznak.  
A tekercses visszanyerő rendszerben a főtartály, kérés esetén, beépített vázzal is készülhet, egyedi terv szerint, 
szintjelzővel ellátva, annak érdekében, hogy a rendszer veszteségét a minimumra csökkentsük.  
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Alkatrészek és tartozékok 
Rácsok  
Ezek készülhetnek festett vagy galvanizált acélból, alumíniumból, ezen felül elkészíthetők esőálló verzióban, és 
felszerelhetők madárvédő hálóval. 
 
Belső tartóelemek 
A szűrőtartó keretek, a tekercstartók és a belső tartóelemek jó minőségű galvanizált acélból készülnek. Szükség esetén, 

a felhasználás kompatibilitása érdekében ezek az elemek kérhetők rozsdamentes acélból vagy alumínium ötvözetből is. 
A folyamatos hegesztést inert gázzal mellett történt: az összes hegesztés, függetlenül attól, hogy folyamatos vagy 
ponthegesztés, cinkalapú festékkel van levédve. 
 
Kondenzgyűjtő tartályok 

Galvanizált acélból készülnek, de szükség esetén kérhetők alumínium ötvözetből vagy rozsdamentes acélból. 
 

Rezgésmentes csatlakozások 

Kérés esetén a berendezéshez vezető csatornák csatlakozásai PVC bevonatú poliészter szövettel vonhatók be.  

 
Tető 
A kültéren felépített egységek galvanizált acélból, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült tetővel láthatók el. 
 
Váltó 
Öntöttvas ékszíjtárcsák egy vagy több rovátkával, egy kúpos csapágypersellyel egymáshoz illesztve. 

3 kW-nál kisebb teljesítmény esetén változó átmérőjű ékszíjtárcsa. 
 

Hangtompítók 

A barázdák 100, 200 vagy 300 mm szélesek, a barázdák közti távolság pedig 100 mm, de szükség esetén egyéb 

barázdatávolságra is van lehetőség.  

Az anyagok és bevonatok kiválaszthatók (PVC/Melinex védőréteg)  

 

Világítás 

Az egység egy vagy több kisfeszültségű lámpával látható el, melyek a belső falakon helyezkednek el. 
A lámpák az érintett terület ajtajai mellett található kapcsolók segítségével kapcsolhatók fel. A lámpák segítségével az 
ajtón található kémlelőnyílásokon keresztül lehetővé válik a teljes belső tér megtekintése, így a cserélési és karbantartási 
műveletek biztonságosan végezhetők el. A hatályban lévő törvények és a Közösségi direktívák alapján a vásárló -

felhasználó feladata ellátni azokat a szobákat megfelelő világítással, ahol a berendezést használni kívánja.  
Javasolt fényerő:  300 Lux 

 
Kérésre biztosított tartozékok 

▪  Kerek  v iz sgá lóablak ,  UV  fénynek  e l l ená l l ó  dup la  pol ika rbonát  bevonat tal ,  tömí tőgyűrűvel  és 
be l ső  szerel vény  rendszerre l  

▪  Belső á t j á ró  
▪  Szervo  vezérl ésű  zsi l i pek  
▪  Fagyá l l ó fű tőszálak  a  páragyűj tő  ta r tá lyokhoz  

▪  Nyomásmérő  berendezések  -  manométer ,  s tb .  
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Nómenklatúra 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 

S Standard 
N Nem standard 
C Standard, vezérlőkkel 
K Nem standard, vezérlőkkel 
T Moduláris, Plug & Play vezérlőkkel 

 
01 1-es méret 
27 27-es méret 
 
D Kétszintes  
A Kétszintes, Lemezes hővisszanyerővel (csak Balos Moduláris esetében) 

B Kétszintes, Forgódobos hővisszanyerővel (csak Balos Moduláris esetében) 
E Kétszintes, Lemezes hővisszanyerővel (minden típus és Jobbos Moduláris esetében)  
F Kétszintes, Forgódobos hővisszanyerővel (minden típus és Jobbos Moduláris esetében)  
G Kétszintes, Közvetítőközeges hővisszanyerővel 
H Vízszintes  

L Vízszintes, 2 ventilátorral 
M Vízszintes, 2 ventilátorral és Közvetítőközeges hővisszanyerővel 
S Egymás melletti 
T Egymás melletti, Lemezes hővisszanyerővel 
T Egymás melletti, Forgódobos hővisszanyerővel 
W Egymás melletti, Közvetítőközeges hővisszanyerővel 

V Függőleges 
 
A Lapos - Poliuretán - 25mm  
B Lapos - Ásványgyapot - 25mm  
C Kiugró - Poliuretán - 42mm (minden típus és előfestett Moduláris esetében) 
D Kiugró - Ásványgyapot - 42mm (minden típus és előfestett Moduláris esetében) 

E Lapos - Poliuretán - 46mm  
F Lapos - Ásványgyapot - 46mm  
G Kiugró - Poliuretán - 62mm 
H Kiugró - Ásványgyapot - 62mm  
I Lapos - Poliuretán- 50mm (UK) 

J Kiugró - Ásványgyapot - 50mm műanyag szélű (UK) 
K Kiugró - Poliuretán - 50mm műanyag szélű (UK) 
L DS Panel - Poliuretán - 25mm (Könnyű) 
M DS Panel - Poliuretán - 50mm (Könnyű) 
R Kiugró - Poliuretán - 42mm - Aluzinc® (csak Moduláris esetében) 
S Kiugró - Ásványgyapot - 42mm - Aluzinc® (csak Moduláris esetében) 

 
 
W Víz 
D Direkt expanzió 
S Gőz 

U Direkt expanzió gőzzel 
T Gőz és víz 
V Direkt expanzió vízzel 
Z Gőz, Direkt expanzió vízzel 
N Nincs kalorifer, vagy csak elektromos kalorifer és gáz 
 

 
1 Gyártó ország: Olaszország 
2 Gyártó ország: Egyesült Királyság 
 
 
 

14 Gyártás éve: 2014 
 
0001 Projektszám 
 
001   Tételszám 
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Vonatkozó irányelvek 
A Daikin a következő szabványoknak megfelelően gyártja a termékeket: 

 

1. Kisfeszültségű gépekre vonatkozó 2006/95/EK direktíva 
2. Gépekre vonatkozó 2006/42/EK direktíva 

3. Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EK direktíva   
 

Szerviz 
A Daikin magas szintű ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára, mivel úgy gondolja, hogy a rendszer jellemzőinek 
alapos ismerete megnyugtatja az ügyfeleket a választás és a kiszolgálás minden fázisában.  
 

A vázlatrajzokat a rendelés leadásától számítva 3 munkanapon belül szállítjuk. 
 
A vázlatrajzok jóváhagyása után a berendezést 4-5 héten belül szállítjuk. 
 
Az egység a helyszínen, a vásárlói igényei szerint szerelhető össze, melyben a vállalat képzett szakemberei 
segédkeznek. 
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Műszaki jellemzők, specifikációk és teljesítmények 
 

Műszaki jellemzők 
A  BERENDEZÉST A VÁSÁRLÓ SPECI ÁL I S IG ÉNYEI  SZERI NT KÉSZ Í TJ ÜK EL ,  MI KÖZBEN A G ÉP M EG TARTJ A AZ I TT 

L EÍ RT M ŰSZAKI  PARAM ÉTEREI T . 
 
NE FEL EDJ E : 
A  BERENDEZÉS CSAK ELŐ RE BENYÚJ TO TT  KÉRÉS ESETÉN HASZNÁL HATÓ RO BBANÉKO NY G ÁZO KAT 

TARTAL M AZÓ L EVEGŐ  KEZEL ÉSÉRE .  

 
A BERENDEZÉS MÉRETEI ÉS TÖMEGEI 
CSOMAGOLÁSI JELLEMZŐK 
 
 
A  SZÁL LÍ TM ÁNY AZ A L KATRÉSZLI STÁN FEL TÜNTETETT  EL EM EKET TARTAL M AZZA  

 

Speciális jellemzők és teljesítmények 

Megfe le l  a  megrende lési  fázi sban  küldö t t  műszaki  l apoknak.  

