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Montagehandleiding
Ventilo-convectoren

Nederlands

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Produkte auf die sich diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che I prodotti cui questa dichiarazione si rifferisce:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что изделия, к которому относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att de produkter som berörs av denna deklaration gäller:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou výhradni odpovědnost, že produkty, kterých se prohlášení týká:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy atermékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
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01**
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of September 2019
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN 60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so naprave, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad tooted:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
išskirtine savo atsakomybe šiuo deklaruoja, kad produktai, su kuriais ši deklaracija susijusi:
ar pilnu atbildību apliecina, ka turpmāk minētie izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧu altında bu bildirinin ilgili olduǧu ürünleri beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

FWE03DATN5V3-L/R, FWE04DATN5V3-L/R, FWE05DATN5V3-L/R, FWE06DATN5V3-L/R, FWE07DATN5V3-L/R, FWE08DATN5V3-L/R, FWE10DATN5V3-L/R, FWE11DATN5V3-L/R,
FWE03DATN5V3-S/T, FWE04DATN5V3-S/T, FWE05DATN5V3-S/T, FWE06DATN5V3-S/T, FWE07DATN5V3-S/T, FWE08DATN5V3-S/T, FWE10DATN5V3-S/T, FWE11DATN5V3-S/T,
FWE03DAFN5V3-L/R, FWE04DAFN5V3-L/R, FWE05DAFN5V3-L/R, FWE06DAFN5V3-L/R, FWE07DAFN5V3-L/R, FWE08DAFN5V3-L/R, FWE10DAFN5V3-L/R, FWE11DAFN5V3-L/R,
FWE03DAFN5V3-S/T, FWE04DAFN5V3-S/T, FWE05DAFN5V3-S/T, FWE06DAFN5V3-S/T, FWE07DAFN5V3-S/T, FWE08DAFN5V3-S/T, FWE10DAFN5V3-S/T, FWE11DAFN5V3-S/T,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P491002-4E

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Produkte auf die sich diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che I prodotti cui questa dichiarazione si rifferisce:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что изделия, к которому относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att de produkter som berörs av denna deklaration gäller:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou výhradni odpovědnost, že produkty, kterých se prohlášení týká:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy atermékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of December 2021
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EN 60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so naprave, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad tooted:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
išskirtine savo atsakomybe šiuo deklaruoja, kad produktai, su kuriais ši deklaracija susijusi:
ar pilnu atbildību apliecina, ka turpmāk minētie izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧu altında bu bildirinin ilgili olduǧu ürünleri beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

FWE03DATT5V3-L/R, FWE04DATT5V3-L/R, FWE05DATT5V3-L/R, FWE06DATT5V3-L/R, FWE07DATT5V3-L/R, FWE08DATT5V3-L/R, FWE10DATT5V3-L/R, FWE11DATT5V3-L/R,
FWE03DATT5V3-S/T, FWE04DATT5V3-S/T, FWE05DATT5V3-S/T, FWE06DATT5V3-S/T, FWE07DATT5V3-S/T, FWE08DATT5V3-S/T, FWE10DATT5V3-S/T, FWE11DATT5V3-S/T,
FWE03DAFT5V3-L/R, FWE04DAFT5V3-L/R, FWE05DAFT5V3-L/R, FWE06DAFT5V3-L/R, FWE07DAFT5V3-L/R, FWE08DAFT5V3-L/R, FWE10DAFT5V3-L/R, FWE11DAFT5V3-L/R,
FWE03DAFT5V3-S/T, FWE04DAFT5V3-S/T, FWE05DAFT5V3-S/T, FWE06DAFT5V3-S/T, FWE07DAFT5V3-S/T, FWE08DAFT5V3-S/T, FWE10DAFT5V3-S/T, FWE11DAFT5V3-S/T,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P491002-5G

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Produkte auf die sich diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che I prodotti cui questa dichiarazione si rifferisce:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что изделия, к которому относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att de produkter som berörs av denna deklaration gäller:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou výhradni odpovědnost, že produkty, kterých se prohlášení týká:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy atermékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
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01**
02**
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05**
06**

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of December 2021

13**
14**
15**
16**
17**
18**

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

**
*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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22**
23**
24**
25**
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
21 Забележка*

01
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09

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
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delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.
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Documentatieset
Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De
volledige set omvat:
▪ Montagehandleiding ventilo-convector:
▪ Installatie-instructies
▪ Formaat: Papier (in de doos van de ventilo-convector)
Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op
de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.
De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.
Bestek van de handleiding
Deze handleiding beschrijft de procedures voor het omgaan met, de
installatie en de aansluiting van de unit. Deze handleiding is
opgesteld om een correct onderhoud van de unit mogelijk te maken
en biedt hulp ingeval van problemen.

