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Înainte de instalare

Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuată de un personal tehnic
calificat pentru acest tip de maşină, cu respectarea reglementărilor
actuale de protecţia muncii.

La recepţia unităţii controlaţi starea sa, verificând dacă nu s-au
produs cumva deteriorări în timpul transportului.

Consultaţi documentaţia tehnică relevantă pentru instalare şi utilizaţi
toate accesoriile posibile.

Identificaţi modelul şi versiunea unităţii din indicaţiile specificate pe
cutie.

Utilizare şi limite de exploatare

Daikin nu-şi asumă răspunderea
- dacă unitatea a fost instalată de personal fără calificare,
- dacă unitatea a fost utilizată necorespunzător,
- dacă unitatea a fost utilizată în condiţii care nu sunt autorizate,
- dacă operaţiunile de întreţinere specificate în acest manual nu au 

fost efectuate,
- dacă au fost utilizate piese de schimb neoriginale.

Păstraţi unitatea în ambalajul său până când este gata de instalare,
pentru a preveni pătrunderea prafului în interior.

Aerul aspirat de unitate trebuie să fie întotdeauna filtrat. Folosiţi
întotdeauna filtrul de aer furnizat. 

Dacă unitatea nu este utilizată în timpul iernii, evacuaţi apa din
sistem pentru a preveni deteriorările cauzate de formarea gheţii.
Dacă se utilizează soluţii de antigel, verificaţi punctul de congelare.

Nu modificaţi cablajul intern sau alte piese ale unităţii.

Limitele de exploatare sunt prezentate mai jos; oricare alte utilizări
sunt considerate necorespunzătoare:

■ agent termic: apă/glicol

■ temperatura apei: 5°C~95°C

■ presiune maximă de exploatare: 10 bar

■ temperatura aerului: –20°C~43°C

■ toleranţă tensiune: ±10%

Alegerea amplasamentului:

■ nu instalaţi unitatea în încăperi unde sunt prezente gaze
inflamabile

■ nu permiteţi pulverizarea directă a apei pe unitate;

■ instalaţi unitatea pe tavane sau pereţi care îi suportă greutatea.
Lăsaţi spaţiu suficient în jur pentru exploatarea şi întreţinerea
corespunzătoare a unităţii, luând în considerare toate
accesoriile opţionale instalate.

■ nu amplasaţi niciodată unitatea de încălzire direct sub o priză de
curent electric.

Descrierea echipamentului

Gama de unităţi FWD de aer condiţionat şi de încălzire a aerului a
fost implementată pentru condiţionarea încăperilor care necesită
instalarea de unităţi carenate.

Componente principale

■ Structură portantă confecţionată din tablă de oţel galvanizat
având grosimea adecvată, izolată corespunzător cu material
insonorizant/anti-condensare, cu autostingere clasa 1. Complet
cu panouri de inspectare.

■ Unitate ventilator cu rotor de ventilator simplu sau dublu,
admisie dublă de tip centrifugal, cu elice echilibrate static şi
dinamic, cuplate direct la motorul electric cu 3 turaţii, echipată
cu condensator montat permanent şi dispozitiv de protecţie
termică.

■ Regletă de conexiuni.

■ Schimbător de căldură: de înaltă eficienţă, confecţionat din tub
de cupru şi aripioare din aluminiu fixate la tuburi prin calare
mecanică. Sunt prevăzute cu distribuitoare din alamă şi ventile
de aer. Schimbătorul de căldură, furnizat în mod normal cu
racordare pe stânga, poate fi inversat 180°.

■ Sistem pentru colectarea şi evacuarea condensului,
configurat pentru montare pe tavan sau pe perete. Toate
modelele din gama FWD pot fi instalate fie în poziţie orizontală,
fie în poziţie verticală.

■ Modul de admisie a aerului cu filtru de aer

■ Modul de admisie a aerului
Confecţionat din tablă de oţel galvanizat. Aceste module permit
filtrarea aerului aspirat de unitate şi de asemenea racordarea
unităţii la tubulatura de admisie.

■ Filtru de aer
Confecţionat din material acrilic, cu autostingere clasa 1 şi clasa
de filtrare EU 2.

Filtrul pot fi introdus sau îndepărtat şi este fixat cu ajutorul a
2 butoane cu tije filetate M4.
Materialul de filtrare poate fi spălat şi regenerat pentru
menţinerea eficienţei nominale de filtrare cu scăpări limitate de
material.