 
Megfe l e l  a  vásár l ó  ál tal  l áto t t  vá zl a t ra jzoknak . 
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Előzetes tevékenységek 
 

Be- és kirakodási műveletek 

Habár a légkezelő egységek első osztályú anyagokból készülnek, a biztonsági kritériumoknak megfelelően bizonyos 
óvintézkedésekre van szükség a be- és kirakodási műveletek, továbbá a szállítás során.  
 
Berakodás előtt képzett személyek vizsgálták meg, hogy az egység és annak komponensei tökéletesen tiszták, és épek -
e. 
 

Az egységeket általában csomagolás nélkül, modulokra bontva szállítjuk, melyeket a helyszínen szerelünk össze. A 
különböző részek összeszereléséhez szükséges adatok a berendezés egyes részeinek belsejében, megfelelően védett 
helyeket találhatók. 
 
Minden modul vagy monoblokk egység rendelkezik emelési pontokkal, továbbá az alapján lévő lyukakkal a kiegészítő 

csövek behelyezéséhez. Ezt megfelelő rögzítési pontokkal kell ellátni.  
 
A kezelők felelősek a berendezést alkotó részek kipakolásáért, kezeléséért és elrendezéséért, és úgy kell cselekedniük, 
hogy elkerüljék a sérüléseket. Annak érdekében, hogy a megfelelő emelőszerkezetet tudják használni, figyelembe kell 
venniük az egyes részek vázlatrajzán feltüntetett tömegeket.  
 

Alapvető fontosságú, hogy betartsa a következő utasításokat: 
 
1. Amikor az egyes részeket egy villás targonca segítségével pakolja le, a villákat mindig a tömegközéppontnak 

megfelelően pozicionálja, és biztosítsa, hogy az ne dőljön az alap vagy a panelek felé. 

2. Amikor az egyes részeket egy daru segítségével pakolja le, az emelőrudak behelyezése és az egység és a kötelek 
közti csatlakozási pontok biztosítása után a kötelek segítségével egyenlítse ki tömeget.  (Az emelőrudakat a gép 
aljának sarkainál lévő lyukakon kell bevezetni, és megfelelően erősnek kell lenniük, hogy elbírják a gép egyes 
részeinek súlyát. Annak érdekében, hogy a rudak ne csússzanak ki a lyukakból, a végeket mechanikusan le kell 

zárni - lásd az ábrát). 
3. Amennyiben az egyes részek vagy a berendezés egy olyan tetővel rendelkezik, ami szélesebb, mint a berendezés, 

a hevederek között használjon fa távtartókat (lásd az ábrát).  
4. Soha ne emelje fel a berendezést a tekercseknél, a tengelyeknél vagy a zsilipeknél fogva, továbbá olyan helyeken, 

ami nem tartozik a tartószerkezethez. 

5. A részeket sima felületeken, csöveken görgetve szállítsa.  
6. Ne hagyja, hogy a berendezéseket külső ütés érje, és semmilyen körülmények közt ne fordítsa fejtetőre. 

7. Soha ne járkáljon a berendezésen, és ne helyezzen súlyt rá. 
8. Minden emelőszerkezet képes kell, hogy legyen megtartani a berendezés súlyát.  
 

                

             Emelés kötelekkel                                    Emelés és mozgatás villástargoncával 

 

Emelés – Mozgatás és Tárolás – Szállítás 
A BERENDEZÉS KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIT OLYAN BERENDEZÉS ÉS SZEMÉLYZET SEGÍTÉSÉGVEL KELL 
FELEMELNI, MELY MEGFELEL A HELYI TÖRVÉNYEKNEK ÉS JOGSZABÁLYOKNAK. 

 
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 
▲ A kicsomagolás és összeszerelés során mindig viseljen kesztyűt és megfelelő védőöltözéket!  

 
EMELÉS 

▲ Azt javasoljuk, hogy az emelési műveleteket egy szakképzett szerelő közvetlen felügyelete mellett végezze el. 
▲ Soha ne használjon egyszerre kétféle emelési módszert! 
▲ Soha ne álljon a levegőben függő rakomány alá!  
▲ Acélkábel használata esetén mindig használjon hurkot az emelőcső végén! 
▲ Acélkábel használata esetén ügyeljen rá, hogy azok ne hajoljanak meg élesen! 
▲ Megfelelő hosszúságú kötelet használjon, hogy a kötél és a vízszintes sík legalább 45°-os szögben álljon!  
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▲ Ha az egység el van látva szemcsavarokkal a tetején, akkor használja azokat. Ilyenkor a kötelek végén lévő 
láncvégszemeket kézzel be kell csavarni, és abba az irányba kell állítani, amerre a kötelek mozognak. 

MOZGATÁS ÉS TÁROLÁS 

▲ Ha az egységet bármilyen okból mozgatni vagy ideiglenesen tárolni kell, mindig helyezzen alátéteket az egység és a 
talaj közé (fa tömböket) 

 

  FIGYELEM 
 

A legnagyobb odafigyeléssel és gondossággal kell emelni az egységet. Kerülje el a rázást emelés közben, és az 
egységet nagyon lassan emelje, tartsa tökéletesen vízszintesen. 
 

 

SZÁLLÍTÁS 

▲ Mindig ellenőrizze, hogy a szállítóeszköz alkalmas-e a szállítandó egység mozgatására! 

▲ Rögzítse ki az egységet ékekkel, fablokkokkal, és stabilan kötözze le azokat az alkatrészeket, melyeket nem lehet 
kirögzíteni a teherautó rögzítőkampóihoz, a stabi litás és a felborulás elkerülésének biztosítása érdekében. 

▲ Ha a szállítást konténerek alkalmazásával végzi, pl. szállítás hajóval, akkor az egységeket megfelelően kell 
elhelyezni és stabilan ki kell rögzíteni annak érdekében, hogy a hajó mozgása során ne keletkezzen kár az 
egységekben. Minden konténeren jól láthatónak kell lennie a rögzítési és emelési pontoknak, a maximálisan 

megengedett tömegnek és a tényleges tömegnek.  
 

Ideiglenes tárolás és elhelyezés a célállomás elérése előtt 
Annak érdekében, hogy elkerülje az egység és annak részegységeinek megrongálódását a szállítás közben, az alábbi 

intézkedéseket kell foganatosítani: 
 
▪ A csomagokat fedett, zárt és száraz helyen kell elhelyezni. 
▪ A csomagokat lehetőleg kb. 100 mm magasan, támasztékokon kell elhelyezn i. 
▪ Mindig vesse össze a szállítmány csomagjainak számát az ALKATRÉSZLISTÁVAL.  
 

A célállomásra való megérkezéskor ellenőrizze az egységet, hogy az megfelelő állapotban van-e; ha bármilyen 
sérülést talál, arról azonnal értesítenie kell írásban (az alkatrészlistán) a szállítmányozót és a gyártót; ha nem 
talál sérülést, akkor járjon el a szokott módon, megfelelő körültekintéssel és óvatossággal.  
 

Az egység elhelyezése és a részegységek összeszerelése 
Mielőtt elhelyezné az egységet a helyszínen, gondoskodni kell egy megfelelő platform vagy talapzat kialakításáról. 
A méret és tömeg értékeket illetően tekintse meg a korábban mellékelt rajzokat vagy a műszaki adatokat. 
Miután elhelyezte az egységet a kialakításra vonatkozó előírásoknak megfelelően, győződjön meg ró la, hogy az szintben 
van és ki van rögzítve a földhöz (a rögzítéshez szükséges kellékeket nem mellékeljük). Győződjön meg róla, hogy az 

egység tökéletesen vízszintesen áll; ha szükséges, használjon alátéteket. 
A rendeltetési helyként kiszemelt területnek olyannak kell lennie, hogy az kellő szabad helyet biztosítson az egység körül 
az összeszerelési és karbantartási műveletek kényelmes és biztonságos elvégzéséhez, ideértve a belső részegységek 

cseréjét is (pl. a hőcserélő elemek, a szűrők, a párologtató egységek stb. eltávolítása) – lásd az ábrát. 

