
INSTRUKCJA MONTAŻU

Urządzenie HRV (urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła)
z wymiennikiem uzupełniającym wymianę ciepła 
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HRV — wentylacja z odzyskiem ciepła
HRV — wentylacja z odzyskiem ciepła
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu oraz prawidłowo zamontować urządzenie, co pozwoli na utrzymanie 
go w pełnej sprawności przez długi czas.
Przed przystąpieniem do montażu należy zaopatrzyć się w niezbędne materiały, na przykład okrągłe osłony, kratki ssące/wylotowe itp.
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1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy przestrzegać informacji podanych w punkcie "ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI". Ten produkt należy do kategorii "produktów 
nie będących urządzeniami ogólnodostępnymi".
Informacje te zaklasyfikowane są jako OSTRZEŻENIA i 
PRZESTROGI. Należy stosować się do wszystkich podanych 
niżej środków ostrożności: wszystkie one są istotne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE .....Wskazuje na sytuację potencjalnie 
niebezpieczną, której zaistnienie 
może spowodować zgon lub poważne 
obrażenia ciała.

PRZESTROGA ......Wskazuje na sytuację potencjalnie 
niebezpieczną, której zaistnienie 
mogłoby spowodować niewielkie lub 
umiarkowane obrażenia ciała. Ten 
symbol może być także stosowany 
jako ostrzeżenie przed niebezpiecz-
nymi sposobami postępowania.

• Po zakończeniu instalacji należy uruchomić urządzenie HRV 
w trybie testowym i sprawdzić, czy działa ono prawidłowo. 
Użytkownikowi należy udzielić odpowiednich instrukcji 
dotyczących eksploatacji i czyszczenia urządzenia HRV, 
zgodnie z Instrukcją obsługi. Użytkownik powinien zostać 
poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji 
montażu wraz z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były 
potrzebne w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel lub pracowników lokalnego 
dealera. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy 
może powodować wycieki wody, porażenie prądem 
elektrycznym lub pożar.

• Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
zamieszczonymi w instrukcji montażu; nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji w samym urządzeniu.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może 
powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym 
lub pożar. Upadek urządzenia HRV może spowodować 
obrażenia.

• Urządzenie HRV należy montować na fundamencie 
odpowiednim do jego masy. 
Niewystarczająca wytrzymałość może spowodować upadek 
urządzenia HRV i obrażenia. Ponadto może prowadzić do 
wibracji urządzeń wewnętrznych i spowodować 
nieprzyjemne drgania.

• Nie należy pozwalać, aby do otworów wlotu powietrza do 
urządzenia przedostawało się powietrze wylotowe. Może to 
spowodować zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu i 
stanowić zagrożenie dla zdrowia.

• Otwory wlotowe powietrza do urządzenia należy zlokalizo-
wać tak, aby nie przedostawało się do nich powietrze 
zawierające spaliny itp.
Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niedoborów 
stężenia tlenu w pomieszczeniu, a w konsekwencji do 
poważnych wypadków.

• Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały 
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (uwaga 1) i instrukcją montażu, 
przy wykorzystaniu osobnego obwodu elektrycznego.
Należy zawsze używać jednego przewodu o wystarczającej 
długości. Nie należy podłączać dodatkowych przewodów 
elektrycznych. Niewystarczająca obciążalność obwodu 
elektrycznego lub nieprawidłowa konstrukcja mogą 
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
(uwaga 1) Obowiązujące przepisy oznaczają "Wszelkie 

dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, 
przepisy, uregulowania i/lub kodeksy 
obowiązujące dla danego produktu lub branży".

• Przy montażu należy stosować wyłącznie części i akcesoria 
wymienione w instrukcji. Użycie nieprawidłowych części 
może spowodować upadek urządzenia HRV, wycieki wody, 
porażenie prądem elektrycznym, pożar itp.

• Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze 
możliwość wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów i trzęsienia 
ziemi. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może 
skutkować np. upadkiem urządzenia HRV.

• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są bezpieczne, 
użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając 
przewody i ich połączenia przed czynnikami zewnętrznymi.
Niedokładne wykonanie połączeń lub zacisków może 
spowodować przegrzanie lub pożar.

• Podczas wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy 
pilotem zdalnego sterowania a okablowaniem 
transmisyjnym należy umieścić przewody tak, by pokrywę 
modułu sterującego można było zamknąć. Brak pokrywy 
modułu sterującego może spowodować przegrzewanie się 
łączy, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

• W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie 
wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się 
z lokalnym dealerem.
Jeśli urządzenie HRV ma być zainstalowane w niewielkim 
pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie przed 
przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika chłod-
niczego w razie jego wycieku. Niewypełnienie tego zalecenia 
może doprowadzić do wypadku wskutek niedoboru tlenu 
w powietrzu.

• Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie 
gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć rejon instalacji. 
W wypadku kontaktu par czynnika chłodniczego z ogniem 
może dojść do wydzielania toksycznych gazów.

• Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie 
występują wycieki czynnika chłodniczego. W wypadku 
wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego 
zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub kuchenki może 
wydzielić się toksyczny gaz.

• Przed przystąpieniem do manipulowania podzespołami 
elektrycznymi należy odłączyć zasilanie. Dotknięcie części 
pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym.
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• Nigdy nie należy dotykać bezpośrednio wyciekającego 
czynnika chłodniczego. Może to spowodować poważne 
obrażenia w wyniku odmrożenia.

• Urządzenie HRV wymaga uziemienia. 
Nie wolno podłączać uziemienia do rury gazowej, wodnej, 
piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej. 
Niekompletne uziemienie może być przyczyną porażenia 
elektrycznego lub pożaru. Przepięcia pochodzące od 
wyładowań atmosferycznych lub z innych źródeł mogą 
uszkodzić klimatyzator.

• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Niezastosowanie się do tych sugestii może być przyczyną 
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

PRZESTROGA

• Przewody skroplin należy zainstalować zgodnie z instrukcją 
montażu, zapewniając dobre odprowadzenie wody, a rury 
zaizolować, aby zapobiec kondensacji. Nieprawidłowe 
odprowadzanie skroplin może spowodować wyciek wody 
i zawilgocenie mebli.

• Urządzenie HRV, przewody zasilające, okablowanie pilota 
zdalnego sterowania oraz okablowanie transmisyjne należy 
zainstalować w odległości co najmniej 1 metra od odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych w celu uniknięcia interferencji 
i zakłóceń. (W zależności od długości fal radiowych 
odległość jednego metra może nie być wystarczająca do 
uniknięcia zakłóceń).

• Oba kanały biegnące na zewnątrz powinny być nachylone, 
co zapobiegnie przedostawaniu się wody deszczowej do 
układu. W przypadku niedokładnego wykonania tego etapu 
może dochodzić do wnikania wody do budynku, uszkodzenia 
mebli i wyposażenia, a także do porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru.

• Oba kanały zewnętrzne oraz kanał zasilania powietrzem 
muszą być zaizolowane, tak aby nie dochodziło do 
kondensacji. W przypadku niedokładnego wykonania tego 
etapu może dochodzić do wnikania wody do budynku, 
uszkodzenia mebli i wyposażenia, itp.

• W miejscach, gdzie metalowy kanał ma być przepuszczony 
przez metalową lub drucianą konstrukcję kratownicową lub 
siatkową albo przez metalową okładzinę drewnianej ściany 
szkieletowej, zarówno kanał, jak i ścianę należy odizolować 
elektrycznie. Niewłaściwe poprowadzenie kanału może 
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać 
pożar.

• Nie należy instalować urządzenia HRV w następujących 
miejscach:
1. W miejscu narażonym na wysoką temperaturę lub 

bezpośrednie działanie płomieni.
Może to powodować pożar lub przegrzewanie się 
urządzenia.

2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par 
kwasu siarkowego.
Może to spowodować pożar. 

3. W miejscu takim jak maszynownia lub zakład chemiczny, 
gdzie wydzielane są szkodliwe opary lub wytwarzane 
są powodujące korozję składniki materiałów, takich jak 
kwasy, alkalia, rozpuszczalniki organiczne lub farba. 
W miejscu, w którym może ulatniać się gaz palny. 
Przewody miedziane i lutowane mogą korodować, 
powodując wycieki czynnika chłodniczego i potencjalne 
zatrucia ulatniającym się gazem.

4. W miejscach występowania ujemnych temperatur. 
Eksploatacja urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C 
może powodować zamarzanie tacy skroplin, przewodów 
zasilania i odprowadzania skroplin, wkładu nawilżacza, 
zaworów elektromagnetycznych, oraz innych części, 
co w efekcie może prowadzić do wypadków.

5. W pobliżu urządzeń emitujących fale 
elektromagnetyczne. 
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system stero-
wania i doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania 
urządzenia.

6. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów 
palnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu 
włókien węglowych lub pyłów palnych albo gazów 
palnych, takich jak rozpuszczalniki lub benzyna.
W wypadku nieszczelności gaz gromadzący się wokół 
urządzenia HRV może się zapalić.

• Należy upewnić się, że temperatura i wilgotność w pobliżu 
urządzenia oraz kratki ssącej/wylotowej mieści się 
w zakresie warunków eksploatacji.
1. Samochody-chłodnie lub inne miejsca, w których panują 

niskie temperatury.
2. W miejscu wilgotnym, jak np. łazienka czy inne miejsce 

łatwo nagrzewające się.
Może to być przyczyną pożaru, lub porażenia prądem 
elektrycznym.

• Należy upewnić się, że urządzenie zabezpieczono przed 
śniegiem. W przypadku niezabezpieczenia urządzenia przed 
śniegiem może on przedostawać się kanałami doprowadza-
jącymi świeże powietrze i powodować uszkodzenie mebli i 
wyposażenia, a także porażenie prądem elektrycznym i 
pożar.

• W miejscach, w których światło przyciąga duże ilości 
owadów, np. tam, gdzie w pobliżu otworu wentylacyjnego 
znajduje się okno lub źródło światła, wyjątkowo małe owady 
mogą niekiedy przedostawać się do pomieszczeń przez 
otwór wentylacyjny. Ponieważ całkowite zabezpieczenie 
przed przedostawaniem się do wnętrz wyjątkowo małych 
owadów jest trudne, ważne jest rozważenie zastosowania 
specjalnego rozwiązania, takiego jak skrzynka filtrująca (nie 
należy do wyposażenia) w trakcie procesu projektowania 
w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się owadów.

• Nie należy używać urządzenia HRV w atmosferze 
wybuchowej.

2 PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO MONTAŻU

Akcesoria niezbędne do instalacji należy zatrzymać aż do 
chwili zakończenia prac montażowych. Nie należy ich 
wyrzucać!

Po wniesieniu urządzenia należy zabezpieczyć je materiałem 
opakowaniowym, aby nie doszło do jego uszkodzenia w trakcie 
prac montażowych.

[1] Należy wybrać środek transportu.