■ Setul de accesorii constă din
- Structură portantă confecţionată din tablă de oţel galvanizat
- Filtru amovibil tip casetă (putând fi scos ca un sertar)
- Şuruburi de fixare cu autofiletare

Exemplu de instalare

A se vedea figura 1.

FWD Unităţi carenate serpentină - ventilator
Manual de instalare

şi exploatare

Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a pune în
funcţiune unitatea. Nu-l aruncaţi. Păstraţi-l la îndemână
pentru consultare ulterioară.

Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a
echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare,
scurtcircuit, scăpări, incendiu sau alte deteriorări ale
echipamentului. Asiguraţi-vă că folosiţi doar accesorii
fabricate de Daikin, concepute în mod specific utilizării cu
echipamentul şi instalaţi-le cu un profesionist.

Dacă nu sunteţi sigur de procedeele de instalare sau
utilizare, luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs.
Daikin pentru consultanţă şi informaţii.

1 Unitatea FWD

2 Modul de admisie cu filtru de aer
FWD
Unităţi carenate serpentină - ventilator
4PW17549-6A
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Dimensiuni

■ Modul de admisie cu filtru plat clasa EU 2 (A se vedea figura 2)

■ Unitatea standard (A se vedea figura 5)
Dimensiunile specificate pe partea stângă se referă la racordurile
hidraulice pe stânga iar dimensiunile specificate pe partea dreaptă
se referă la racordurile pe dreapta.

Instalarea

Instalare orizontală sau verticală

(A se vedea figura 3)

Configurarea unităţii

Unităţile sunt totdeauna furnizate în configuraţia AA, dar poziţia
racordului de admisie a aerul poate fi modificată în timpul instalării.

Descriere setului (A se vedea figura 6)

Se recomandă instalarea tuturor racordurilor pe echipamentul stan-
dard înainte de amplasare sa, cu consultarea specificaţiilor tehnice.

Secţiunile conductelor de admisie şi refulare sunt dreptunghiulare şi
prevăzute cu orificii pentru fixarea accesoriilor disponibile. Un element
rotund pre-decupat (Ø100 mm) este prezent pe ambele panouri laterale
ale unităţii pentru admisia directă a aerului proaspăt.

Dacă instalarea diferă de condiţiile de livrare, amplasarea trebuie
modificată demontând unitatea aşa cum este prezentat în figura 6.
Este posibilă orientarea racordurilor schimbătorului pe partea opusă
după cum urmează:

1 îndepărtaţi panourile de închidere superior şi inferior (1+2),

2 îndepărtaţi rezervorul de condens pentru instalarea orizontală (8),

3 slăbiţi cele 4 şuruburi de fixare a suportului motorului, fără a le
deşuruba complet (7),

4 îndepărtaţi schimbătorul de căldură (5) deşurubând cele 4
şuruburi de fixare, trageţi-l afară şi rotiţi-l; eliminaţi elementele
pre-decupate de pe panoul din partea opusă, reintroduceţi
schimbătorul de căldură şi strângeţi şuruburile.

5 montaţi la loc componentele specificate anterior,

6 astupaţi orificiile de evacuare ale distribuitoarelor utilizate
anterior cu materiale izolatoare anticondensare.

Instalarea unităţii

Fixaţi unitatea standard la tavan sau la perete utilizând cel puţin 4 din
cele 6 fante;

■ Pentru instalarea orizontală (montarea pe tavan) se
recomandă utilizarea de bare filetate de M8, şuruburi de
ancorare adecvate pentru greutatea unităţii şi pregătirea
amplasării unităţii prin utilizarea de şuruburi 2 M8 şi a unei şaibe
cu diametrul adecvat pentru introducerea în fantă şi apoi pentru
fixarea unităţii.
Înainte de a strânge contrapiuliţa, potriviţi strângerea piuliţei
principale astfel încât unitatea să fie corect înclinată pentru
facilitarea evacuării condensului (a se vedea figura 4).
Înclinarea corectă este realizată înclinând racordul de admisie în
jos faţă de racordul de evacuare până când între cele două
capete se obţine o diferenţă de nivel de circa 10 mm. Executaţi
racordurile hidraulice cu schimbătorul de căldură, iar pentru
operaţiunile de răcire cu evacuarea condensului. Utilizaţi unul
din cele două goliri ale rezervorului auxiliar, vizibilă pe partea
exterioară a panourilor laterale ale unităţii figura 5): evacuarea
orizontală (rezervor) şi verticală a condensului.