 
Az egység és a padló közé nem kötelező rázkódás elleni anyagot tenni: a mozgó részegységek dinamikusan el 
vannak szigetelve az egység vázától. 
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Connections and inspection side Csatlakozások felőli oldal, az ellenőrzések 
elvégzésének helye 

 
Ha az egység modulokból/részegységekből áll, akkor az összeszerelést a diagramok alapján kell elvégezni, az 
alábbiaknak megfelelően: 

 
▪ Vigye fel az egységhez mellékelt ragasztót annak érintkező felülete mentén végig, majd vigye a részegységeket 

egymáshoz közel. 
▪ Helyezzen be minden, az egységhez mellékelt csatlakoztató csavart, majd hozza egy szintbe a modulokat.  

▪ Húzza meg a csatlakoztató csavarokat – ehhez vegye igénybe az apró szervizajtókat, vagy ha nincs elég hely, 

távolítsa el a csatlakoztatási pontok melletti paneleket; húzza meg a többi csavart, gombot és minden egyebet, amit 
esetleg korábban eltávolított. 

▪ Szereljen vissza óvatosan minden olyan panelt, amit korábban eltávolított. 
 

Az üzembe helyezés előkészületei 
Ahhoz, hogy az egység készen álljon az üzembe helyezésre, a következőkre van szükség: Tápellátás, vízellátás, 
kapcsolat fűtő-/hűtővízhez, kapcsolat a sűrített levegő ellátáshoz. 
A tápellátáshoz egy háromfázisú, semleges + föld érrel ellátott elektromos kábel kell, ami kellő átmérővel rendelkezik és 

megfelel a hatályban lévő előírásoknak. 
A vízellátáshoz és a hidraulikus hálózathoz való kapcsolathoz megfelelő méretű csövekre van szükség a vízgyűjtőknél. 
A sűrített levegő hálózathoz való kapcsolathoz a rendszer kialakításának és teljesítményének megfelelő méretű és 
tulajdonságú csövekre van szükség a szükséges helyeken. 
A rendeltetési helynek megfelelő lefolyórendszerrel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a vízvezetékek esetleges 
eltörése esetén a víz el tudjon folyni, és az egység ne károsodjon. 

 
A rendszer üzembe helyezése  elő tt az al ábbi műveleteket mindenképp el  ke l l  végezni :  
 
▪ Oldja ki a ventilátort rögzítő eszközt; ez a rugós csillapítók esetében mindig jelen van; 
▪ Ellenőrizze, hogy az akkufolyadék be- és elvezető csövei jól vannak-e összecsatlakoztatva; 
▪ Légtelenítse a tekercseket; 

▪ Lássa el a vízelvezető csöveket erre alkalmas szívócsövekkel; 
▪ A részegységek elektromos szivattyúját úgy szerelje be, hogy a szívórész a lapátok alatt legyen; 
▪ Szereljen fel egy rázkódásgátló illesztést az egység és a szellőzőcsatornák közé; 
▪ Ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva (különösen azokat, amelyek a motorokat, a 

ventilátorokat és a tárcsákat rögzítik); 

▪ Ellenőrizze, hogy rázkódásgátló tartóelemei és a különböző kiegészítők sértetlenek-e; 
▪ Távolítsa el az idegen anyagokat és koszt a részegységek belsejéből; 
▪ Ellenőrizze a motor hajtószíjainak feszességét. 
 

Figyelmeztető címkék – Személyi védőfelszerelések – Képzés 
Az egység az elektromosságra figyelmeztető címkékkel van ellátva a ventilátorok szervizajtajain. 
 
A vevő felelőssége: az egységet el kell látni az alábbi figyelmeztető címkékkel a munkafelületek közelében:  
A védőelemek e l távol í tása  t i los  

A  mozgó a lkatrészek t isz t í tása  t i los  
Az  egység üzemelése közben t i los  jav í tás i /beá l l í tás i  műveleteket vég ezni  
 
Ezenkívül a helyiséget, ahol az egység található, a következő általános, a helyiség tulajdonságait ismertető címkékkel 
kell ellátni: 

Zaj – mozgás – veszélyzónák – menekülési útvonalak – stb. 

 
SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK 
 
Az egység üzemeltetéséhez a cég előírásainak és az utasításoknak megfelelő személyi védőfelszerelést ajánlott 

használni. 
Az egység karbantartása során, a fentieken kívül, további védőfelszerelésekre lehet szükség: munkavédelmi bakancsra, 
védőkesztyűre, megfelelő öltözékre, melyeknek mindig meg kell felelniük a cég utasításainak.  
 
KÉPZÉS 
Az  egység tula jdo noság nak/keze lőjének gondosko dnia  ke l l  az  egység keze lésére k inevezett 

személy megfe le lő u tas í tásokkal  és  képzéssel  tör ténő e l lá t ásáról .  
 
KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉG 
Külön kérés esetén lehetőség van továbbképzés biztosítására, melyet a gyártó szakemberei tartanak.  
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Csatlakozások – Működés és használat 
 

Elektromos csatlakoztatás 
Az, hogy milyen elektromos kapcsolatra van szükség, az elektromos rendszer kialakításától függ, ezért a kezelőnek / 
szerelőnek ezt szem előtt kell tartania.  
Az alábbiakban ismertetünk néhány javallatot és műszaki információt, melyeket figyelembe kell venni. 

 
AZ ELEKT ROMOS HÁLÓ ZAT OT  EL KELL LÁT NI  EGY KULCSKAPCSOLÓVAL,  AMIVEL  
SZÜKSÉG ESET ÉN A T ELJES RENDSZER AZONNAL ÁR AMT ALANÍT HAT Ó!  
 
Az elektromos hálózat csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy : 
 

▪ A hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel az egység paramétereinek 
▪ A hálózat, amelyhez az egységet csatlakoztatni kívánja, ki tudja szolgálni az egység névleges elektromos 

szükségleteit. 
 
Az elektromos hálózat csatlakoztatása után győződjön meg róla, hogy : 

 

▪ A földelés kellő kapacitású (egy speciális műszer segítségével). A nem megfelelő, nem hatékony vagy hiányzó föld 
kapcsolat ellent mond az előírásoknak, és olyan veszélyt jelent, ami kárt tehet az egységben;  

▪ A motor forgási iránya megfelelő; ha a motor rossz irányba forog, cserélje fel a két tápcsatlakozót a bemeneti 
érintkezőkön; 

▪ A motor csatlakozásai és áramfelvétele megfelelőek. 
 
 

MOTORINDÍTÁS KÖZVETLEN CSATLAKOZÁSSAL 
 
Az elektromos motor beindításának legegyszerűbb módja, ha azt közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatja. 
Ennek a módszernek az a hátulütője, hogy a motor beindulásakor sok áramot igényel; ezt a fajta indítási módot 
legfeljebb 5,5 kW-os teljesítményű rendszereknél érdemes használni, ahol négypólusú - 220/380 V - háromfázisú 
motorok vannak. 

 

Motorindítás csillag-háromszög csatlakozással 
Ha a motor áramfelvétele a beindításkor meghaladja az elektromos hálózat kapacitását, akkor a csillag -háromszög 

csatlakozást kell választani. Erre a célra a 380/550 V-os kétfeszültségű motorok szolgálnak, melyek lehetővé teszik, 
hogy a motor normál üzemeléskor 380 V-ról (háromszög csatlakozás), induláskor pedig 660 V-ról (csillag csatlakozás) 
üzemeljen. 
Ez a módszer kb. 30%-kal csökkenti a motorindításhoz szükséges áram mennyiségét a közvetlen csatlakozáshoz 
képest. 
 

Elektromos adatok 
A kezelő tényleges hálózati feszültsége legfeljebb 10%-ban térhet el a normál várható feszültség értéktől. 
Az ennél nagyobb feszültségkülönbség személyi sérülést okozhat és kárt tehet az elektromos hálózatban, a 
ventilátorokban stb. 