1.2

Betekenis van de waarschuwingen
en symbolen
GEVAAR
Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg heeft.
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.
GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
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Proefdraaien.............................................................................. 23
Checklist voor de inbedrijfstelling .............................................. 23

7 Onderhoud en service

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte
industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde
gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in
huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

24

Luchtfilter reinigen ..................................................................... 24

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken
als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.
WAARSCHUWING
Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg zou kunnen hebben.
VOORZICHTIG
Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
gevolg zou kunnen hebben.
OPMERKING

8 Als afval verwijderen

27

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of
eigendom zou kunnen berokkenen.

9 Technische gegevens

27
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9.1
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9.3

Informatievereisten voor ventilator-convectoren ....................... 27
Afmetingen ................................................................................ 27
Bedradingsschema.................................................................... 31

Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.
Symbolen gebruikt op de unit:
Symbool

Verklaring

1

Over de documentatie

Lees de montagehandleiding, de
gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de
bedrading alvorens te beginnen met de installatie.

1.1

Over dit document

Lees de servicehandleiding alvorens onderhoudsen servicewerkzaamheden uit te voeren.

Bedoeld publiek
Erkende installateurs
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Voor meer informatie, zie de uitgebreide
handleiding voor de installateur en de gebruiker.

Montagehandleiding
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2 Over de doos
1.3

VOORZICHTIG

Algemeenheden

▪ Controleer of de installatieplaats het gewicht van de
unit kan dragen. Een slechte installatie kan gevaarlijk
zijn. Het kan ook trillingen of ongewone
werkingsgeluiden veroorzaken.

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit,
neem contact op met uw dealer.
WAARSCHUWING

▪ Voorzie voldoende ruimte voor service.

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik ENKEL
accessoires, optionele apparatuur en uitrustingen en
reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of
goedgekeurd werden.

▪ Installeer de unit zo dat ze NIET in contact komt met
een plafond of een muur; anders kan dit trillingen
veroorzaken.
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Gebruik de ventilatorconvectoren NIET met natte handen.
Anders kunt u een elektrische schok oplopen.

WAARSCHUWING

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende
wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de
Daikin-documentatie).

Raak de waterleiding of interne delen NIET aan tijdens en
onmiddellijk na de werking. Deze kunnen te warm of te
koud zijn. Laat ze op normale temperatuur komen. Als u ze
toch moet aanraken, draag dan beschermende
handschoenen.

VOORZICHTIG
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrustingen
(beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.)
wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.

2

Over de doos

Scheur plastiekverpakkingen aan stukken en gooi deze
weg zodat niemand, kinderen in het bijzonder, ermee kan
spelen. Mogelijk risico: verstikking.

2.1

Overzicht: Over de doos

WAARSCHUWING

▪ De unit MOET bij de levering gecontroleerd worden op
beschadigingen. Elke vorm van beschadiging MOET onmiddellijk
aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur gemeld
worden.

WAARSCHUWING

Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door
kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine
dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.
VOORZICHTIG
▪ Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen
bovenop de unit.

Denk aan de volgende punten:

▪ Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke
installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te
voorkomen.
▪ Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen op
voorhand klaar.

▪ Zit, klim of sta NIET op de unit.

2.2

WAARSCHUWING
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door personen met verminderde fysieke,
sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan
ervaring en kennis als zij supervisie of instructie krijgen
over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de
gevaren in betrekking hiermee begrijpen.
Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Uitpakken en omgaan met de
ventilo-convector

Gebruik een draagband van zacht materiaal of beschermende platen
met een touw om de unit op te heffen. Zo voorkomt u dat de unit
beschadigd of gekrast wordt.
1

Hef de unit op aan de ophangbeugels zonder druk uit te
oefenen op andere delen, met name de afvoerleiding en
thermische isolatie.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen NIET
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
VOORZICHTIG
Raak de luchtinlaat of de aluminiumlamellen van de unit
NIET aan.
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
▪ Zorg ervoor dat het systeem correct is geaard.
▪ Schakel
de
voeding
UIT
servicewerkzaamheden te beginnen.

alvorens

aan

▪ Installeer het deksel van de schakelkast alvorens de
voeding IN te schakelen.