[2] Podczas przenoszenia i transportu urządzenie powinno 
pozostawać w opakowaniu, dopóki nie dotrze do miejsca 
instalacji. Jeśli nie można uniknąć rozpakowania 
urządzenia, do jego podnoszenia należy, oprócz lin, używać 
pasów z miękkiego materiału lub płyt ochronnych, aby 
uniknąć uszkodzenia lub zarysowania urządzenia.

Podczas otwierania skrzynki oraz przenoszenia urządzenie 
należy chwytać za wsporniki wieszaków (4); nie należy 
unosić go za inną część, szczególnie za przewody czynnika 
chłodniczego (dotyczy to szczególnie przewodów czynnika 
chłodniczego, przewodów odprowadzania skroplin i 
zasilania wodą oraz kołnierzy łączących kanały).

• Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, 
czy rodzaj czynnika to R410A. (Zastosowanie 
nieprawidłowego czynnika uniemożliwi prawidłowe 
działanie urządzenia).

• Informacje na temat okablowania urządzenia 
zewnętrznego można znaleźć w dołączonej do niego 
instrukcji instalacji.
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2.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Należy poinstruować klientów o sposobie prawidłowej 

eksploatacji urządzenia (szczególnie konserwacja filtra 
powietrza oraz procedura obsługi); najlepszym 
rozwiązaniem jest, by wykonali niezbędne czynności 
samodzielnie, posługując się instrukcją.

• Wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje duże stężenie 
soli, na przykład w pobliżu oceanu, a także w miejscach, w 
których występują duże wahania napięcia, np. w zakładach 
przemysłowych. W pojazdach, na statkach lub łodziach.

2.2 AKCESORIA
Należy sprawdzić, czy do urządzenia dołączone są następujące 
akcesoria.

2.3 AKCESORIA OPCJONALNE
• To urządzenie może być elementem jednego z dwu różnych 

systemów: może pracować w układzie łączonym z klimaty-
zatorami VRV SYSTEM lub jako układ niezależny z urządze-
niem HRV. Do eksploatacji urządzenia jako układu 
niezależnego konieczny jest pilot zdalnego sterowania.

Tabela

UWAGA) 1
W przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania 
niewymienionego w powyższej tabeli należy skontaktować 
się z dealerem.
UWAGA) 2
Zaleca się stosowanie pilota zdalnego sterowania 
"BRC1D527" — szczególnie, jeśli urządzenie jest 
eksploatowane jako układ niezależny. Powodem jest 
możliwość śledzenia trybu wentylacji oraz możliwość wyboru 
trybu nawiewu wentylacji za pomocą przycisku.

• Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy 
przygotować okrągłą osłonę, kratkę wylotu powietrza oraz 
kratkę ssącą, a także inne potrzebne części.
W sprawie doboru akcesoriów opcjonalnych należy 
skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Daikin.

PONIŻSZE PUNKTY WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEJ 
UWAGI PODCZAS MONTAŻU ORAZ SPRAWDZENIA 
PO ZAKOŃCZENIU INSTALACJI.

a. Elementy do sprawdzenia po zakończeniu prac

Nazwa
Kołnierz do 
przyłączeni
a kanału

Wkręt samo-
gwintujący M4 
(do przyłącze-
nia kanału)

Przewód zasilania 
wodą z sitkiem

Ilość 4 szt. 24 szt. VKM-GBMV1: 1 szt.
VKM-GBV1: 0 szt.

Kształt
Typ 50  M4×12
Typ 80, 100  M4×16

Nazwa

Półzłączka 
(połączenia 
przewodów 
miedzianych)

Nakrętka 
(połączenia 
przewodów 
miedzianych)

Osłona izolacyjna 
przewodów 

czynnika 
chłodniczego

Ilość
VKM-GBMV1:1 szt.
VKM-GBV1:   0 szt.

VKM-GBMV1:1 szt.
VKM-GBV1:   0 szt. 1 komplet

Kształt
Śr. wew.: Ø35 Śr. wew.: Ø26

Nazwa

Osłona 
izolacji 
przewodu 
zasilania 
wodą

Materiał 
uszczel-
niający

Zacisk

(Inne)

• Instrukcja 
montażu

• Instrukcja 
obsługi

Ilość

VKM-GBMV1: 
1 szt.
VKM-GBV1: 
0 szt.

1 szt.

VKM-GBMV1: 
10 szt.
VKM-GBV1: 
8 szt.

Kształt
Śr. wew.: Ø15

Rodzaj pilota zdalnego 
sterowania BRC1D527

Elementy do 
sprawdzenia

Możliwe skutki 
w sytuacji, gdy 
czynności nie 
wykonano prawidłowo

Czynności 
kontrolne

Czy urządzenia 
wewnętrzne i 
zewnętrzne są pewnie 
zamocowane?

Urządzenia mogą 
upaść, wibrować albo 
hałasować.

Czy kanał powietrza 
zewnętrznego 
zainstalowano ze 
spadkiem w kierunku 
na zewnątrz budynku?
(Patrz rysunek 16)

Skroplona woda może 
ściekać.

Czy zakończono test 
szczelności instalacji 
gazowej?

Może to spowodować 
niedostateczną 
wydajność chłodzenia.

Czy urządzenie jest 
całkowicie 
zaizolowane?

Skroplona woda może 
ściekać.

Czy skropliny 
wypływają bez 
przeszkód?

Skroplona woda może 
ściekać.

Czy napięcie 
zasilające odpowiada 
podanemu na 
tabliczce 
znamionowej?

Urządzenie może 
działać nieprawidłowo 
albo jego elementy 
mogą ulec 
zniszczeniu.

Czy prawidłowo 
zainstalowano okablo-
wanie elektryczne i 
przewody?

Urządzenie może 
działać nieprawidłowo 
albo jego elementy 
mogą ulec 
zniszczeniu.

Czy urządzenie jest 
bezpiecznie 
uziemione?

Niebezpieczeństwo 
w razie wystąpienia 
prądu upływowego.
3 3P130768-6L   Polski



Należy ponownie sprawdzić wszystkie elementy wymienione 
na powyższej liście "ŚRODKI OSTROŻNOŚCI".
b. Elementy do sprawdzenia w chwili dostawy

c. Elementy wymagające wyjaśnienia sposobu działania

3 WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

PRZESTROGA

• Podczas przenoszenia urządzenia oraz po jego 
rozpakowaniu należy chwytać za wsporniki wieszaków. 
Nie należy przykładać nadmiernej siły do pozostałych 
elementów, szczególnie przewodów czynnika chłodniczego, 
przewodów zasilania wodą, przewodów odprowadzania 
skroplin i kołnierzy łączących.

• W razie przypuszczenia, że wilgotność względna 
w przestrzeni międzysufitowej może przekroczyć wartość 
80% przy temperaturze 30°C, należy wzmocnić izolację 
przewodów łączących urządzenia.
Na izolację należy zastosować watę szklaną lub piankę 
polietylenową o grubości nie większej niż 10 mm i wielkości 
odpowiedniej do otworu w ścianie.

• Jako materiał izolacyjny można zastosować wełnę 
mineralną lub piankę polietylenową itp. o grubości co 
najmniej 10 mm.

(1) Wybrane miejsce montażu powinno spełniać poniższe 
warunki i być uzgodnione z klientem.
• Zamontować w miejscu o dostatecznej wytrzymałości i 

stabilności. (belki stropowe muszą mieć nośność 
umożliwiającą w pełni przeniesienie ciężaru urządzenia.)
Niewystarczająca nośność stanowi poważne zagrożenie. 
Ponadto może powodować wibracje i hałas podczas 
pracy urządzenia.

• Między urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
musi być możliwość prowadzenia przewodów o długości 
mieszczącej się w dopuszczalnym przedziale. 
(Odpowiednie informacje podano w instrukcji instalacji 
urządzenia zewnętrznego).

• Nic nie może blokować przepływu powietrza.
• Musi być możliwe właściwe odprowadzanie skroplin.
• Urządzenie należy zainstalować w miejscu, gdzie 

temperatura powietrza dopływającego do niego lub 
pobieranego przez nawilżacz nie spadnie poniżej 0°C.

• Nie należy montować urządzenia bezpośrednio przy 
suficie lub ścianie.
(Jeśli urządzenie będzie się stykać z sufitem lub ścianą, 
może powodować wibracje).

• Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego 
miejsca, by możliwe było wykonanie czynności 
konserwacyjnych i serwisowych. (Patrz rysunek 1)

• Należy dobrać wymiar *H zapewniający nachylenie w dół 
o wartości co najmniej 1/100, zgodnie z informacjami 
podanymi w punkcie "6. MONTAŻ PRZEWODÓW DO 
ODPROWADZANIA SKROPLIN I ZASILAJĄCYCH W 
WODĘ".

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
• Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód 

zasilający i połączenia elektryczne należy zainstalować 
w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników 
radiowych i telewizyjnych w celu uniknięcia zakłóceń. W 
zależności od długości fal radiowych odległość jednego 
metra może nie być wystarczająca do uniknięcia 
zakłóceń elektrycznych.

(2) Do montażu należy używać śrub wieszakowych. Należy 
sprawdzić, czy strop wytrzyma ciężar urządzenia. Jeśli 
istnieje ryzyko przeciążenia, należy wzmocnić strop 
przed zamontowaniem urządzenia. 
(Rozstaw podano poniżej. Należy skorzystać ze wzornika 
wyznaczając punkty wymagające wzmocnienia).

Czy rozmiary 
przewodów są zgodne 
ze specyfikacją?

Urządzenie może 
działać nieprawidłowo 
albo jego elementy 
mogą ulec 
zniszczeniu.

Czy nic nie blokuje 
wlotu i wylotu 
powietrza w urządze-
niu wewnętrznym lub 
zewnętrznym?

Może to spowodować 
niedostateczną 
wydajność chłodzenia.

Czy zanotowano 
długości przewodów 
czynnika chłodniczego 
i ilość dodatkowego 
czynnika?

Ilość czynnika 
chłodniczego 
w systemie może być 
trudna do określenia.

Czy podłączono 
doprowadzenie wody? Brak nawilżania.

Elementy do sprawdzenia
Czynności 
kontrolne

Czy podczas przekazywania klientowi instrukcji 
obsługi objaśniono mu sposób działania 
urządzenia?

Czy wręczono klientowi instrukcję obsługi i kartę 
gwarancyjną?

Elementy w instrukcji obsługi oznakowane słowem 

OSTRZEŻENIE lub UWAGA dotyczą sytuacji 
zachodzących podczas korzystania z urządzenia, które są 
potencjalnie niebezpieczne i mogą spowodować obrażenia 
ciała lub straty materialne. Dlatego niezbędne jest pełne 
objaśnienie treści instrukcji oraz zachęcenie klienta do 
zapoznania się z instrukcją.