Ezért fontos, hogy ellenőrizze a tényleges feszültség értéket, és összevesse azt a névleges értékkel. 
 
Az alábbi diagramok a 2/4 pólusú, a 4/8 pólusú és a 4/6 pólusú csillag-háromszög kapcsolatú motorok üzemi és 
teljesítmény adatait ismertetik. 
A diagramok kizárólag illusztrációként szolgálnak; a gyártó a változtatás jogát fenntartja. 

 

 VIGYÁZAT 
 

A berendezés összes elektromos csatlakozását a hatályban levő törvények és szabályok betartásával kell kivitelezni. 
Minden beszerelési, kezelési és karbantartási feladatott szakképzett személyzetnek kell végeznie. 
Lásd a megvásárolt berendezéshez tartozó és azzal szállított specifikus kapcsolási rajzot. Ha a kapcsolási rajzot nem 

találja a berendezésen vagy elveszett, kérjük lépjen kapcsolatba a gyártó legközelebbi irodájával, akik küldenek egy 
példányt. 
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Csatlakozások a sűrített levegő rendszerhez 
A  CSATL AKO ZÁSO K K I ÉPÍ TÉSÉT BÍ ZZA SZAKEM BERRE !  

 

Csatlakozás a szellőzőcsatornákhoz 
A légkezelő egységeket zsilipekkel ellátott, peremes rázkódásgátló illesztésekkel lehet a szellőzőcsatornákhoz 
csatlakoztatni; ha ilyen elemek nem jártak az egységhez, akkor a csatlakoztatás direkt módon is elvégezhető, csak arra 

kell ügyelni, hogy egy erre alkalmas rázkódásgátló rendszert is szereljen be az egység és a szellőzőcsatorna közé.  
 
A szellőzőcsatorna-kapcsolat optimalizálása érdekében fontos, hogy: 
- Megtisztítsa a szellőzőcsatorna és az egység közti illesztő felületet. 
- Felhelyezzen egy tömítést a peremeknél a légszivárgás megelőzése érdekében  

- Megfelelően meghúzza a rögzítő csavarokat 
- Szilikont vigyen fel a tömítésekre a tömítés hatékonyságának maximalizálása érdekében. 
 
Ha a kapcsolódáshoz rázkódásgátló illesztéseket használt, akkor nem szabad, hogy ezt túlzottan meghúzza, 
máskülönben kár keletkezhet a részegységekben, és nem éri el a kívánt rázkódásgátló hatást. 
 

A kapcsolatok tömítettségének és az egység épségének biztosítása érdekében fontos, hogy a kapcsolódási pontok ne 
legyenek terhelésnek kitéve, és hogy gondoskodjon a szellőzőcsatorna megfelelő tartásáról.  
 
 

Csatlakozás a hidraulikus rendszerekhez 
A  CSAT LAKO ZÁSO K KI ÉPÍT ÉSÉT  BÍ ZZA SZAKEM BERRE ! 
 
 

CSATLAKOZÁS A HŐCSERÉLŐ ELEMEKHEZ 
Annak biztosítása érdekében, hogy az acél folyadékgyűjtő bemenete és a vörösréz áramkörök között lévő illesztés 
melletti hőcserélő elemek ne sérüljenek meg: 
 

- Amikor a rendszer csöveit felcsavarozza, akkor egy csuklós csőkulcs segítségével tartson ellen a másik oldalon, az 
akkusarunál. 

- Gondoskodjon a csövek keretekkel történő rögzítéséről; a csövek nem gyakorolhatnak nyomást a gyűj tőkre. 
 
 

Hőcserélő elemek 
Az elemek optimál is hőcserélésének biztosítása érdekében:  
- Mielőtt csatlakoztatná azokat a hálózathoz, TISZTÍTSA MEG őket. 
- Az összeszerelést követen a hidraulikus rendszert tökéletesen légmentesíteni kell az erre szolgáló szelepek 

segítségével. 

 
Annak érdekében, hogy a hőcserélő elem könnyen el távol ítható legyen karbantartás cél jából : 
- A hálózati csatlakozásokat úgy kell kialakítani, hogy az elemet ki lehessen húzni. 
- ELZÁRÓ SZELEPEKET kell felszerelni annak érdekében, hogy az elemet le lehessen választani a hidraulikus 

hálózatról. 

- Az összeszerelés után egy SZELEPET fel kell szerelni az elem alsó gyűjtőjére a teljes leeresztés érdekében, valamint 
egy szelepet a felső gyűjtőre az elem légmentesítése érdekében.  

 

A hőcserélő elem fűtésre és hűtésre egyaránt használható – ez a kezelt levegő ÁRAMLÁSÁVAL ELLENTÉTESEN fejti ki 

hatását; a csöveket az egység panelján található jelzéseknek megfelelően csatlakoztassa. 
 
VIZES ELEMEK 
Az elemek a vízszintes csövekben találhatóak. 
A csövek méretét úgy kell megválasztani, hogy az kielégítse a szükséges hőkapacitási igényeket. 
Ne hagyja, hogy a csövek terhelésnek tegyék ki az elem szerelvényeit; gondoskodjon megfelelő támasztékokról. 

A jég által okozott elemsérülések elkerülése érdekében a vízkörbe fagyállót kell tölteni, vagy teljesen le kell azt ereszteni, 
ha a hőmérséklet 3 °C alá esik. 
A fűtési folyamat során a ventilátor esetleges leállása az egységben lévő levegő túlhevüléséhez vezethet, ami a motor, a 
csapágyak, a szigetelés és a szintetikus anyagból készült részek megrongálódását okozhatja. E probléma elkerülése 
érdekében a rendszert úgy kell elrendezni, hogy a vízellátás elzáródjon, ha a ventilátor nem működik. 
GŐZÖS ELEMEK 

Az elemek el vannak látva olyan csövekkel, melyek a kondenzvíz-elvezetés irányába lejtenek. 
A csövek méretét úgy kell megválasztani, hogy az kielégítse a szükséges hőkapacitási igényeket (ellenőrizze, hogy a 
gőznyomás a tervezettnek megfelelő-e annak érdekében, hogy elkerülje a túl nagy nyomás és így hőmérséklet által 
okozott, helyreállíthatatlan károkat). 
Ne hagyja, hogy a csövek terhelésnek tegyék ki az elem szerelvényeit; gondoskodjon megfelelő támasztékokról. 

Annak elkerülése érdekében, hogy az elem megsérüljön, a kiegészítőket (szabályozó szelep, kondenzvíz -elvezető, 
elzáró szelep) úgy kell megválasztani, hogy azok alkalmasak legyenek az adott nyomás és áramlási értékek kezelésére.  
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Ezenkívül a bemenő gőznek száraznak és telítettnek kell lennie annak érdekében, hogy ne képződjön páralecsapódás.  
Annak elkerülése érdekében, hogy vákuum keletkezzen az elemben a szelepmodulációnál és a kondenzvíz 
elvezetésénél, szereljen fel egy vákuumtalanító szelepet a gőz belépési helyénél. 
Az egység részegységek túlhevülésének elkerülése érdekében a gőzt le kell kapcsolni, ha a ventilátor áll.  