■ Pentru instalări verticale (montarea pe perete), fixaţi unitatea
astfel încât apa să curgă afară spre evacuarea de condens
utilizată. Este suficientă o înclinare echivalentă cu o diferenţă de
nivel de circa 5 mm între cele două panouri laterale.
Cele două tuburi de evacuare a condensului din rezervorul
principal sunt plasate în interiorul panourilor laterale şi pot fi
accesate printr-o trecere de tip membrană care trebuie perforată
pentru a trece tubul de evacuare prin ea.
Pentru a preîntâmpina deteriorarea în timp a tubului de
evacuare a condensului de către muchia ascuţită a orificiului din
panoul lateral se recomandă să nu se îndepărteze pasajul tip
membrană menţionat mai înainte. 

■ Pentru racordarea unităţii la linia de evacuare a
condensului, utilizaţi un tub flexibil din cauciuc şi fixaţi-l pe tubul
de golire ales (Ø3/8") cu ajutorul unei brăţări de metal (utilizaţi
evacuarea plasată pe partea racordurilor hidraulice).
Pentru a facilita evacuarea condensului, înclinaţi în jos tubul de
golire cu cel puţin 30 mm/m având grijă ca traseul să nu aibă
curburi sau blocări.

■ Instalarea filtrului de aer. Pentru admisie, modulul de filtrare
poate fi instalat fie pe aceeaşi linie cu evacuarea (configuraţia
AA), fie la 90° faţă de unitate (configuraţia AB). În cel de-al
doilea caz panoul frontal de închidere inferior trebuie deplasat
prin potrivirea celor 6 şuruburi care-l fixează la unitate. Panoul
va fi apoi instalat la fundul unităţii.
Ambele capete ale modulului de filtrare sunt perforate pentru a
se potrivi cu orificiile racordului de admisie al unităţii.
Astfel, va fi posibilă cuplarea modulului la unitate şi realizarea la
celălalt capăt a poziţionării orificiilor identică cu cea a racordului
de admisie a unităţii de vehiculare a aerului.
Orificiile de la un capăt al modulului sunt de Ø5 mm; aceasta
este partea ce urmează să fie cuplată direct la unitate.
La celălalt capăt diametrul orificiilor este de 3,5 mm pentru a
asigura strângerea corespunzătoare a şuruburilor utilizate
pentru fixarea altor piese (procurare la faţa locului).
Dimensiunile de gabarit sunt prezentate în figura 2.

1 6 ştuţuri pentru cuplaj rigid

2 Evacuarea condensului - instalare orizontală

3 Evacuarea condensului - instalare verticală

4 Racorduri hidraulice
4 = schimbător de căldură standard
4 DF = schimbător de căldură suplimentar

5 Refulare aer

6 Admisie aer
6A = condiţii la livrare
6B = modificabil în timpul instalării

7 Element rotund pre-decupat (Ø100 mm) pentru admisie de aer 
proaspăt

Unităţile FWD de aer condiţionat şi de încălzire a aerului
pot fi instalate în poziţie orizontală sau verticală. Verificaţi
ca instalarea dorită să se conformeze cu una din figurile
prezentate în figura 3 în care ambele configuraţii posibile
(AA sau AB) sunt adecvate pentru încălzire şi răcire.

AA Racordurile de admisie şi de evacuare a aerului sunt în linie dreaptă

AB Racordul de admisie a aerului nu este în linie cu racordul de 
evacuare a aerului

1 Panou de închidere superior

2 Panou de închidere inferior

3 Element pre-decupat pentru admisie de aer din exterior

4 Ventilatoare centrifuge

5 Schimbător de căldură standard

6 Schimbător de căldură suplimentar (DF)

7 Rezervor de condens pentru montare pe perete (tub Ø3/8")

8 Rezervor de condens pentru montare pe tavan (tub Ø3/8")

9 Racordurile hidraulice ale schimbătorului de căldură

10 Racordurile de golire a condensului

11 Regletă de conexiuni

12 Structură portantă
Manual de instalare şi exploatare
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■ Instalarea modulului de filtrare este prezentată schematic în:
- figura 9: instalarea modulelor de filtrare pentru admisie pe 

FWD cu configuraţia AA.
- figura 10: instalarea modulelor de filtrare pentru admisie pe 

FWD cu configuraţia AB .
Utilizaţi şuruburile cu autofiletare furnizate cu setul.