Rysunek 1

1 Moduł sterujący

2 Przestrzeń niezbędna do konserwacji (mm)

3 Min. wysokość (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3
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4 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
MONTAŻU

(1) Upewnij się, że położenie śrub wieszakowych 
względem urządzenia jest prawidłowe. (Patrz 
rysunek 2)
Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca na 
przeprowadzanie czynności serwisowych i włazy rewizyjne. 
(Zawsze należy odsłaniać otwór z boku skrzynki elektrycz-
nej, tak aby można było łatwo przeprowadzać przegląd i 
serwis filtrów powietrza, podzespołów wymiennika ciepła, 
wentylatorów oraz wkładów nawilżacza.)

(mm)

(2) Upewnij się, że nie została przekroczona wartość 
sprężu dyspozycyjnego urządzenia.
(Informacje dotyczące zakresu dopuszczalnych ustawień 
sprężu dyspozycyjnego można znaleźć na wykresach 
wydajności statycznej oraz mocy wydmuchu wentylatorów, 
a także w katalogu ogólnym.)

(3) Wykonaj otwór montażowy. (dotyczy wstępnie 
przygotowanych sufitów)
• Po wykonaniu otworu montażowego w suficie, w miejscu 

gdzie ma być zainstalowane urządzenie, poprowadź 
przewody czynnika chłodniczego, przewody 
odprowadzania skroplin, przewody transmisyjne oraz 
przewody elektryczne pilota do odpowiednich otworów.
Zob. "6. MONTAŻ PRZEWODÓW DO 
ODPROWADZANIA SKROPLIN I ZASILAJĄCYCH W 
WODĘ", "7. MONTAŻ PRZEWODÓW CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO" i "10. PRZYKŁAD INSTALACJI 
OKABLOWANIA I KONFIGURACJA PILOTA 
ZDALNEGO STEROWANIA".

• Po wykonaniu otworu w suficie upewnij się, że sufit jest 
odpowiednio wypoziomowany. Może być konieczne 
wzmocnienie ramy w celu uniknięcia wstrząsów.
Szczegółowe informacje należy uzyskać od architekta 
lub firmy zajmującej się wykończeniem wnętrz.

(4) Zamontuj śruby.
(Należy stosować śruby wieszakowe od M10 do M12.)
W przypadku istniejących stropów należy zastosować 
kotwy i wpusty lub inne elementy, a w przypadku nowych 
stropów – również inne elementy do przygotowania 
w miejscu instalacji w celu wzmocnienia stropu.
(Patrz rysunek 3)

Uwaga: Żaden z powyższych elementów nie należy do 
wyposażenia.

Rysunek 2

1 Trzpień śruby wieszakowej (mm)

2 Powietrze wydmuchiwane na zewnątrz (EA)

3 Świeże powietrze z zewnątrz (OA)

4 Powietrze powracające z pomieszczenia (RA)

5 Powietrze dostarczane do pomieszczenia (SA)

6 360 (jeśli właz rewizyjny ma 450)
140 (jeśli właz rewizyjny ma 600)

7 Moduł sterujący

8 Włazy rewizyjne

Model A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1 1214 1262

BA

1764
1688

5

1

1
2

3

4

6
8

7

Rysunek 3

1 Płyta stropowa

2 Śruba kotwowa

3 Antywibracyjne ucha do podnoszenia lub ściągacz

4 Śruba wieszakowa

5 Urządzenie wewnętrzne

5

1

2

3

4
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5 SPOSÓB MONTAŻU

PRZESTROGA

<<Podczas rozpakowywania lub przenoszenia trzymać za 
podstawę urządzenia lub wspornik wieszaka, nie 
wywierając siły na pozostałe części.>>

<<Tak, jak w przypadku części używanych do prac 
montażowych należy używać akcesoriów dostarczonych i 
oznaczonych przez firmę Daikin.>>

(1) Tymczasowo zamontuj urządzenie.
• Przymocuj wspornik wieszaka do śruby wieszakowej. 

Mocowanie powinno być pewne i wykonane za pomocą 
nakrętek (M10, M12) z podkładkami (M10 o śr. zewnętrz-
nej od 30 do 34 mm, M12 o średnicy zewnętrznej od 36 
do 38 mm) (do przygotowania na miejscu) od górnej i 
dolnej strony wspornika wieszaka. (Patrz rysunek 4)

(2) Cztery kotwy transportowe należy usunąć, 
gdy przestaną być potrzebne.
• Poluzuj śruby.
• Przesuń ku górze i wyjmij kotwy transportowe.
• Pewnie dokręć śruby, przywracając stan poprzedni.

PRZESTROGA

• Śrub nie wolno wyjmować z urządzenia; ich dokręcenie 
chroni bowiem przed ujściem powietrza.

• Podczas montażu sprawdź, czy w urządzeniu nie znajdują 
się obce przedmioty, takie jak plastik czy papier.

• Montaż urządzenia jest możliwy po sprawdzeniu 
wszystkich kanałów dolotowych i wylotowych 
wewnętrznych (SA/RA) oraz zewnętrznych (EA/OA) 
(patrz etykieta ostrzegawcza dotycząca rozmieszczenia 
kanałów).

• Urządzenia nie należy odwracać podstawą do góry.

(3) Wyreguluj wysokość urządzenia. 
(Mocno dokręcić podwójne nakrętki.)

(4) Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.

PRZESTROGA

Za pomocą poziomicy upewnij się, że urządzenie jest 
wypoziomowane, odchylenie (spadek) jest skierowane 
w kierunku do kielicha na skropliny; a strona zasysa-
jąca powietrze ma nachylenie do 1°. (Patrz rysunek 5)
(Szczególną uwagę należy zwracać na to, czy urządzenie 
jest zainstalowane w sposób zapewniający nachylenie 
w innym kierunku niż przewody odprowadzania skroplin; 
w przeciwnym razie może dojść do wycieków.)

(5) Dokręć górną nakrętkę.

(6) Zamocuj kołnierze łączące kanały dodatkowe za 
pomocą dołączonych śrub do otworów (strona wlotowa 
i wylotowa, łącznie cztery sztuki).
Zakładając, upewnij się, że oznaczenia na urządzeniu 
odpowiadają trójkątnym symbolom na każdym z kołnierzy 
łączących. (Patrz rysunek 6)

Rysunek 4

1 Wspornik wieszaka

2 Kotwy służące do transportu

3 Śruba

4 Etykieta dotycząca środków ostrożności przy 
prowadzeniu kanałów

5 Nakrętka

6 Podkładka

7 Podwójna nakrętka

5

1

2 3

4

6

7
Rysunek 5

1 Poziom

2 Otwór odprowadzania wody

3 Kołnierz do przyłączenia kanału

4 Pozioma linia

Rysunek 6

1 Oznaczenie kołnierza do przyłączenia kanału

2 Wyrównanie urządzenia (RA: zagłębienie Ø3)

3 Kołnierz do przyłączenia kanału

4 Wkręty (akcesoria) (6 szt. x 4, łącznie 24 szt.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4
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6 MONTAŻ PRZEWODÓW DO 
ODPROWADZANIA SKROPLIN 
I ZASILAJĄCYCH W WODĘ

(1) Zamontuj przewody do odprowadzania skroplin.
• Sprawdzić, czy odprowadzenie skroplin działa 

prawidłowo.
• W przypadku układu z połączeniem bezpośrednim 

za pomocą kanału podczas pracy wewnątrz urządzenia 
utrzymuje się podciśnienie; należy zatem zainstalować 
syfon na przewodzie skroplin. (Patrz rys. 7-1)

PRZESTROGA

Nie należy podłączać przewodów odprowadzania skroplin 
bezpośrednio do rur kanalizacyjnych o wyczuwalnym 
zapachu amoniaku. Amoniak z instalacji kanalizacyjnej 
może dostać się do urządzenia wewnętrznego wężem do 
odprowadzania skroplin i spowodować korozję wymiennika 
(wężownicy bezpośredniego odparowania).

• Przewód odprowadzania skroplin powinien być krótki i 
biec ku dołowi z nachyleniem co najmniej 1/100, aby 
zapobiec gromadzeniu się pęcherzyków powietrza. 
(Patrz rys. 7-2)

• W przypadku łączenia kilku przewodów na skropliny, 
należy je zainstalować zgodnie z procedurą opisaną 
poniżej. (Zainstalować syfon przewodu na skropliny dla 
każdego urządzenia wewnętrznego).

• Nachylenie powinno wynosić co najmniej 1/100.

PRZESTROGA

Gromadzenie się wody w przewodzie spustowym może 
spowodować jego zablokowanie.

• Średnica przewodów skroplin powinna być większa lub 
równa średnicy przewodów łączących. 
(średnica przewodu: PT3/4B)

• W punkcie przechodzenia przewodów przez ścianę 
zewnętrzną budynku należy zaizolować cały odcinek aż 
do postawy kielicha skroplin.

• W obszarach, gdzie może występować zamarzanie, 
należy zawsze podejmować kroki mające na celu 
zapobieganie zamarzaniu przewodów.

• Należy upewnić się, że woda nie wycieka z przewodów 
skroplin.

• Unikać kolan i krzywizn rurociągów — zredukuje to 
możliwość ich zablokowania.

• W przypadku stosowania centralnego przewodu skroplin 
należy postępować zgodnie z procedurą podaną na 
rysunku 7-2.

• Średnicę przewodu odprowadzania skroplin należy 
dobrać odpowiednio do wydajności podłączonego 
urządzenia.

• Należy upewnić się, że koniec przewodu odprowadzania 
skroplin jest wyprowadzony w miejscu, gdzie możliwe 
jest ich uwolnienie.

(2) Po zakończeniu montażu przewodów sprawdź, 
czy woda wypływa bez przeszkód.
• Wykonaj próbę odprowadzania skroplin, wlewając około 

1000 cm sześc. wody na tacę skroplin. Dostęp do tacy 
skroplin jest możliwy przez otwór rewizyjny (po zdjęciu 
pokrywy serwisowej) albo za pośrednictwem kanału 
doprowadzającego powietrze do pomieszczenia (SA). 
(Patrz rysunek 8)

Na rysunku przedstawiono model VKM-GBMV1.

(3) Sprawdź, czy wykonano izolację następujących 
2 miejsc, zabezpieczając przed ewentualnym 
ściekaniem skroplonej wody.
• Wewnętrzna rura odpływowa
• Wylot skroplin

Rysunek 7-1

1 Dołączony wąż na skropliny

2 Dolna część urządzenia

Rysunek 7-2

1 Centralny przewód odprowadzający skropliny

≥5
0 

m
m

≥5
0 

m
m

1

2

≥1
00

 m
m 1

Rysunek 8

1 Kołnierz do przyłączenia kanału doprowadzającego 
powietrze do pomieszczenia (SA) (należy do 
akcesoriów)

2 Pokrywa serwisowa

3 Przewody odprowadzania skroplin (nie należą do 
wyposażenia)

4 Wylot skroplin

5 Pompa przenośna (nie należy do wyposażenia)

6 Wiadro (nie należy do wyposażenia)

5

1

2

3 4 6
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(4) Zainstaluj przewody doprowadzające wodę. 
<Tylko modele z rodziny VKM-GBMV1>

PRZESTROGA

Instalując przewody doprowadzające wodę, należy 
przemyć je wodą wodociągową, tak aby usunąć z nich 
wszelkie zanieczyszczenia, lub zainstalować zawór 
spustowy w dowolnym miejscu rurociągu i dokładnie 
przepłukać rury, czekając aż wypływająca woda będzie 
czysta. Należy pilnować, aby do przewodów rurowych nie 
przedostały się ciecze chłodząco-smarujące ani 
detergenty.