 
DIREKT TÁGULÁSOS ELEMEK 
Az elemek a vízszintes csövekben találhatóak. 
Ha az általános hűtőrendszer elkészült, csatlakoztassa azt az elemhez az alábbiak szerint:  

▪ Vágja el a gyűjtőt 
▪ Távolítsa el az elosztó védőkupakját 

ÜG YEL J EN RÁ ,  HOG Y NEDVESSÉG  ÉS KO SZ NE  KERÜLJÖ N AZ EL EM BE  
 
A rendszer csöveit bronz-hegesztéssel kell az elem szerelvényeihez csatlakoztatni, továbbá anhidrid-nitrogént kell a 
csövekbe fújni, a rozsdásodást megelőzendő. 
A rendszert el kell látni termosztatikus tágulásos szelepekkel, elzáró sze lepekkel, dehidratáló szűrőkkel és 

kémlelőablakokkal. 
A folyadék szívására szolgáló csövek méretét úgy kell megválasztani, hogy az a tervezett teljesítményt ki tudja szolgálni, 
továbbá hogy az biztosítsa az olaj keringését még akkor is, ha az elem csak minimális terhelés mellett üzemel. 
Annak érdekében, hogy a hűtőfolyadék az elemben maradjon, a hűtőgáznak legalább 6 m/s sebességgel kell áramolnia 
a függőleges részeken, és legalább 2,5 m/s sebességgel a vízszintes részeken. 
Nem teljes terhelés esetén a sebesség csökken, ezért fontos, hogy gondoskodjon a megfelelő olajszívócsövekről. 

 

Az üreges pakkal és fúvókákkal ellátott párásító rész hidraulikus kapcsolatai 
A hidraulikus kapcsolatokat úgy kell kialakítani, hogy a párologtató pakk és az elosztó könnyen eltávolítható legyen. 

 
Az elvezető és túlfolyó csöveket el kell látni szívócsövekkel, és nem szabad őket közvetlenül olyan elvezető csőhöz 
csatlakoztatni, ami a szennyvízcsatornába vezet. 
Ez a művelet rendkívül fontos annak érdekében, hogy elkerülje a tartály  túlcsordulását, ami a berendezés elázásához 
vezethet. 
 

A hidraulikus rendszer elektromos hálózathoz történő csatlakoztatásánál az alábbiak beszerelése ajánlott : 
- Egy elzáró szelep 
- Egy szűrő 
- Egy nyomásmérő 
- Egy szabályozó szelep, mely a párásító rendszer elzárását is lehetővé teszi 

 

Üreges pakkal ellátott párásító 
A beindítás előtt ellenőrizze, hogy az üreges pakk megfelelően van-e felszerelve. 
 

Az első bekapcsoláskor ellenőrizze, hogy az üreges pakk egyenletesen nedves -e; ha a felület foltokban nedvesebb, 
akkor a vízáramot visszább kell fogni a megfelelő csappal. 
 

Keringető szivattyúval ellátott párásító 
A szivattyú sérülésének elkerülése érdekében a bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy : 
- Az elektromos kapcsolatokat megfelelően alakította-e ki, a vonatkozó jogszabályok szerint. 
- A tartály tökéletesen tiszta és mentes az idegen anyagoktól, melyek eltömődést okozhatnak.  

- A tartály vízszintje 15-20 mm-rel a túlfolyási szint alatt van. Ha a tartályban túl kevés víz van, akkor a szivattyú 
motorja túlhevül; ha a tartályban túl sok víz van, akkor fennáll a veszélye, hogy a víz kifolyik, és elárasztja a 
berendezést ill. a környező területet. 

 

Ultrahangos, gőzös (bemerített elektródák) és sűrített levegős párásítás 
A fenti típusú párásító rendszerekkel ellátott egységek esetén tekintse meg a párásító rendszerhez mellékelt 
kézikönyvet. 
 

Gőzös párásítás bemerített elemekkel 
Annak érdekében, hogy a rendszer működjön, fontos, hogy: 
- Az elemet a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.  
- Csatlakoztassa a párásítót a táphálózathoz; ezenkívül rendelkeznie kell egy elzáró szeleppel, amivel a párásító 

rész leválasztható a rendszerről. 
- Csatlakoztassa a túlfolyó csövet az elvezető csőhöz, hogy az úszó meghibásodása esetén elkerülje a víz kifolyásá t. 

 
A párásító rendszer bekapcsolása előtt fontos továbbá, hogy: 
- Ellenőrizze a mikrokapcsoló működését, ami az elem védelme érdekében elzárja a tápellátást, ha a vízszint egy 

bizonyos szint alá csökken. 

- Ellenőrizze az úszó szabályozását, hogy elkerülje a víz kifolyását a tartályból. 
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Elvezetés és szívócsövek 
Az egység elhelyezése előtt fontos, hogy ellenőrizze, van-e elég hely a szívó- és elvezető csövek elhelyezésére is. 
A légkezelő egységek el vannak látva egy menetes elvezető csővel, mely a párásító részeknél található, valamint 
hűtőelemekkel, melyek kb. 80 mm-rel nyúlnak ki oldalirányban. 
A víz megfelelő áramlásának érdekében minden elvezető csövet el kell látni egy megfelelő méretű SZÍVÓCSŐVEL (lásd az 
ábrát) 
 

Annak elkerülése érdekében, hogy a víz kifolyjon a gyűjtőtartályból és elárassza az egységet és a helyiséget, a 

szívócsövet el kell látni egy LEERESZTŐ SZELEPPEL, hogy a tartály alján leülepedett idegen anyagokat el lehessen 

távolítani. 
 

Annak érdekében, hogy az elvezető rendszer működőképes maradjon, a nyomás alatt üzemelő szívócsöveket nem 
szabad más, nyomás alatt működő egységekhez csatlakoztatni. 
 
A szennyvízcsatornába vezető elvezető cső: 
- Ezt nem szabad közvetlenül a szívócsőhöz csatlakoztatni; ez arra szolgál, hogy elvezesse a levegőt és idegen 

anyagokat, és hogy lehetővé tegye az elvezetés szemrevételezéssel történő ellenőrzését.  
- Ennek a csőnek nagyobb átmérővel kell rendelkeznie, mint az egység elvezető csövének, és legalább 2% -os 

dőlésszöggel kell rendelkeznie a megfelelő működés érdekében.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EREDETI NYELV FORDÍTÁS 
 

IMPORTANT FONTOS 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  PÁRÁSÍTÓ TARTÁLY ELVEZETÉSE  
SIPHON SZÍVÓCSŐ 
MAX. LEVEL OF SIPHON MAX. A SZÍVÓCSŐ MAX. SZINTJE 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  A SZÍVÓCSŐ MIN. MAGASSÁGA 100 mm  
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD SZÍVÓCSŐ MAGASSÁGA = VENTILÁTOR ELVEZETŐ 

FEJ 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN 
APPROX. 100 mm THE HEIGHT OF THE SIPHON MUST 

BE INCREASED BY 10mm FOR EVERY 10mm OF 
DISCHARGE HEAD 

KB. 100 mm-NÉL NAGYOBB VENTILÁTOR ELVEZETŐ 
FEJ ESETÉN A SZÍVÓCSŐ MAGASSÁGÁT 10 mm-REL 

KELL NÖVELNI AZ ELVEZETŐ FEJ MINDEN 10 mm-E 
UTÁN 

 

Az elektromos elemek csatlakoztatása 
ELEKTROMOS ELEMEK 
Az elektromos elemek galvánacél (vagy opcionálisan rozsdamentes acél) keretből és egy sor  fémbordából állnak, amik 

egy vagy több teljesítményszinten használhatók. 
Az elektromos csatlakozási pont a keret hátulján helyezkedik el, a szervizoldalon, ahol a tápkábel található.  
Az elem el van látva biztonsági termosztáttal, amely elzárja az áramellátást (a csatlakoztatást bízza villanyszerelőre). 
Az elemet a mellékelt kapcsolási rajz alapján kell csatlakoztatni. 
A fűtési folyamat során a ventilátor esetleges leállása az egységben lévő levegő túlhevüléséhez vezethet, ami a motor, a 
csapágyak, a szigetelés és a szintetikus anyagból készült részek megrongálódását okozhatja. E probléma elkerülése 

érdekében a rendszert úgy kell elrendezni, hogy a hőcserélő elem áramellátása elzáródjon, ha a ventilátor nem működik.  
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Szűrés 
 

SZŰRŐK 

 
Ellenőrizze, hogy a biztonsági rugókkal vagy görgőkkel ellátott speciális kereteken található előszűrők megfelelően 
vannak-e beszerelve. 