Câteva reguli de urmat

■ Purjaţi aerul din schimbătorul de căldură cu pompele oprite,
utilizând ventilele de aer plasate adiacent racordurilor
schimbătorului de căldură.

■ Când utilizaţi un sistem de tip carenat, este recomandabil să
plasaţi garnituri de amortizare a vibraţiilor (procurare la faţa
locului) între tubulatură şi unitate.

■ Dacă doriţi să instalaţi un modul cu rezistenţă electrică
(EDEH) ca accesoriu, garnitura de amortizare a vibraţiilor
trebuie să fie rezistentă la căldură.

■ Tubulatura, în special pe partea de refulare, trebuie să fie
izolată cu material anticondensare.

■ Prevedeţi un panou de inspecţie în vecinătatea echipa-
mentului pentru operaţiunile de întreţinere şi curăţenie.

■ Instalaţi panoul de comandă pe perete. Alegeţi o poziţie uşor
de accesat pentru configurarea funcţiilor şi pentru detectarea
temperaturii. Încercaţi să evitaţi poziţiile expuse direct razelor
soarelui, sau poziţiile aflate în bătaia directă a curenţilor de
aer cald sau rece. Nu plasaţi obstacole, care ar putea
împiedica citirea corectă a temperaturii.

Cablajul de legătură

Efectuaţi lucrările de cablare electrică după decuplarea alimentării de
la reţea. Pentru opţiuni, consultaţi manualul corespunzător.

Verificaţi ca reţeaua electrică să corespundă puterii nominale
specificate pe placa de identificare a unităţii.

Fiecare unitate necesită un întrerupător (IL) pe reţeaua electrică cu o
distanţă de cel puţin 3 mm între contactele de întrerupere şi o
siguranţă corespunzătoare (F).

Consumul de putere este prezentat pe plăcuţa cu date fixată pe
unitate.

Aveţi grijă să executaţi cu grijă cablajul în funcţie de combinaţia
unitate/regulator şi în conformitate cu schema de conexiuni corectă
furnizată cu fiecare accesoriu.

Pentru efectuarea conexiunilor electrice trebuie să îndepărtaţi panoul
de închidere inferior (a se vedea figura 6) pentru a accesa regleta de
conexiuni.

Cablurile de alimentare (reţeaua electrică şi de control) trebuie trase
la regleta de conexiuni prin trecerea tip membrană de pe panoul
lateral al unităţii, opus racordurilor hidraulice.

Figura 7 prezintă schema de conexiuni a FWD fără panoul de
comandă.

Motoarele unităţii funcţionează la 3 turaţii.

Lista de componente pentru cablaj (A se vedea figura 7)

BK ..........................Negru = turaţia maximă

BU sau GY.............Albastru sau gri = turaţie medie

GNYE.....................Verde-galben = pământ

RD..........................Roşu = turaţia minimă

WH.........................Alb = conductor comun

- - - - .......................Cablajul de legătură

CN..........................Conector

F.............................Siguranţă (procurare la faţa locului)

IL ............................ Întrerupător de linie (procurare la faţa locului)

M............................Motor

➀ ...........................Conexiuni la regulator

Probă de funcţionare

Verificaţi ca echipamentul să fie instalat astfel încât să garanteze
înclinarea necesară.

Verificaţi ca evacuarea condensului să nu fie înfundată (depuneri de
murdării, etc.).

Verificaţi etanşeitatea racordurilor hidraulice.

Verificaţi ca strângerea cablării electrice să fie perfectă (efectuaţi
această verificare cu tensiunea decuplată).

Aveţi grijă ca purjarea aerului din schimbătorul de căldură să fie
efectuată corect.

Cuplaţi reţeaua electrică şi verificaţi funcţionarea unităţii.

Utilizarea

Pentru utilizarea unităţii, consultaţi instrucţiunile din manualul de
instalare şi exploatare a regulatorului. Regulatoare alocate sunt
disponibile ca accesorii.

Întreţinerea şi curăţarea

Din motive de siguranţă, înainte de efectuarea oricărei lucrări de
întreţinere sau curăţare, decuplaţi unitatea şi întrerupeţi alimentarea
cu curent electric de la întrerupătorul de linie.

Întreţinerea

Operaţiunile de întreţinere pentru unităţile FWD de aer condiţionat şi
de încălzire a aerul se limitează la curăţarea periodică a filtrului de
aer şi a schimbătorului de căldură, şi verificarea eficienţei funcţionării
evacuării condensului.