• Przewód rurowy doprowadzający wodę przed 
podłączeniem do urządzenia wewnętrznego należy 
zaopatrzyć w sitko (akcesoria) i inne przewody i zawory 
(do przygotowania na miejscu) zgodnie z rysunkiem 
poniżej.

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
• Instalując przewód doprowadzający wodę, nie wolno 

prowadzić go przed pokrywą serwisową, ponieważ 
uniemożliwi to w przyszłości dokonanie wymiany wkładu 
nawilżacza.

• W dowolnym, dostępnym z otworu rewizyjnego punkcie 
na przewodzie rurowym doprowadzającym wodę należy 
zamontować sitko (dołączone do zestawu), zawór 
odcinający zasilanie wodą oraz zawór spustowy 
(nie należą do wyposażenia).

• Nie jest możliwe podłączenie przewodu 
doprowadzającego wodę bezpośrednio do sieci 
wodociągowej. W razie potrzeby podłączenia układu do 
wodociągu publicznego należy użyć zbiornika cieczy 
(zatwierdzonego typu).

• Korzystając z przewodów miedzianych do wykonania 
połączeń, wymień dołączone półzłączki.
(Patrz rysunek 9)

Wymiana połączeń w przypadku stosowania miedzi

• Instalując lub demontując przewody rurowe 
z dwuzłączek, używaj dwu kluczy maszynowych.

• Zamocuj przewód doprowadzający wodę bez wywierania 
nacisku.

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
• Używaj czystej wody (woda z wodociągu miejskiego, 

woda z kranu lub inna o podobnych właściwościach) 
spełniającej normy określone lokalnym prawem.

• Woda zanieczyszczona może powodować zablokowanie 
zaworów i gromadzenie się zanieczyszczeń w 
zbiornikach, a w efekcie obniżać wydajność nawilżacza. 
(Nigdy nie należy używać wody z wieży chłodzącej ani 
ciepłej wody do ogrzewania.)

• Upewnij się, że woda zasilająca ma temperaturę między 
5°C a 40°C oraz ciśnienie od 0,02 MPa do 0,49 MPa 
(0,2 kg/cm

2
 do 5 kg/cm

2
). Jeśli ciśnienie będzie wyższe, 

zainstaluj między nawilżaczem a sitkiem zawór 
obniżający ciśnienie.

• Używaj wody z wodociągów miejskich lub czystej wody; 
zabezpiecz instalację przed występowaniem 
kondensacji.

• Jeśli woda zasilająca jest twarda, stosuj również 
zmiękczacz do wody (z uwagi na ryzyko skrócenia 
żywotności).
* Żywotność wkładu nawilżającego wynosi około 3 lat 

(4000 godzin) dla twardości wody wynoszącej: 
150 mg/l.
(Żywotność wkładu nawilżającego wynosi około 1 roku 
(1500 godzin) dla twardości wody wynoszącej: 
400 mg/l.)
Liczba godzin pracy rocznie: 10 h / dzień x 26 dni / 
miesięcy x 5 miesięcy = 1300 godzin

(5)  Wszystkie przewody rurowe biegnące do budynku 
należy zaizolować. 

Po sprawdzeniu szczelności połączeń rurowych zasilania wodą 
należy je zaizolować, używając dołączonych materiałów 
izolacyjnych pokazanych na rys. 10. (Przymocuj oba końce 
zaciskami.) 
(Patrz rysunek 10)

1 Przewód zasilania wodą z sitkiem (akcesoria)

2 Zawór odcinający zasilanie wodą (nie należy do 
wyposażenia)

3 Przewód po stronie zasilania wodą (nie należy do 
wyposażenia)

4 Nakrętka (nie należy do wyposażenia)

5 Zawór spustowy (nie należy do wyposażenia)

5

1

2

3

4

Rysunek 9

1 Strona przewodów zasilania wodą

2 Strona urządzenia

3 Nakrętka (akcesoria)

4 Półzłączka (akcesoria)

5 Przewody miedziane

6 Sitko typu Y

7 Zdemontować
Wymienić dołączoną półzłączkę

5
6

7

1 2

3 4
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• Owiń izolacją przewód doprowadzający wodę izolacją, aby 
nie dopuścić do gromadzenia się skroplin.

• W obszarach, gdzie może występować zamarzanie, należy 
zawsze podejmować kroki mające na celu zapobieganie 
zamarzaniu przewodów.

7 MONTAŻ PRZEWODÓW CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

<Informacje na temat montażu przewodów czynnika 
chłodniczego do urządzenia zewnętrznego zamieszczono 
w instrukcji instalacji dołączonej do tego urządzenia.>
<Obie strony przewodów gazowych i cieczowych należy 
dokładnie zaizolować cieplnie. W przeciwnym razie mogą 
czasami występować wycieki wody.
Należy zastosować izolację odporną na temperaturę 
co najmniej 120°C. Należy wzmocnić izolację przewodów 
czynnika chłodniczego odpowiednio do parametrów 
otoczenia.
Należy stosować się do poniższych wytycznych. 
• Jeśli temperatura otoczenia wynosi 30°C, zaś wilgot-

ność od 75% do 80%: grubość minimalna to 15 mm.
• Jeśli temperatura otoczenia przekracza 30°C, zaś 

wilgotność — 80%: grubość minimalna to 20 mm.
W przypadku pominięcia warstwy wzmocnienia na 
powierzchni izolacji mogą gromadzić się skropliny.>
Przed przystąpieniem do montażu rur należy sprawdzić, 
który typ czynnika chłodniczego R410A będzie stosowany. 
(Prawidłowa eksploatacja nie będzie możliwa, jeśli rodzaj 
czynnika nie zgadza się.)>

PRZESTROGA

W tym produkcie musi być stosowany wyłącznie 
czynnik chłodniczy (R410A). Należy stosować się do 
poniższych instrukcji.

• Należy używać obcinaka do rur i elementów 
połączeniowych odpowiednich dla stosowanego 
rodzaju czynnika chłodniczego (R410A).

• Przed podłączeniem okolice połączeń kielichowych 
należy posmarować olejem eterycznym lub 
estrowym.

• Należy stosować wyłącznie nakrętki dołączone do 
urządzenia. Zastosowanie innych nakrętek może 
spowodować wycieki czynnika.

• Aby zapobiec przedostaniu się do rury pyłów, wilgoci 
lub innych substancji obcych, należy zacisnąć ją na 
końcu albo zakleić taśmą.

• Należy zwrócić uwagę, by do obiegu chłodniczego 
został wprowadzony wyłącznie czysty czynnik 
chłodniczy (bez powietrza, itp.). Jeśli podczas pracy 
zacznie ulatniać się gaz, pomieszczenie należy 
niezwłocznie wywietrzyć.

• Urządzenie zewnętrzne jest napełniane czynnikiem 
chłodniczym.

• Podłączając i odłączając przewody od urządzenia, należy 
korzystać zarówno z klucza maszynowego, jak i klucza 
dynamometrycznego, jak pokazano na rysunku. (Patrz 
rysunek 11)

• W Tabeli 1 poniżej podano wymiary połączeń kielichowych.

Tabela 1

• Zakładając nakrętkę, należy posmarować rozszerzenie 
(z zewnątrz i od wewnątrz) olejem eterycznym lub estrowym 
i wstępnie dokręcić około trzy lub cztery razy, a dopiero 
potem mocno dokręcić. (Patrz rys. 12)

• Informacje dotyczące momentów dokręcania zawiera 
Tabela 1.

PRZESTROGA

Zbyt mocne dokręcenie może spowodować 
uszkodzenie kielicha i wyciek czynnika.

• Jeśli klucz dynamometryczny nie jest dostępny, nakrętki 
należy dokręcać w sposób opisany poniżej. Po zakończeniu 
pracy należy upewnić się, czy nie ulatnia się czynnik 
chłodniczy w stanie gazowym. Podczas dokręcania nakrętki 
za pomocą klucza wartość momentu dokręcania w pewnym 
miejscu gwałtownie rośnie. Od tego miejsca dokręć nakrętkę 
tylko o kąt podany poniżej w Tabeli 2.

Tabela 2

• Po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy nie występują 
wycieki gazowego czynnika chłodniczego.

• Po sprawdzeniu połączeń w poszukiwaniu wycieków gazu 
przewody cieczowe i gazowe należy zaizolować. (Patrz 
rysunek 13)

Rysunek 10

1 Zacisk (akcesoria)

2 Materiał izolacyjny (przewodów zasilania wodą) 
(akcesoria)

1

2

Średnica 
przewodu

Moment obrotowy
Wymiar 

kielicha A 
[mm]

Kształt kielicha

Ø6,4 15,7 ±1,5 N•m 8,9 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 N•m 16,4 ±0,2

Rysunek 11 Rysunek 12

1 Klucz dynamometryczny

2 Klucz maszynowy

3 Nakrętka

4 Złączka rur

5 Olej estrowy lub eteryczny

Średnica 
przewodu

Kąt dalszego dokręcania Zalecana długość 
ramienia narzędzia

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 stopni Około 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 stopni Około 250 mm

A
45

0 ±2
0 R0.6±0.2

90
0
±2

0
 

1

2
3

4

5
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Środki ostrożności dotyczące zakładania izolacji na 
połączenie kielichowe

(1) Upewnij się, że izolacja przewodu rurowego styka się 
z podstawą, tak aby powietrze nie przedostawało się 
szczelinami przy krawędziach izolacji.

(2) Nie zaciskaj opaski zbyt mocno — grubość izolacji 
w miejscu ich założenia nie powinna ulec zmianie.

(3) Owiń materiałem uszczelniającym górną część połączenia 
kielichowego.

(4) Przekręć szwy do góry (patrz rysunek).

PRZESTROGA

Należy zaizolować wszystkie przewody zewnętrzne aż do 
podłączeń wewnątrz urządzenia. Pozostawienie 
nieosłoniętych przewodów grozi kondensacją lub 
poparzeniami w wypadku dotknięcia.

• Podłącz przewody czynnika chłodniczego i odgałęzień 
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji 
montażu dołączonej do tego urządzenia.