A regeneráló szűrőrész megfelelő behelyezését illetően további információt a karbantartással foglalkozó részben talál.  
Miután kivette a szűrőket a csomagolásból (mely megőrzi azok eredeti állapotát), helyezze be azokat a számukra 
kialakított foglalatba, ügyelve arra, hogy a tömítések tökéletesen szigeteljenek. 
Ezt a műveletet kb. egy órával az egység első bekapcsolását követően kell elvégezni, amikor a szellőzőcsatornákat meg 
kell tisztítani a portól és a különböző idegen anyagoktól. Ha így jár el, akkor a nem regenerálódó szűrőrészek tovább 
kitartanak. 
 

Általános beállítások 
A beállítások elvégzését bízza szakemberre: 

Szükséges képzettség: 
▪ Gépészmérnök 
▪ Villanyszerelő 
 

  FIGYELEM  
 

Szigorúan tilos eltávolítani az egység mozgó alkatrészeinek bármely védőburkolatát  

 

 
Mielőtt  bármifé le  szabályoz ási  művelete t  végezne,  az  egységet k i  ke l l  kapcsolni  és  a 
VÉSZLEÁLLÍT Ó gomb ot meg ke l l  n yom ni .  A vész leá l l í tó gombnak  rendelkeznie  ke l l egy 
kulccsal ,  ami t  k i ke l l húzni ,  és amit  a karbantar tás i  műveleteket végző személynek magánál  

kel l  tar tania  a  munka bef e jez té ig.   
 
A főbb általános beállítások listája: 

▪ A különböző tárcsák beállítása 
▪ A hajtásszíj feszességének beállítása 
▪ Az inverter beállítása 
▪ A be- és kimeneti zsaluk kézzel történő beállítása 
▪ Az elektromos elem biztonsági termosztátjának beállítása 

▪ A szervo vezérlés beállítása 
▪ A párásító úszócsap beállítása 
▪ A szervizajtó zsanérok beállítása 

                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Motoros ventilátor 

csoport 
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Rutin- és nem rutin karbantartás 
 

Feltételek 
A karbantartási műveletek elvégzését bízza szakemberre: 

Szükséges képzettség: 

- Gépészmérnök 
- Villanyszerelő 

 
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
▲ Minden karbantartási, beállítási, felszerelési, tisztítási és kenési műveletet úgy kell végrehajtani, hogy az egység és 

az elektromos berendezések ki vannak húzva, és legalább egy vészleállító gomb meg van nyomva. 
 
▲ Amennyiben a rögzített vagy mobilis védőelemeket eltávolították, tilos a gépet automatikusan működni hagyni.  
 
▲ Az egység körül 1,5 méter szabad helyet kell hagynia, melynek akadálymentesnek, tisztának és megfelelően 

megvilágítottnak kell lennie. 
 
▲ Viseljen az előírásoknak megfelelő biztonsági védőöltözéket.  

 
▲ Mielőtt javítási vagy egyéb munkálatokat végezne a berendezésen, figyelmeztesse a gép közelében álló 

személyeket, és győződjön meg róla, hogy meghallották és megértették-e a figyelmeztetést. 

 
▲ A karbantartási munkálatok végzése során soha ne zárja magára a szervizajtót. 
 
▲ A rendszeren vagy az elektromos berendezéseken csak Képzett Villanyszerelők dolgozhatnak.  
 
▲ A csökkentett biztonság mellett történő beállítási műveleteket csak egy képzett személy végezheti el, és eközben 

jogosulatlan személyek nem közelíthetik meg a gépet. 
 
▲ Miután csökkentett biztonság mellett beállításokat végzett a gépen, azt vissza kell állítania az előző állapotára, és 

amint lehet, aktiválnia kell az összes védőberendezést. 
 

Az érintett személyeket tájékoztatni kell ezekről a feltételekről!  
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Karbantartási program 
 

MŰVELET GYAKORISÁG 

A B C D E 

A légkezelő egység, a ventilátorok és az elszívó egységek 
általános tisztítása      
Az egyenes előszűrő szakaszok cellaszűrőinek eltávolítása és 
tisztítása. A műveletet az ajtó kinyitása és a szűrőcellák kihúzása 
után kell elvégezni. 

     
A cellaszűrők cseréje (ha megsérültek). A műveletet az ajtó 
kinyitása és a szűrőcellák kihúzása után kell elvégezni.      
Az abszolút és a zsebszűrők telítettségi szintjének ellenőrzése, és 
szükség esetén cseréje. A művelethez nyissa ki az ajtót, és 

akassza le a keretről a szűrőket tartó rugókat.  
     

A hőcserélő elemek bordáinak megtisztítása sűrített levegővel és 
kefével. A művelet az egységen belül és az elem kiemelése után 

az egységen kívül egyaránt elvégezhető. 
     

A hőcserélő visszanyerő elemeinek megtisztítása sűrített levegővel 
és kefével. Ezt a műveletet csak az egységen belül elhelyezett 

visszanyerő elemmel szabad végezni. 
     

A párásító fúvókáinak ellenőrzése, valamint a fúvókák és a 
tartályok megtisztítása. Ennél a műveletnél használjon egy 
megfelelő átmérőjű rongyot a fúvókák tisztításához. 

     
A párásító részek vízszűrőinek megtisztítása, a szűrőkosár 
zárókupakjának lecsavarozása és kiöblítése, valamint kifújása 
sűrített levegővel. Visszahelyezéskor ügyeljen rá, hogy ne hagyja 

ki a váz és a kupak közti tömítést! 

     

A párásító rész úszójának ellenőrzése. Ha szivárog, cserélje ki.      
A kondenzvíz-elvezetés ellenőrzése, a szívócsövek megtisztítása      
A párologtató pakk tisztaságának ellenőrzése, szükség esetén 
cseréje      
A rázkódásgátló támaszték állapotának ellenőrzése      
A szíjak feszességének, a tárcsák pozíciójának és a gumi 

kopottságának ellenőrzése      
A ventilátorcsavarok szorítónyomatékának ellenőrzése      
Az arkhimédészi csavar, az úszó és a különböző eszközök 
ellenőrzése, valamint a lerakódások eltávolítása.      
A nyomásmérők és nyomáskapcsolók kis méretű 
összekötőcsöveinek ellenőrzése.      
A szervo vezérlés és karok beállításainak ellenőrzése, zsaluk 

ellenőrzése, szükség esetén kenés      
A föld kapcsolatok ellenőrzése      

A = évente 

B = 
féléve

nte 

C = 
negye

dévent
e 

D = 
havon

ta 

E = 
kéthet

ente 
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Rutin karbantartás és kenés 
A rutin és nem rutin karbantartó műveleteket csak és kizárólag karbantartó gépész végezheti. A karbantartónak a rutin - 

és nem rutin karbantartási munkálatokban, a javítási munkálatokban és a beállításokban jártasnak kell lennie. 
Ennek a személynek tapasztalt kezelőnek kell lennie, megfelelő képzettséggel kell bírnia, és tisztában kell lennie a 
műveletek elvégzésekor jelen lévő kockázatokkal. 
 
A rendszer karbantartása létfontosságú a hatékonyság, a stabil teljesítmény és a berendezés élettartama szempontjából. 
A főbb rutin karbantartási műveleteket és azok elvégzésének gyakoriságát a következő oldalon lévő táblázatban 

ismertetjük. 
 
A rutin karbantartás a következőket biztosítja: 
▪  NAGYOBB HATÉKONYSÁG és  így  ALACSONYABB ÜZEMELTETÉSI  KÖLTSÉGEK  
▪  HOSSZABB ÉLETTARTAM és  így  ALACSONYABB JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEK  

 
Mielőtt bármiféle karbantartási műveletet végrehajtana az egységen, azt le kell választani az elektromos 
hálózatról! 
 