Întreţinerea poate fi efectuată numai de personal calificat.

În timpul operaţiunilor de întreţinere fiţi foarte atenţi: contactul acci-
dental cu unele din piesele metalice poate cauza accidentări, utilizaţi
deci mănuşi de protecţie.

La fiecare pornire a unităţilor după o perioadă îndelungată de
nefuncţionare, verificaţi ca în schimbătorul de căldură să nu fie aer.

Motorul nu necesită întreţinere, fiind echipat cu lagăre cu
autoungere.

Tot cablajul de legătură şi toate componentele trebuie
instalate de un electrician autorizat şi trebuie să se
conformeze reglementărilor locale şi naţionale relevante.

Conductorul comun al motorului este cel alb (WH).

Dacă conductorul comun nu este conectat corect, motorul
poate fi deteriorat ireparabil
FWD
Unităţi carenate serpentină - ventilator
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Curăţarea filtrului de aer

Opriţi alimentarea cu curent a unităţii decuplând întrerupătorul de
linie.

Pentru curăţarea filtrului de aer procedaţi după cum urmează (a se
vedea figura 6)

■ Accesaţi echipament prin panoul de inspecţie şi îndepărtaţi filtrul
de aer aşa cum este prezentat în figura 8 prin deşurubarea
butoanelor de fixare.

■ Altfel, dacă filtrul este în interiorul grătarului de admisie,
îndepărtaţi grătarul şi efectuaţi operaţiunile descrise mai jos.
(A se vedea figura 8)

■ Spălaţi filtrul cu apă călduţă sau, pentru pulberi uscate, cu aer
comprimat.

■ Montaţi la loc filtrul după ce l-aţi uscat.

Curăţarea schimbătorului de căldură

Se recomandă verificarea stării schimbătorului de căldură înainte de
începerea sezonului cald. De asemenea, verificaţi dacă aripioarele
nu sunt înfundate cu impurităţi.

Pentru a accesa schimbătorul de căldură, îndepărtaţi panoul de
refulare şi rezervorul de condens. După accesarea schimbătorului de
căldură, curăţaţi cu aer comprimat sau cu abur de joasă presiune,
fără a deteriora aripioarele schimbătorului de căldură.

Înainte de exploatarea sa în timpul verii, verificaţi regulat evacuarea
condensului.

Cerinţe privind dezafectarea

Dezmembrarea unităţii trebuie executată conform reglementărilor
locale şi naţionale relevante.

Depanarea

Dacă unitatea nu funcţionează corespunzător, înainte de a solicita
deservire verificaţi mai întâi punctele din tabelul de mai jos.

Dacă problema nu poate fi rezolvată luaţi legătura cu distribuitorul
sau cu centrul de deservire.

Simptom 1: Unitatea nu funcţionează de loc

Simptom 2: Performanţă slabă la răcire sau încălzire

Simptom 3: Unitatea prezintă scăpări

1 Modulul de admisie cu filtru

2 Filtrul de aer, fixat în modulul de admisie cu ajutorul 
şuruburilor, este tras afară ca un sertar.

NOTĂ Întreţinerea şi curăţarea adecvată şi regulată au drept
rezultat conservarea energiei şi economii la cost.

Cauze posibile Acţiune de remediere

Întreruperea alimentării de la reţea Restabiliţi alimentarea de la reţea

S-a declanşat disjunctorul automat Luaţi legătura cu centrul de 
deservire

Comutatorul este în poziţia STOP 
("0")

Cuplaţi unitatea (ON), selectaţi "I"

Cauze posibile Acţiune de remediere

Filtru de aer murdar sau înfundat Curăţaţi filtrul de aer

Obstacole lângă priza de aer sau 
orificiul de evacuare a aerului

Îndepărtaţi obstacolul

Aer în interiorul schimbătorului de 
căldură

Luaţi legătura cu instalatorul

Uşile şi geamurile sunt deschise. Închideţi uşile şi geamurile

Unitatea funcţionează la turaţie 
redusă

Selectaţi turaţia medie sau înaltă 
a ventilatorului

Cauze posibile Acţiune de remediere

Unitatea nu este instalată cu 
înclinarea corectă

Luaţi legătura cu instalatorul

Evacuarea condensului este 
înfundată

Luaţi legătura cu instalatorul
Manual de instalare şi exploatare

4
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Unităţi carenate serpentină - ventilator
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