• Podczas lutowania przewodów rurowych czynnika 
chłodniczego należy najpierw dokonać wymiany azotu, lub 
przeprowadzić lutowanie (uwaga 2), wprowadzając azot do 
przewodu rurowego czynnika chłodniczego (uwaga 1); 
następnie należy podłączyć urządzenie wewnętrzne, 
korzystając z połączeń kielichowych.
(Patrz rysunek 14)

PRZESTROGA

• Podczas lutowania przewodów podczas napełniania 
przewodów rurowych azotem ciśnienie ustawione na 
zaworze redukcji ciśnienia nie powinno przekraczać 

0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
). (Jest to ciśnienie odpowiadające 

odczuwanemu lekkiemu powiewowi wiatru.)
• Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować 

topników. Do lutowania należy używać stopu 
wypełniającego miedziano-fosforowego (BCuP-2: JIS 
Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), niewymagającego 
topnika. (Stosowanie topnika zawierającego chlor może 
powodować korozję przewodów rurowych. Stosowanie do 
lutowania topnika zawierającego fluor może prowadzić do 
rozkładu czynnika chłodniczego oraz niekorzystnie 
wpływać na instalację czynnika.)

• Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować 
przeciwutleniaczy ani innych podobnych środków.
Resztki zanieczyszczeń mogą blokować przewody rurowe 
lub powodować uszkodzenie części.

Rysunek 13

A Procedura izolacji przewodów gazowych

1 Urządzenie główne

2 Materiał izolacyjny przewodów rurowych (urządzenie 
główne)

3 Zamocuj do podstawy

4 Zacisk (akcesoria)

5 Izolacja łączników (należy do akcesoriów)

6 Połączenie na nakrętkę

7 Skieruj szwy w górę

8 Materiał izolacyjny przewodów rurowych (nie należy 
do wyposażenia)

9 Średnia poduszka uszczelniająca (należy do 
akcesoriów)

10 Owiń wokół górnej części połączenia kielichowego

B Procedura izolacji przewodów cieczowych

1 Urządzenie główne

2 Materiał izolacyjny przewodów rurowych (urządzenie 
główne)

3 Zamocuj do podstawy

4 Zacisk (akcesoria)

5 Izolacja łączników (należy do akcesoriów)

6 Połączenie na nakrętkę

7 Skieruj szwy w górę

8 Materiał izolacyjny przewodów rurowych (nie należy 
do wyposażenia)

9 Przewód gazowy

10 Przewód cieczowy

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8

Model
Średnica 
przewodu 
gazowego

Średnica 
przewodu 

cieczowego

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø6,4

Rysunek 14

1 Części lutowane

2 Przewody czynnika chłodniczego

3 Azot

4 Taśma

5 Zawór ręczny

6 Zawór redukcji ciśnienia

7 Azot

5

1

2

3

4

6

7
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8 PRZYŁĄCZANIE KANAŁÓW
<Wykonując prace związane z przyłączeniem kanałów, 
należy pamiętać o następujących kwestiach>
• Nie należy łączyć kanałów w sposób przedstawiony na rys. 

15.

• Poniżej podano minimalne promienie wygięć kanałów 
elastycznych.
Kanał 200 mm: średnica 300 mm
Kanał 250 mm: średnica 375 mm

• Aby wyeliminować nieszczelności, po połączeniu kołnierza 
z kanałem owiń odcinek taśmą aluminiową. (Patrz 
rysunek 16)

• Aby nie doszło do zwarcia, otwór zasysający powietrze 
z wewnątrz powinien być umieszczony jak najdalej od 
otworu, przez który wdmuchiwane jest powietrze.

• Zastosuj kanały odpowiednie dla używanego modelu 
urządzenia (informacje zawiera rysunek montażowy).

• Oba kanały biegnące na zewnątrz powinny być nachylone 
(nachylenie 1/30 lub większe), co zapobiegnie przedosta-
waniu się wody deszczowej do układu. Wszystkie trzy kanały 
(kanały zewnętrzne oraz kanał zasilania powietrzem) muszą 
być zaizolowane, tak aby nie dochodziło do kondensacji. 
(Materiał: wełna mineralna grubości 25 mm) 
(Patrz rysunek 16)

• Jeśli w przestrzeni podsufitowej stale utrzymuje się wysoka 
temperatura i wilgotność, należy w przestrzeni podsufitowej 
zamontować urządzenia wentylacyjne.

• W miejscach, gdzie metalowy kanał ma być przepuszczony 
przez metalową lub drucianą konstrukcję kratownicową lub 
siatkową albo przez metalową okładzinę drewnianej ściany 
szkieletowej, zarówno kanał, jak i ścianę należy odizolować 
elektrycznie.

• Stosowanie przewodów elastycznych lub wygłuszających 
może znacząco obniżyć dźwięk rozchodzenia się powietrza 
dostarczanego do pomieszczenia (SA). Materiały należy 
dobierać z uwzględnieniem mocy wentylatorów oraz 
poziomu dźwięku podczas pracy urządzenia. W celu 
dokonania wyboru należy skontaktować się z lokalnym 
dealerem.

• Odległość między osiami wylotu powietrza zużytego (EA) 
i czerpni powietrza świeżego (OA) powinna być równa 
trzykrotności średnicy kanału.

• Nie należy stosować zaślepek giętych ani kołpaków 
okrągłych osłon jako osłon zewnętrznych, jeśli istnieje ryzyko 
ich zamakania na deszczu.

• W przypadku korzystania z osłon głębokich należy upewnić 
się, że kanał po stronie osłony (ściana zewnętrzna) ma 
długość co najmniej 1 metra.

• Jeśli występuje ryzyko zasysania zimnego powietrza wokół 
kratki wylotowej, należy rozważyć zmianę lokalizacji kratki 
wylotowej.
Wentylator działa w trybie odszraniania; często nawiewane 
jest zimne powietrze.

• Podczas podłączania urządzenia wewnętrznego 
bezpośrednio do kanału należy zawsze stosować zarówno 
dla urządzenia zewnętrznego, jak i dla wewnętrznego ten 
sam system; należy uruchomić system w trybie pracy 
grupowej i dokonać ustawień połączenia bezpośredniego 
z pilota zdalnego sterowania (Nr trybu "17 (27)" – 
PIERWSZY KOD "5" – DRUGI KOD  "06"). Nie należy 
również wykonywać podłączenia po stronie wylotowej 
urządzenia wewnętrznego. W zależności od mocy wentyla-
tora i ciśnienia statycznego może dochodzić do zatrzymania 
pracy urządzenia.

• W przypadku instalacji na terenach podmiejskich, gdzie 
szyby oraz oświetlenie uliczne znajduje się w niewielkiej 
odległości od czerpni świeżego powietrza, ze względu na 
duże nagromadzenie insektów mogą one przedostawać się 
również przez otwory czerpni oraz filtry powietrza. W takich 
przypadkach zalecane jest stosowanie filtrów o 
podwyższonej wydajności (sprzedawanych osobno). Mimo 
to ochrona przed insektami, zwłaszcza tymi niewielkich 
rozmiarów, może być nadal nieskuteczna. Należy wówczas 
podjąć dodatkowe kroki, takie jak wykonanie skrzynki 
filtrującej (do przygotowania w miejscu instalacji).

Rysunek 15

1 Nadmierne wygięcie (Nie wyginać kanałów pod kątem 
większym niż 90°)

2 Zbyt wiele zgięć

3 Można zredukować średnicę przyłączanego kanału.
Nie wolno redukować średnicy na odcinku.

4 Zgiąć w prawo zaraz za wylotem

Rysunek 16

1 Kanał zewnętrzny

2 Taśma aluminiowa (nie należy do wyposażenia)

3 Spadek (większy niż 1/30)

4 Upewnić się, czy kanał nie jest poluzowany.

5 Materiał izolacyjny (nie należy do wyposażenia)

6 Kołnierz do przyłączenia kanału

5

1

2

2

3

4

6
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9 INSTALACJA OKABLOWANIA 
ELEKTRYCZNEGO

• Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć zasilanie 
elektryczne.

• Wszystkie elementy spoza wyposażenia, materiały i 
procedury postępowania przy montażu instalacji elektrycznej 
powinny być zgodne z lokalnymi przepisami.

• Stosować wyłącznie przewody miedziane.
• Prace instalacyjne przy okablowaniu muszą być wykony-

wane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.
• Informacje na temat prowadzenia okablowania 

elektrycznego można znaleźć na umieszczonej na pokrywie 
skrzynki elektrycznej etykiecie ze schematem okablowania.

• Okablowanie urządzenia zewnętrznego oraz pilota zdalnego 
sterowania musi odpowiadać temu przedstawionemu na 
etykiecie ze schematem elektrycznym. Informacje na temat 
prowadzenia przewodów pilota zdalnego sterowania można 
znaleźć w instrukcji montażu pilota zdalnego sterowania.

• Ten system obejmuje kilka urządzeń wewnętrznych. 
Urządzenia wewnętrzne należy oznaczyć kolejno jako 
urządzenie A, urządzenie B..., itd. i upewnić się, że 
połączenia na płycie zaciskowej urządzenia zewnętrznego 
i jednostki BS są odpowiednio dopasowane. Niewłaściwe 
połączenie kabli i przewodów między urządzeniem 
zewnętrznym a wewnętrznym może spowodować 
nieprawidłowe działanie systemu.

• Obwód zasilania należy wyposażyć w przerywacz obwodu 
lub zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

• Rezystancja do uziemienia nie powinna przekraczać 100 W. 
Wartość ta może wynosić nawet 500 W, jeśli używane jest 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe (z uwagi na możliwość 
wykorzystania ochronnej rezystancji uziemienia).

• Nie wolno podłączać ani pozwalać na styk uziemienia z rurą 
gazową, wodną, piorunochronem ani uziemieniem linii 
telefonicznej.

• Przewody gazowe: nieszczelności mogą powodować 
wybuchy i pożar.

• Przewody wodne: brak efektu uziemienia w przypadku 
używania twardych przewodów z winylu.

• Przewody uziemienia linii telefonicznej lub 
piorunochronu: potencjał ziemi w wyniku uderzenia 
piorunu skrajnie rośnie.

• Nie włączać zasilania (przełącznika, przerywacza obwodu 
ani zabezpieczenia ziemnozwarciowego), dopóki nie 
zostaną zakończone wszelkie prace.

PARAMETRY BEZPIECZNIKÓW I PRZEWODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA
• Jeśli przewody elektryczne znajdują się w miejscu łatwo 

dostępnym, należy zainstalować przerywacz 
ziemnozwarciowy chroniący przed porażeniem prądem 
elektrycznym.

• W przypadku stosowania zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego powinno być ono zaopatrzony 
również w funkcję zabezpieczenia przeciwprądowego i 
przeciwporażeniowego.
W przypadku stosowania przerywacza przeznaczonego 
do ochrony przed zwarciami do ziemi należy koniecznie 
połączyć go z przerywaczem obwodu lub czujnikiem 
obciążenia z bezpiecznikiem.