A rutin karbantartásnál az alábbi műveleteket érdemes mindenképp elvégezni: 
▪ A szűrők koszosságának ellenőrzése legalább kéthetente (hacsak nincs nyomásmérő vagy differenciál nyomás 

kapcsoló felszerelve), és szükség esetén azok tisztítása és/vagy cseréje. 
▪ A szíjak feszességének és beállításának, valamint a csavarok szorítónyomatékának ellenőrzése háromhavonta. 
▪ A fúvókák és a párásító részek vízszűrőinek megtisztítása legalább félévente. 
▪ Az elemek, a ventilátor és az egység különböző részegységeinek megtisztítása évente.  
 

Megjegyzés: A gyakoriságot illetően tekintse meg a karbantartási ütemterv táblázatát, és aszerint járjon el. 
 
 

AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA – ÁLTALÁNOS 

Ezt illetően tekintse meg a 34. oldalon található, ide vonatkozó bekezdést 
 
KENŐANYAGOK 
Minden részegységnél a számára meghatározott kenőanyagot kell használni. 
 
 

Nem rutin karbantartás 
NEM RUTIN KARBANTARTÁS 
A nem rutin karbantartást nem lehet előre megjósolni, mivel ezt rendszerint az egység nem megfelelő működéséből 
származó kopás vagy fáradás okozza. 

 
 

Az alkatrészek cseréje 
Az alkatrészek cseréjét bízza szakemberre! 
Szükséges képzettség: 
▪ Gépészmérnök 
▪ Villanyszerelő 
▪ A gyártó szerelője 
 

Az egység úgy lett tervezve, hogy minden szükséges karbantartási művelet elvégezhető legyen rajta, mellyel a 
berendezés tökéletes állapotban tartható.  
Azonban megtörténhet, hogy egy alkatrész hibás működés vagy  kopás miatt meghibásodik; a cserét illetően 
tanulmányozza a végrehajtási ábrát. 
 
A cserélhető alkatrészek az alábbiak: 

▪ Szűrők 
▪ Szíjak  
▪ Tárcsa motor 
▪ Tárcsa ventilátor 
▪ Ventilátor 

▪ Motor 
▪ Visszanyerő/fűtő/hűtő elem 
▪ Párásító szivattyú 
 
Ezen műveletek némelyikénél (az általános-jellegűeknél) nincs megadva konkrét leírás, mivel ezekkel egy képzett 
szerelőnek tisztában kell lennie. 
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Tisztítás 
Az egység üzemelése közben szigorúan tilos bármiféle tisztítási műveletet végrehajtani! Az egység karbantartásáért 

felelős személyek figyelmét fel kell hívni erre a szabályra. 
Mielőtt bármiféle általános tisztítási műveletet végrehajtana, az egységet ki kell kapcsolni és le kell választani az 
elektromos hálózatról az elektromos panelen található főkapcsoló segítségével.  
Az általános tisztítási műveleteknél használjon porszívót és légfúvót a szennyeződések eltávolítására.  
A kenőanyaggal ellátott részeket, mint amilyen például a forgó tengely, nem szabad megtisztítani, mivel ez működési 
zavarokat és rövidebb élettartamot eredményezhet. 

Ha hosszabb-rövidebb ideig ki szeretné kapcsolni az egységet, akkor elég lekapcsolni a főkapcsolót. 
Az egység hosszabb-rövidebb ideig tartó pihentetését követően az általános tisztítási műveleteket el kell végezni a 
berendezés bekapcsolása előtt. 
 
 

Kopó- és fogyóeszközök – Cserealkatrészek 
Az egység működése közben bizonyos mechanikus és elektromos alkatrészek kopásnak és felemésztődésnek vannak 
kitéve; ezeket az alkatrészeket figyelemmel kell kísérni, hogy még időben ki legyenek cserélve, máskülönben  az egység 
leállását okozhatják. 

 

                              NÉHÁNY  PÉLDA  A  KOPÁSNAK  KITETT  ALKATRÉSZEKRE 
 

   

 CELLA/ZSEB/ABSZOLÚT/AKTÍV SZÉNSZŰRŐK  

 PÁROLOGTATÓ PAKK  

 HAJTÁSSZÍJAK  

 PÁRÁSÍTÓ KIEGÉSZÍTŐI  

 CSÍRAÖLŐ LÁMPÁK (T U V)  

   

   

 
A FÜGGELÉKBEN TALÁLHATÓ EGY TÁBLÁZAT, MELY AZ ADOTT EGYSÉGBEN MEGTALÁLHATÓ KOPÁSNAK KITETT ALKATRÉSZEKET 

SOROLJA FEL. 
 
A konkrét alkatrészeket illetően (pl. csapágyak, motortengelyek stb.) kérjük, tekintse meg a függelékekben megtalálható 
műszaki adatokat. 
 

A rutin- és/vagy nem rutin karbantartások elvégzéséhez szükséges cserealkatrészek megvásárlását illetően kérjük, 
forduljon a Daikinhoz; az egység sorozatszámát, mely a dokumentációban és a géptörzslapon található, készítse elő.  
 

Az elhasznált anyagok leselejtezése – hulladékok 
A HULLADÉK DEFINÍCIÓJA. Hulladéknak minősül minden olyan anyag vagy elem, mely emberi tevékenységből vagy 
természetes ciklusból származik, felesleges vagy feleslegessé válik. 
 
KÜLÖNLEGES HULLADÉKOK 
Az alábbiak minősülnek különleges hulladéknak: 
▪ Ipari folyamatokból és mezőgazdasági, építőipari, üzleti és szolgáltatási tevékenységből visszamaradt anyagok, 

melyek minőség vagy mennyiség alapján nem tekinthetők kommunális hulladéknak. 
▪ Elkopott vagy elavult gépek és berendezések 
▪ Működésképtelen gépüzemű egységek 
 
ÁRTALMAS MÉRGEZŐ HULLADÉKOK 

Azok a hulladékok minősülnek ártalmas mérgező hulladéknak, melyek a 75/442/EGK, 76/442/EGK, 76/403/EGK, 
768/319/EGK irányelvek szerint kisebb vagy nagyobb mennyiségben olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szerepelnek 
a Pres. Decree 915/52 függelékében. 
 
A légkezelő egység élettartama alatt az alábbi hulladéktípusok keletkeznek: 
▪ A szívó csoport cellaszűrői 

▪ A motor ventilátor csoportnál használt olajok és zsírok 
▪ Az egység különböző részeinek tisztításához használt rongyok és papírtörlők 
▪ A panelek tisztításából származó hulladékok 
▪ Hajtásszíjak 
▪ Csíraölő TUV lámpák, melyeket a törvényekben előírt módon kell leselejtezni. 
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A SZŰRŐCELLÁK HULLADÉKÁT KÜLÖNLEGES VAGY ÁRTALMAS MÉRGEZŐ HULLADÉKKÉNT KELL KEZELNI, ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY MILYEN 

KÖRNYEZETBEN VOLTAK HASZNÁLVA. 
 

A nem megfe le lőe n lese le j tezett  hul ladékok károsak a  környezetre !  
 

Diagnosztika 
 

ÁLTALÁNOS DIAGNOSZTIKA 
 
Az egység elektromos rendszere kiváló minőségű elektro-mechanikus alkatrészekből áll, ezért rendkívül tartós és 
megbízható. 
Ha bármilyen működési zavar lépne fel az elektromos alkatrészek meghibásodása miatt, akkor:  

 
▪ Ellenőrizze a vezérlőáramkörök biztosítékait, és szükség esetén cserélje ki őket 
▪ Ellenőrizze, hogy a motor túlhevülése ellen védő biztonsági kapcsoló nem lépett-e működésbe, és hogy a 

biztosítékok nem olvadtak-e ki. 
 
Ha a fentiek valamelyike bekövetkezik, akkor azt az alábbiak okozhatták: 

▪ A motor mechanikai problémák miatt túlterhelődött: hárítsa el a problémát  
▪ Nem megfelelő hálózati feszültség: ellenőrizni kell a védő berendezés küszöbértékét 
▪ Motor meghibásodás és/vagy rövidzárlat: keresse meg és cserélje ki a hibás alkatrészt 
 
 

ELEKTROMOS KARBANTARTÁS 

 
Az egység nem igényel rutin karbantartást vagy javítást 
Semmilyen okból kifolyólag ne módosítsa az egységet vagy a berendezéseket 
A gyártó nem vállal felelősséget a meghibásodásokból és problémákból eredő károkért.  
 