• Długości przewodów transmisyjnych i przewodów pilota 
zdalnego sterowania podano poniżej.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

MCA: Min. prąd w obwodzie (A)
MFA: Maks. prąd bezpiecznika (A)
kW: Moc znamionowa silnika wentylatora (kW)
FLA: Prąd pod pełnym obciążeniem (A)

Model

Przewody zasilające i 
uziemiające

Przewody pilota 
zdalnego 

sterowania
Przewody 

transmisyjne

Bezpieczniki 
zewnętrzne Przewód Przekrój Przewód Przekrój

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

Należy 
stosować 

się do 
norm 

obowią-
zujących 
lokalnie

Przewód 
w osłonie
(2-żyłowy)

0,75–1,25 
mm

2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Długość przewodów transmisyjnych łączących 
urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne 
… max 1000 m (łączna długość przewodów 2000 m)

Długość przewodów transmisyjnych między 
urządzeniem wewnętrznym a pilotem zdalnego 
sterowania … maks. 500 m

Jedn. Zasilanie Silnik wentylatora

Model Hz Wolty
Zakres 

napięcia
MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Maks. 
264 V
Min. 

198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2
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10 PRZYKŁAD INSTALACJI 
OKABLOWANIA I KONFIGURACJA 
PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

10.1 ZDEJMOWANIE POKRYWY MODUŁU 
STERUJĄCEGO, ODŁĄCZANIE 
PODZESPOŁÓW I PODŁĄCZANIE 
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

PRZESTROGA

Należy koniecznie wyłączyć zasilanie przed 
przystąpieniem do otwierania modułu sterującego.

• Zdejmij pokrywę modułu sterującego i wyjmij przewód 
w sposób pokazany na rysunku (szczegółowe informacje 
zawierają rysunki 17 i 18).

PRZESTROGA

• Informacje na temat okablowania elektrycznego można
znaleźć na umieszczonej na pokrywie modułu sterującego
etykiecie ze schematem okablowania.

• Należy nałożyć uszczelkę lub kit (nie należą do 
wyposażenia) na otwór na przewody, aby zapobiec wnikaniu 
wody i owadów oraz innych drobnych cząstek z otoczenia. 
W przeciwnym przypadku może wystąpić zwarcie wewnątrz 
modułu sterującego.

• Podczas zaciskania przewodów należy uważać, by nie
wywierać nacisku na połączenia przewodów; do zaciskania
służą dołączone zaciski. Należy sprawdzić, czy pokrywa
modułu sterującego jest ściśle dopasowana, prowadząc
przewody prawidłowo i montując pokrywę modułu
sterującego w sposób pewny.
Podczas montowania pokrywy modułu sterującego należy
sprawdzić, czy przewody nie zostały przytrzaśnięte na
narożach. Aby zapobiec uszkodzeniu, przewody należy
prowadzić przez otwory.

• Skontroluj, czy okablowanie pilota zdalnego sterowania,
przewody między urządzeniami i inne przewody elektryczne
nie przebiegają w tych samych miejscach na zewnątrz
urządzenia. Należy zachować odległość co najmniej 50 mm,
w przeciwnym przypadku zakłócenia elektryczne mogą
spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

10.2 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 
I UZIEMIAJĄCYCH

• Przełóż przewody zasilające i uziemienia przez przepust na 
przewody i do modułu sterującego, a następnie zamocuj 
przy użyciu dołączonych obejm, po podłączeniu przewodów 
do listew zaciskowych. (Patrz rysunek 17)

Szczegół listwy zaciskowej (X1M)

1 Moduł sterujący

2 Płytka drukowana

3 Przewody transmisyjne

4 Przewody zasilające i uziemiające

5 Przyłącze uziemienia

6 Przepust na przewody transmisyjne

7 Przepust na przewody zasilające

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Rysunek 17

1 Przewód zwierający
Wyjąć na czas instalacji higrostatu (nie należy do 
wyposażenia)

2 Przewody higrostatu

3 Części zacisku z tworzywa

4 Zacisk (akcesoria)

5 Przyłącze uziemienia (śruba M4, podkładka 
sprężynowa, podkładka pierścieniowa sprężysta)

6 Przewody zasilające
Przewody uziemiające

5

1

2
3

4
6
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<Środki ostrożności przy prowadzeniu elektrycznych 
przewodów zasilających>

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]

[1] Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika umożliwiającego 
odcięcie zasilania całego systemu. 

[2] Dopuszczalne jest zastosowanie jednego wyłącznika 
zasilania do wszystkich urządzeń należących do tego 
samego systemu.
Należy jednak starannie dobrać parametry wyłączników i 
przerywaczy w obwodach odgałęzionych.

[3] W obwód zasilania każdego urządzenia należy włączyć 
wyłącznik i bezpiecznik, tak jak to pokazano na rysunku.

PRZYKŁAD KOMPLETNEGO SYSTEMU

[4] Należy zastosować okrągłe karbowane końcówki w celu 
podłączenia zasilania do listwy zaciskowej.
Jeśli to niemożliwe, podczas przeprowadzania prac zwróć 
uwagę na następujące punkty.
• Do tego samego przyłącza zasilania nie należy 

podłączać przewodów o różnym przekroju.
(Poluzowanie połączenia może być przyczyną 
przegrzewania).

• Używać tylko przewodu elektrycznego podanego typu. 
Przewody powinny być pewnie podłączone do przyłączy. 
Podczas blokowania przewodu nie należy wywierać na 
przyłącze nadmiernej siły. (Moment dokręcania: 
131 N•cm ±10%)

[5] Momenty dokręcania dla śrub zacisków.
• Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręć śruby 

zacisków. Jeśli ostrze śrubokręta jest za wąskie, głowa 
śruby może zostać uszkodzona, i śruba nie zostanie 
prawidłowo dokręcona.

• Jeśli śruby zaciskowe zostaną dokręcone za mocno, 
mogą zostać uszkodzone.

• W poniższej tabeli podano momenty dokręcania śrub 
listwy zaciskowej.

<Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów 
uziemienia>

Podczas przeciągania przewodów elektrycznych należy 
prowadzić je przez wyciętą część podkładki.
(Nieprawidłowe podłączenie uziemienia może uniemożliwić 
jego poprawne działanie).1 Zasilanie

2 Urządzenie zewnętrzne VRV

3 Przełącznik

4 Bezpiecznik

5 Urządzenie HRV (VKM)

6 Urządzenie wewnętrzne VRV

7 Pilot zdalnego sterowania

8 Przewody zasilające
Kabel w osłonie (H05VV-03G)

9 Przewody transmisyjne
Kabel w osłonie

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

Rysunek 18

1 Załóż pokrycie izolacyjne

2 Okrągła, karbowana końcówka

3 Przewód elektryczny

Moment dokręcania 
(N•m)

Listwa zaciskowa pilota zdalnego 
sterowania/Przewodów 
transmisyjnych (X3M)

0,88 ±0,09

Listwa zaciskowa zasilania (X1M) 1,31 ±0,13

Przyłącze uziemienia 1,69 ±0,25

1 Okrągła, karbowana końcówka

2 Podkładka sprężysta, podkładka płaska

3 Śruba uziemiająca

4 Podkładka

5 Część do wycięcia

1

2

3

5

1

2

3

4
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10.3 PRZEWODY ZASILANIA PILOTA, 
TRANSMISYJNE, PRZEWODY STEROWANIA 
KOMPUTEROWEGO
• Przewody zdalnego sterowania, przewody trans-

misyjne oraz przewody sterowania komputerowego 
należy poprowadzić do modułu sterującego prze-
pustem kablowym i podłączyć do zacisków na listwie 
zaciskowej X3M. Po podłączeniu zamocuj za pomocą 
dołączonej opaski. 
(Patrz rysunek 18)

Szczegół listwy zaciskowej (X3M)

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
• Informacje na temat prowadzenia przewodów pilota 

zdalnego sterowania można znaleźć w instrukcji montażu 
pilota zdalnego sterowania.

• Pod żadnym pozorem nie wolno podłączać przewodów 
zasilających do pilota zdalnego sterowania lub listwy 
zaciskowej przewodów transmisyjnych.
Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie całego 
układu.

• Podłącz przewody pilota zdalnego sterowania i przewody 
transmisyjne do odpowiednich listew zaciskowych.

10.4 OKABLOWANIE REGULATORA WILGOTNOŚCI 
(NIE NALEŻY DO WYPOSAŻENIA) 
<TYLKO MODELE Z RODZINY VKM-GBMV1>
• Przełóż skrzynkę modułu sterującego wraz z 

przewodami zasilającymi przez przepust na przewody 
zasilające.

• Wyjmij przewody zwierające (1 i 2) z listwy zaciskowej 
X1M i podłącz przewody regulatora wilgotności.

• Zamocuj za pomocą opaski na przewodach 
zasilających. (Patrz rysunek 17)

PRZESTROGA

<Tylko modele z rodziny VKM-GBMV1>
• W przypadku stosowania higrostatów należy zainstalować 

po jednym na każde urządzenie HRV.
Sterowanie więcej niż jednym urządzeniem HRV na pod-
stawie danych z pojedynczego sterownika higrostatycznego 
może uniemożliwić normalne nawilżanie i może 
spowodować wycieki wody, itp.

10.5 PRZYKŁAD INSTALACJI OKABLOWANIA
• To urządzenie może współpracować w układzie łączonym 

z urządzeniami wewnętrznymi (klimatyzatory VRV) lub jako 
niezależny układ uzdatniania powietrza zewnętrznego. 

• W przypadku podłączania do układu VRV-R i umieszczania 
króćca RA tego urządzenia bezpośrednio z sufitu. Należy 
również wykonać podłączenie do jednostki BS identycznej 
z urządzeniem VRV-R (urządzenie główne), a następnie 
wykorzystać tryb pracy grupowej. (Szczegółowe informacje 
można znaleźć w dokumentacji technicznej.)

Rysunek 19

1 Części zacisku z tworzywa

2 Zacisk (akcesoria)

3 Przewody pilota zdalnego sterowania
Przewody transmisyjne

Parametry 
przewodów Przewód w osłonie (2 żyły)

Przekrój 0,75 - 1,25 mm
2

Długość Maks. 100 m

Parametry styków 
zewnętrznych

Styk normalnie zamknięty
(tolerancja prądu 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Układ pracy łączonej z układem VRV (połączony z urządzeniami HRV i standardowymi urządzeniami wewnętrznymi 
w pojedynczym obiegu chłodniczym)>

1 Urządzenie zewnętrzne

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

3 Przełącznik

4 Bezpiecznik

5 Przewody transmisyjne

6 Pilot zdalnego sterowania

7 Przewody pilota zdalnego sterowania

8 Uziemienie

9 Standardowe urządzenie wewnętrzne A

10 Standardowe urządzenie wewnętrzne B

11 HRV A (typ do uzdatniania powietrza 
zewnętrznego)

<Układ niezależny (podłączony tylko do urządzenia HRV w pojedynczym obiegu chłodniczym)>

1 Urządzenie zewnętrzne

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

3 Przełącznik

4 Bezpiecznik

5 Przewody transmisyjne

6 Pilot zdalnego sterowania

7 Uziemienie

8 Standardowe urządzenie wewnętrzne A

9 Standardowe urządzenie wewnętrzne B

10 HRV A (typ do uzdatniania powietrza 
zewnętrznego lub typ standardowy)
Typ standardowy: ... Seria VAM

<Gdy uwzględniana jest jednostka BS>

1 Urządzenie zewnętrzne

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

3 Przełącznik

4 Bezpiecznik

5 Przewody transmisyjne (brak biegunowości)

6 Jednostka BS

7 Pilot zdalnego sterowania

8 Przewody pilota zdalnego sterowania

9 Uziemienie

10 Standardowe urządzenie wewnętrzne A

11 Urządzenie HRV A

F1 F2 F1 F2

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

IN/D OUT/D
Control box

5

1

2 2 2

3

4

6

8 8 8

9 10 11

7
6

3

4

3

4

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

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

5

1

2 2 2

3

4

6

7 7
7

8 9 10

6 6

3

4

3

4

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

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Control box

Control box

5

12 2

3
4

3
4

7

6

8

9 9
10 11
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[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
Gdy stosowane jest sterowanie grupowe, nie ma potrzeby 
wyznaczania adresu urządzenia wewnętrznego. (Adres jest 
ustawiany automatycznie po włączeniu zasilania.) Ponieważ 
jednak urządzenie HRV (typ do uzdatniania powietrza 
zewnętrznego) korzysta z dwu adresów sterujących na każde 
urządzenie, można nimi sterować w trybie pracy grupowej, 
zgodnie z poniższym opisem.

Uwaga:
W przypadku korzystania z układu chłodzenia w trybie pracy 
jednoczesnej pojedynczą jednostkę BS należy podłączyć do 
urządzenia HRV (typ do uzdatniania powietrza zewnętrz-
nego) oraz urządzeń wewnętrznych w celu włączenia trybu 
pracy grupowej. W przypadku podłączenia pojedynczej 
jednostki BS tylko do urządzenia HRV należy ustawić na 
stałe wybrany tryb pracy urządzenia HRV: chłodzenie, 
ogrzewanie lub wentylacja.

10.6 STEROWANIE 2 PILOTAMI (STEROWANIE 
1 URZĄDZENIEM WEWNĘTRZNYM ZA 
POMOCĄ 2 PILOTÓW)

• Gdy używane są 2 piloty zdalnego sterowania, jeden z nich 
musi być wybrany jako główny ("MAIN"), a drugi jako 
podrzędny ("SUB").

ZAMIANA PILOTA GŁÓWNEGO Z PODRZĘDNYM
(1) Włóż śrubokręt z płaską końcówką we wgłębienie 

między górną a dolną częścią pilota i w 2 miejscach 
podważ górną część.
(Płytka drukowana pilota jest przymocowana do jego górnej 
części).

(2) Na płytce drukowanej jednego z pilotów obróć 
przełącznik wyboru trybu pracy (GŁÓWNY/
PODRZĘDNY) w położenie "S".
(W drugim pilocie przełącznik pozostaw w pozycji "M").

< Sposób okablowania > (Zob. "9. INSTALACJA 
OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO".)

(1) Zdemontuj pokrywę modułu sterującego.

(2) Podłącz pilota 2 (podrzędnego) do listwy zaciskowej (6P) 
pilota (P1, P2) w module sterującym. 
(Brak biegunowości).

[ŚRODKI OSTROŻNOŚCI]
• W przypadku sterowania grupowego konieczne jest 

wykonanie połączeń krosowych oraz 2 pilotów zdalnego 
sterowania jednocześnie.

• Należy podłączyć urządzenie wewnętrzne na końcu 
przewodu krosowego (P1, P2) do pilota 2 ("SUB" – 
podrzędnego).

Liczba urządzeń 
wewnętrznych

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Liczba urządzeń 
HRV 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 Górna część pilota zdalnego sterowania

2 Dolna część pilota zdalnego sterowania

3 Tutaj włóż końcówkę wkrętaka, a następnie delikatnie 
podważ górną część sterownika.

1

2
3

1 Ustawienie fabryczne

2 Jeśli ustawienia fabryczne pozostają bez zmian, 
konieczna jest zmiana tylko jednego pilota.

3 Płytka drukowana pilota zdalnego sterowania

1 Listwa zaciskowa przewodów pilota zdalnego 
sterowania

2 Pilot zdalnego sterowania 1 (główny)

3 Pilot zdalnego sterowania 1 (podrzędny)

1 Urządzenie wewnętrzne 1

2 Urządzenie wewnętrzne 2

3 Maks. liczba urządzeń wewnętrznych

4 Połączenie krosowe (P1, P2)

5 Pilot zdalnego sterowania 1 (główny)

6 Pilot zdalnego sterowania 2 (podrzędny)

S

M
S

S
M1

3

2

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

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6
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10.7 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
(WYMUSZONE WYŁĄCZANIE i WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE)

• Parametry przewodów i sposób ich prowadzenia
Wejście z zewnątrz należy podłączyć do złączy T1 i T2 na 
listwie zaciskowej pilota zdalnego sterowania.

* Nie można wymusić zatrzymania urządzenia w nocy 
w trybie swobodnego chłodzenia za pośrednictwem złączy 
T1 lub T2.

• Pobudzenie
W poniższej tabeli objaśniono działanie w trybie 
WYMUSZONE WYŁĄCZANIE i WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE w odpowiedzi na wejście A.

• Uaktywnienie mechanizmów WYMUSZONEGO 
WYŁĄCZANIA oraz WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
Należy przejść do trybu WYMUSZONE WYŁĄCZANIE oraz 
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, korzystając z lokalnych 
ustawień uruchamiania/zatrzymywania sygnałem 
zewnętrznym, zgodnie z informacjami w punkcie 
"11. KONFIGURACJA W MIEJSCU INSTALACJI I TRYB 
TESTOWY".

10.8 CENTRALNE STEROWANIE

W przypadku realizacji sterowania za pomocą centralnego 
urządzenia (sterownik centralny, itp.) konieczne jest ustawienie 
na pilocie zdalnego sterowania numeru grupy. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w instrukcji każdego urządzenia 
centralnego.

11 KONFIGURACJA W MIEJSCU 
INSTALACJI I TRYB TESTOWY

11.1 PRZEPROWADŹ KONFIGURACJĘ W MIEJSCU 
INSTALACJI, KORZYSTAJĄC Z PILOTA 
ZDALNEGO STEROWANIA

(1) Sprawdź, czy pokrywy modułów sterujących urządzeń 
wewnętrznego i zewnętrznego są zamknięte.

(2) Zależnie od rodzaju instalacji należy dokonać 
konfiguracji po włączeniu urządzenia oraz zgodnie 
z podręcznikiem konfiguracji dołączonym do pilota.

Ostatecznie należy upewnić się, że nabywca zachował 
podręcznik konfiguracji oraz podręcznik obsługi.

11.1.1 KONFIGURACJA W MIEJSCU INSTALACJI
Do zaprogramowania ustawień urządzenia HRV należy 
użyć pilota klimatyzatora systemu VRV

<Wartość początkowa>
• "NR TRYBU" 17,18 i 19: Sterowanie grupowe urządzeniami 

HRV.
• "NR TRYBU" 27, 28 i 29: sterowanie indywidualne

<Obsługa>
Poniżej opisano sposób obsługi i programowania 
ustawień.

(1) Gdy urządzenie znajduje się w normalnym trybie, naciśnij 
przycisk INSPECTION/TRIAL i przytrzymaj go przez czas 
dłuższy niż cztery sekundy, aby przejść w tryb ustawień 
lokalnych.

(2) Za pomocą przycisku REGULACJI TEMPERATURY 
wybierz odpowiedni "NR TRYBU". (Kod na wyświetlaczu 
będzie migał).

(3) Aby wprowadzić ustawienia dla poszczególnych urządzeń 
sterowanych grupowo (gdy wybrany jest tryb nr 27, 28 lub 
29), naciśnij przycisk TIMER SETTING ON/OFF i wybierz 
"Nr urządzenia", którego mają dotyczyć ustawienia. (Nie 
jest to konieczne, gdy ustawienia mają dotyczyć całej 
grupy).

(4) Naciskając górną część przycisku TIMER, wybierz 
"PIERWSZY KOD".

(5) Naciskając górną część przycisku TIMER, wybierz "DRUGI 
KOD".

(6) Naciśnij jednokrotnie przycisk PROGRAM/CANCEL, aby 
wprowadzić ustawienia. (Kod na wyświetlaczu przestanie 
migać i zacznie świecić stale).

(7) Ponownie naciśnij przycisk INSPECTION/TRIAL, aby 
powrócić do trybu normalnego.

1 Wejście A

Parametry 
przewodu Przewód w osłonie (2 żyły)

Przekrój 0,75 - 1,25 mm
2

Długość Maks. 100 m

Przyłącze 
zewnętrzne

Styk gwarantujący minimalne obciążenie 
15 V DC, 1 mA.

WYMUSZONE WYŁ. WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE

Sygnał "WŁ." powoduje wyłączenie 
urządzenia (niedostępne z pilota).

Sygnał "WYŁ → WŁ" 
powoduje WŁĄCZENIE 
urządzenia.

Sygnał "WYŁ." powoduje włączenie 
sterowania pilotem.

Sygnał "WŁ → WYŁ" 
powoduje 
WYŁĄCZENIE 
urządzenia.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 PIERWSZY KOD

2 DRUGI KOD

3 NR TRYBU

4 TRYB KONFIGURACJI

SETTING

2

1
3

4
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<Przykład>

Chcąc w trybie grupowym ustawić małe natężenie 
nawiewu, wprowadź numer trybu "19", "PIERWSZY KOD" 
"0" i "DRUGI KOD" "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

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

(4) (5)
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■ USTAWIENIA I NUMERY USTAWIEŃ

 : Domyślne ustawienie fabryczne

UWAGA)
1. DRUGI KOD, ujęty w pogrubione linie to ustawienia fabryczne.
2. Konfiguracja przebiega w trybie grupowym, jednak wybranie numeru trybu podanego w nawiasach umożliwia indywidualne 

konfigurowanie urządzeń wewnętrznych. Możliwe jest jednak jedynie sprawdzenie, czy ustawienia w nawiasach zostały 
zmodyfikowane w trybie indywidualnym. (W przypadku pracy grupowej ustawienia zostają zmienione, lecz na wyświetlaczu nadal 
wyświetlane są informacje jak dla stanu dostarczenia z fabryki.)

3. Nie należy modyfikować żadnych ustawień niewymienionych na liście. Jeśli pewne funkcje nie są dostępne, nie będą 
wyświetlane.

4. Powrót do trybu normalnego powoduje inicjalizację pilota, na którego wyświetlaczu może pojawić się wskazanie "88".
5. W przypadku dokonania zmian ustawień wskaźnika filtru powietrza lub nastawy swobodnego chłodzenia w nocy, klientowi należy 

wyjaśnić dokonane zmiany.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień w chłodnych rejonach.