 
További információért kérjük, keresse fel a gyártó Ügyfélszolgálatát 

 
 
A rendszeren vagy az  e lektromos berendezéseken csak Képzett  V i l lanyszere lők 
dolgozhat nak.  
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Meghibásodások táblázata 
 

hiba típusa RÉSZEGYSÉG LEHETSÉGES OK/MEGOLDÁS 

TÚL NAGY ZAJ 

Ventilátor rotor 

A rotor eldeformálódott, kiegyensúlyozatlan vagy 

meglazult 

A fúvóka megsérült 

Idegen anyag került a ventilátorba 

Váltó 

A tengely tárcsája meglazult 

A tárcsa rosszul illeszkedik 

Laza, túl szoros, elkopott, zsíros, koszos vagy nem 
megfelelő méretű szíjak 

A motor vagy a ventilátor rögzítése nem megfelelő 

Csapágyak 

Kenés hiánya 

Meglazult csapágy támasztékok 

Elkopott vagy eldeformálódott csapágyak 

Motor 

Nem megfelelő hálózati feszültség 

Elkopott csapágyak 

A rotor és a sztátor érintkezik egymással 

Eltömődött 
szellőzőcsatornák 

Túl nagy a sebesség a szellőzőcsatornákban 

Túl szoros a rázkódásgátló illesztés 

TÚL ALACSONY 
LÉGÁRAMLAT 

Ventilátor Rossz forgási irány 

Csatornák 

A szükségesnél nagyobb terhelés-veszteség 

Lezárt zsilipek 

Eltömődött szellőzőcsatornák 

Szűrők Túl koszos 

Elemek Túl koszos 

TÚL NAGY 
LÉGÁRAMLAT 

Csatornák 

A szükségesnél kisebb terhelés-veszteség 

Túl nagy szellőzőcsatornák 

A terminálok nincsenek felszerelve 

Egység 

A szűrők nincsenek behelyezve 

A szervizajtók nyitva vannak 

A zsilipek nincsenek kalibrálva 

ELÉGTELEN 
HŐKAPACITÁS 

Kalorifer 

Rossz be-/kimeneti csőcsatlakozás 

Koszos elem 

Levegő a csövekben 

Túl nagy légáramlat 

Elektromos szivattyú 

Túl alacsony vízáramlat 

Túl alacsony nyomás 

Rossz forgási irány 

Folyadék  
A hőmérséklet eltér a tervezettől 

Nem megfelelő beállító egységek 

TÚL GYENGE 

PÁRÁSÍTÁS 

Eltömődött fúvókák 
Vízkő lerakódás 

Eltömődött szűrő 

Elektromos szivattyú 

Rossz forgási irány 

Nincs víz a tartályban 

Koszos szűrőszivattyú 

Kalorifer Túl gyenge előfűtés 

Párologtató pakk 
Koszos, eltömődött vagy meghibásodott pakk 

Eltömődött elosztó lyukak 

Visszacsapó szelep Eltörött vagy eltömődött 

VÍZSZIVÁRGÁS 

Kalorifer A kalorifer rozsdásodás miatt szivárog 

Ventilátor rész 
Csöpögés a nagy légmozgás következtében 

A túlfolyó cső eltömődött 
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Javítási napló 
 

J A V Í T Á S I  N A P L Ó  

D ÁTU M JAVÍT ÁS T ÍPU SA 
Szükség

es idő  
ALÁÍR ÁS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

 
 



D-EIMAH00105-15_00HU- 35/36 

 

 

 

Fennmaradó kockázatok 
 

Fennmaradó kockázatok 
Habár minden szükséges óvintézkedést megtettünk a biztonság maximalizálása érdekében, bizonyos csere-, beállítási 

és összeszerelési műveleteknél előfordulhatnak fennmaradó kockázatok, melyeket szem előtt kell tartani.  
 
A fennmaradó kockázatokkal járó műveletek: 
 
A szerelőket érintő kockázatok (gépészmérnökök és villanyszerelők) 

- Kezelés. A rakodásnál és mozgatásnál minden, a jelen útmutató megfelelő részében ismertetett utasítást 
figyelembe kell venni. 

- Üzembe helyezés. Az üzembe helyezési fázis során minden, a jelen útmutató megfelelő részében ismertetett  
utasítást figyelembe kell venni. Az üzembe helyezőnek biztosítania kell a berendezés működési helyének statikus 
és dinamikus stabilitását. 

- Karbantartás – A karbantartás során minden, a jelen kézikönyvben ismertetett utasítást figyelembe kell venni, 

különösképp a hőmérsékletre vonatkozókat (a fűtőfolyadékok bemeneti csövénél és az elemeknél).  

- Tisztítás– A berendezés tisztításakor az áramellátást ki kell kapcsolni egy kulcskapcsolóval; az elektromos 

rendszernek rendelkeznie kell ezzel. Az elektromos kulcskapcsoló kulcsát a kezelőnek magánál kell tartania, amíg 

a tisztítási műveletek be nem fejeződnek. A berendezés belsejének tisztítását a hatályos jogszabályok által előírt 
védőeszközök használatával kell elvégezni. Habár a berendezés belsejében nincsenek veszélyes éles elemek, 
maximális figyelmet kell fordítani a tisztítás közben fellépő dörzsölődés miatti balesetek elkerülésére. A hőcserélők 
lemezeit, melyek élesek lehetnek, fémek kezelésére alkalmas védőkesztyű és védőszemüveg használatával kell 
tisztítani. 

 
A beállítási, karbantartási és tisztítási műveletek során különféle fennmaradó kockázatok vannak, mivel ezeket a 
biztonsági berendezések leállítása után lehet csak elvégezni, ezért legyen különösen óvatos, hogy elkerülje a személyi 
sérülést és a vagyoni károkat. 
 
Megjegyzés: Mindig legyen különösen óvatos a fenti műveletek elvégzésekor!  

 
Ezeknek a  műveleteknek az  e lvégzését bízza szakemberre!  
 
Minden mu nkát a  munkahel yi  biz to nságra  vonatkozó jogszabál yo knak megfe le lően ke l l  
végrehaj tani .  

Ne felejtse, hogy a kérdéses berendezés egy nagyobb csoport része, amely a csoport többi tagjával kölcsönhatásban 
működik, azok felépítési tulajdonságaival és használati módjaival összhangban.  
 
A FELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ A FELELŐS A FENNMARADÓ KOCKÁZATOK FELMÉRÉSÉÉRT, ÉS A MEGELŐZÉSRE IRÁNYULÓ 

MEGFELELŐ INTÉZKEDÉSEKÉRT. 
 

 

Függelékek 
 
A KÉZ I KÖ NYV RÉSZEKÉNT SZOLG ÁLÓ ALÁBBI  FÜGG ELÉKEKET SZI NT ÉN M ELLÉKELJ ÜK A G ÉPHEZ : 
 
 
-  V ÁZLAT RAJ ZO K 

-  AJ ÁNLOTT  CSEREALKAT RÉSZEK T ÁBLÁZAT A  
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A jelen kiadvány csak tájékoztató jellegű, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A vállalatra nézve kötelező ajánlatot. A Daikin 
Applied Europe S.p.A legjobb tudása szerint állította össze a jelen kézikönyvet. A kézikönyv tartalmára, az abban leírt termékek és 
szolgáltatások adott célra történő felhasználására, a tartalmak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára és alkalmasságára 
vonatkozóan sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. 
Hivatkozzon a rendeléskor közölt adatokra. A Daikin Applied Europe S.p.A kifejezetten elutasít minden olyan közvetett vagy közvetlen 
kár miatti felelősséget, amely jelen kiadvány használatához vagy értelmezéséhez kapcsolódik. A kézikönyv teljes tartalma a Da ikin 
Applied Europe S.p.A. szerzői jogvédelme alá tartozik. 
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