-: praca z ustawionym natężeniem nawiewu

Opis ustawienia NR 
TRYBU

PIERWSZY 
KOD

DRUGI KOD

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

Zewnętrzny sygnał 
włączania/wyłączania

12 1 Wymuszone 
wyłączanie

Włączanie/
wyłączanie

Odstęp czasowy między 
momentami wyświetlania 
symbolu filtru

17 (27)

0
Około 
2500 

godzin

Około 
1250 

godzin

Bez 
zliczania

Godzina uruchomienia oraz 
włączenia i wyłączenia trybu 
swobodnego chłodzenia w 
nocy

1 Wył.
Wł.

2 godz. 
później

Wł.
4 godz. 
później

Wł.
6 godz. 
później

Wł.
8 godz. 
później

Ustawienie początkowe dla 
wentylatora nawiewu 4 Normalny

Bardzo 
wysoka Normalny

Bardzo 
wysoka

System z bezpośrednim 
połączeniem kanału z VRV

5

Bez kanału 
(ustawione 
natężenie 
nawiewu)

Kanał 
bezpośredni 
(wentylator 

wył.)

–

Bez kanału 
(ustawione 
natężenie 
nawiewu)

–

Kanał 
bezpośredni 
(Wentylator 

wył.)

Bez kanału 
(Wentylator 

wył.)

Chłodne rejony (ustawienie 
pracy wentylatora przy 
wyłączonym termostacie)

– – –

Termostat 
wyłączony: L
Odszranianie: 

Wył.

–

Termostat 
wyłączony: L
Odszranianie: 

Wył.

Termostat 
wyłączony: –
Odszranianie: 

Wył.

Tryb swobodnego chłodzenia 
w nocy

6 Wysoki Ultra
Wysoki

Wyświetlacz dla trybu 
nawiewu

18 (28)
4 Pokaż Ukryj

Wentylacja nawiewna / 
Wentylacja wywiewna 7 Dostar-

czanie
Wydmuchi-

wanie
Dostar-
czanie

Wydmuchi-
wanie

Ustawienie trybu pracy cichej

19 (29)

1 Nie – – – – – –
Działanie w trybie ciągłym

Mniej Normalny

Stopień wentylatora 
zasilającego
(regulacja natężenia 
przepływu powietrza)

2

Mniej Normalny Więcej

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

Stopień wentylatora 
wywiewowego
(regulacja natężenia 
przepływu powietrza)

3

Mniej Normalny Więcej

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

Nastawa nawiewu 
przez 24 godziny 4 Nie – – – – – –

Działanie w trybie ciągłym

Mniej Normalny

Praca wentylatora w trybie 
rezydualnym z podłączoną 
grzałką

8 Wyłącz Wyłącz Włącz Włącz

Odświeżanie wł./wył. 1A 0 Wył. Wł.

Wentylator klimatyzatora 01 02 04 06 08

Wyłączony termometr 
ogrzewania Praca – – Niski Niski –

Odszranianie Zatrzymanie – Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Powrót oleju Zatrzymanie – Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie
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W przypadku pracy niezależnej

-: praca z ustawionym natężeniem nawiewu
Niskie: praca z niewielkim natężeniem nawiewu

Tryb odszraniania
• W trybie ogrzewania wężownica urządzenia zewnętrznego pokrywa się większą ilością szronu. Wydajność ogrzewania spada i 

system przełącza się w tryb odszraniania.
• Na pilocie aż do chwili rozpoczęcia nawiewu ciepłego powietrza będzie widoczne wskazanie " ".
• Powrót do trybu ogrzewania następuje po upływie od 6 do 8 minut (maksymalnie po 10 minutach).
• Podczas odszraniania wentylatory urządzenia nadal pracują (zgodnie z nastawą fabryczną). Ma to na celu utrzymanie parametrów 

wentylacji i nawilżania na niezmienionym poziomie.
• Jeśli występuje ryzyko zasysania zimnego powietrza wokół kratki wylotowej, należy rozważyć zmianę lokalizacji kratki wylotowej.
• Wentylator można jednak zatrzymać za pośrednictwem pilota. Nie należy zatrzymywać wentylatora w miejscach, gdzie brak 

wentylacji może spowodować przenikanie zanieczyszczonego i/lub mokrego powietrza do innego pomieszczenia lub zasysanie 
powietrza z otoczenia. (wypływ powietrza z izolatek czy wydostawanie się zapachów z toalet, itp.)

7. Regulacja nastawy temperatury dla lokalnych warunków:
W przypadku niepobierania powietrza do urządzenia RA bezpośrednio z pomieszczenia (np. w razie niepodłączenia kanału RA), 
temperatura urządzenia RA może być wyższa od ustawionej temperatury standardowego urządzenia wewnętrznego. W takim 
przypadku należy koniecznie dostosować ustawione temperatury ogrzewania (osuszania) oraz chłodzenia zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami.

• Temperatura ustawiona fabrycznie: Ogrzewanie (nawilżanie) …21°C, Chłodzenie (temperatura na ssaniu, przy wymienniku ciepła) 
… 26°C

• Konfigurowalny zakres nastaw temperatury: Ogrzewanie (nawilżanie) …od 14 do 26°C, chłodzenie …od 18 do 33°C 
Korelacja jest następująca: 
Ustawiona temperatura chłodzenia = Ustawiona temperatura ogrzewania (nawilżania) + Różnica temperatur przełączenia 
chłodzenie/ogrzewanie (np. 26°C = 21°C + 5°C)

Ponadto, w przypadku podłączenia systemu VRV HR należy wyregulować temperaturę przełączenia chłodzenia/ogrzewania przy 
pracy w trybie automatycznym odpowiednio do warunków lokalnych.
• Temperatura przełączenia ustawiona fabrycznie: Ogrzewanie (nawilżanie) …15°C, Chłodzenie (temperatura zewnętrzna) … 25°C
• Konfigurowalny zakres temperatury przełączenia: Ogrzewanie (nawilżanie) …od 10 do 18°C, chłodzenie …od 19 do 30°C

Korelacja jest następująca: 
Temperatura przełączenia dla trybu chłodzenia = Temperatura przełączenia dla trybu ogrzewania + Różnica temperatur dla 
przełączenia trybu chłodzenia/ogrzewania (np. 25°C = 15°C + 10°C)

Wentylator klimatyzatora 01 02 04 06 08

Wyłączony termometr 
ogrzewania Praca – – Niski Niski –

Odszranianie Zatrzymanie – – Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Zatrzyma
nie

Powrót oleju Zatrzymanie – –
Zatrzyma

nie
Zatrzyma

nie
Zatrzyma

nie

NR TRYBU PIERWSZY 
KOD

Opis ustawienia
DRUGI KOD

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

12 (22) 4
Zakres temperatur przełączenia 

chłodzenie/ogrzewanie termostatu 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1 Nastawa temperatury ogrzewania 
(nawilżania)

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

NR TRYBU PIERWSZY 
KOD

Opis ustawienia
DRUGI KOD

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

14 (24)
3

Różnica temperatur dla przełączenia 
trybu chłodzenia/ogrzewania 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Temperatura przełączenia dla trybu 
ogrzewania

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 PRZEPROWADZANIE PROCEDURY 
TESTOWANIA ZGODNIE Z OPISEM W 
INSTRUKCJI INSTALACJI URZĄDZENIA 
ZEWNĘTRZNEGO

(1) Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy pokrywa 
modułu sterującego jest zamknięta.

(2) Przeprowadź procedurę testowania zgodnie z opisem 
w instrukcji instalacji urządzenia zewnętrznego.

• Gdy wystąpi błąd, lampka wskaźnika pracy na pilocie 
będzie pulsować. Aby zidentyfikować problem, należy 
odczytać kod błędu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. 
Listę kodów usterek wraz z opisami problemów 
umieszczono na etykiecie "CAUTION FOR SERVICING" 
(Uwagi dotyczące serwisowania) urządzenia 
zewnętrznego.
W przypadku wyświetlania na wyświetlaczu dowolnej 
z poniższych informacji istnieje możliwość, że przewody 
elektryczne są prowadzone w sposób nieprawidłowy lub 
że wyłączono zasilanie — należy to sprawdzić.

11.3 URUCHAMIANIE NAWILŻACZA
<TYLKO MODELE Z RODZINY VKM-GBMV1>

(1) Sprawdź, czy pewnie podłączono przewody rurowe 
doprowadzające wodę.

(2) Otwórz zawór odcinający zasilanie wodą. (nie będzie 
dostarczana woda.)

(3) Uruchom urządzenie HRV w trybie ogrzewania.
(Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia 
urządzenia w trybie ogrzewania zawiera instrukcja 
obsługi dołączona do urządzenia wewnętrznego.)
Rozpocznie się zasilanie urządzenia wodą i nawilżacz 
rozpocznie pracę.

(4) Po uruchomieniu ogrzewania (nawilżania) dźwięk 
dochodzący z elektrozaworu zasilania wodą (kliknięcie) 
będzie słyszalny co 3 lub 4 minuty, dlatego należy 
pozwolić na pracę w tym trybie przez co najmniej 
30 minut, aby upewnić się, że nawilżanie działa 
prawidłowo.

PRZESTROGA

• Jeśli próba przebiega na etapie wykańczania budynku, 
należy zwrócić Klientowi uwagę, aby ze względu na ryzyko 
dla urządzenia wewnętrznego oraz układu HRV nie 
uruchamiał nawilżacza aż do zakończenia prac.

• Przy uruchomionym nawilżaczu farba, pył i cząstki kleju 
oraz inne materiały stosowane podczas robót 
wykończeniowych mogą spowodować zanieczyszczenie 
urządzenia HRV, a w konsekwencji rozpryskiwanie się i 
wycieki wody.

Wyświetlacz pilota 
zdalnego sterowania

Spis treści

Wyświetlany jest 
symbol " ".

• Wystąpiło zwarcie na zaciskach 
WYMUSZONEGO WYŁĄCZANIA 
(T1, T2).

Wyświetlany jest 

symbol " ".
• Nie uruchomiono trybu testowego.

Wyświetlany jest 

symbol " ".
Wyświetlany jest 

symbol " ".

• Zasilanie urządzenia zewnętrznego jest 
wyłączone.

• Urządzenie zewnętrzne nie zostało 
wyposażone w przewód zasilania.

• Nieprawidłowe okablowanie prze-
wodów transmisyjnych i pilota lub 
przewodów WYMUSZONEGO WYŁ.

• Przewód transmisyjny jest przecięty.

Wyświetlany jest 

symbol " ".
• Usterka nawilżacza. (Zwarcie zasilania)

Wyświetlany jest 

symbol " ".

• Usterka napędu wentylatora. 
(Zwarcie zasilania)

Wyświetlany jest 

symbol " ".

• Ustawienie urządzenia głównego/
podrzędnego na pilocie jest 
nieprawidłowe.

Brak obrazu

• Zasilanie urządzenia wewnętrznego 
oraz urządzenia HRV jest wyłączone.

• Urządzenie wewnętrzne i urządzenie 
HRV nie zostały wyposażone 
w przewód zasilania.

• Nieprawidłowe okablowanie 
przewodów pilota, transmisyjnych i/lub 
przewodów WYMUSZONEGO WYŁ.

• Przewód pilota jest przecięty.
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