Montagehandleiding
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3 Over de unit
2.3

Accessoires van de ventiloconvector verwijderen
a

a

1×
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Over de unit

3.1

Overzicht: Over de units en opties

Dit hoofdstuk bevat informatie over:
▪ Ventilo-convector identificeren.

3.2

Identificatie
Modelidentificatie
OPMERKING
Wanneer meerdere units gelijktijdig geïnstalleerd of
onderhouden worden, let op de servicepanelen NIET te
verwisselen tussen verschillende modellen.

3.2.1

Identificatielabel: Ventilo-convector

Plaats

Voorbeeld: FW E 03 D A F N 5 V3 — L
Code

Beschrijving

FW

Ventilatorconvector met wateraansluiting

E

Flex lage statische druk (LSP) zonder behuizing

03

Capaciteitsklasse: 03=1,5 kW

D

Belangrijke modelwijziging (A tot Z)

A

Kleine wijziging

F

F: 4 leidingen
T: 2 leidingen

N

N: Zonder klep
V: 3-wegs ON/OFF 230 V klep
T: 2-wegs ON/OFF 230 V klep

5

Hendek fabriek

V3

Ventilatormotor / enkelfasig / 50 Hz / 220~240 V

-

Geen optie

L

S: Water links – Elektrische aansluiting links
L: Water links – Elektrische aansluiting rechts
T: Water rechts – Elektrische aansluiting rechts
R: Water rechts – Elektrische aansluiting links

4

Voorbereiding

4.1

Overzicht: Voorbereiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen en wat u moet
weten alvorens u ter plaatse gaat.
Het bevat informatie over:
▪ Installatieplaats voorbereiden
▪ Waterleiding voorbereiden
▪ Elektrische bedrading voorbereiden

FWE03~11D
Ventilo-convectoren
3P443944-5P – 2021.12
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4 Voorbereiding
4.2

Hoog vloerstaand type

Installatieplaats voorbereiden
WAARSCHUWING
Plaats GEEN voorwerpen die nat kunnen worden onder de
ventilatorunit. Anders kan condenswater op de hoofdunit of
de waterleidingen, vuil op het luchtfilter of een verstopte
afvoer gaan druppelen, waardoor het voorwerp in kwestie
vuil of defect kan geraken.
OPMERKING
Raadpleeg uw dealer om te controleren of de externe
statische druk van de unit niet wordt overschreden.
INFORMATIE

≥10

Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.
VOORZICHTIG
Gebruik bij een verticale installatie geen ophangbouten.
Gebruik voor een verticale installatie de verticale
installatiekit (ESFH01D5 ,ESFH02D5 ,ESFH03D5).
INFORMATIE

(mm)

De unit moet op ≥10 mm van het plafond worden
gemonteerd met een luchtaanvoerruimte van ≥150 mm.
Installeer of gebruik de unit niet op onderstaande plaatsen.

Vloerstaand type

▪ Plaatsen verzadigd met minerale olie, of vol oliedampen of
olienevel zoals in een keuken (schade aan plastic onderdelen).

Voorzie de aangegeven verticale ruimte voor onderhoud van het
filter.

▪ Plaatsen met bijtende gassen zoals zwavelgas. Koperen leidingen
en lasnaden kunnen corroderen.
▪ Waar de lucht een hoog zoutgehalte heeft, bijvoorbeeld aan de
kust, en wanneer er grote spanningsschommelingen zijn (bijv. in
een fabriek). Dit geldt tevens voor voertuigen of schepen.
▪ In plaatsen met toestellen of machines die elektromagnetische
golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen het
besturingssysteem storen, waardoor de apparatuur slecht kan
werken.
▪ In plaatsen met brandgevaar omwille van lekkende ontvlambare
gassen (zoals verdunners of benzine), koolstofvezels,
ontvlambaar stof.

≥ 10

≥ 150

Kies een installatieplaats waar aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan en waar de klant het mee eens is.
Voldoende vrije ruimte rond de unit voor onderhoud en service. De
ruimte rond de unit moet voldoende luchtcirculatie en
luchtverspreiding toelaten. Zie de ruimte vereist voor de installatie.
Horizontale installatie
Wanneer de unit in het plafond hangt, moet zij op ≥2,5 m van de
vloer worden geïnstalleerd.

(mm)

≥150

(mm)

Montagehandleiding
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4 Voorbereiding
Wandmodel (onderaanzuiging)

4.3
10

De waterleidingen voorbereiden

De unit is voorzien van een waterinlaat en -uitlaat voor aansluiting
op het watercircuit. Het watercircuit moet worden uitgevoerd door
een installateur en moet voldoen aan de geldende wetgeving.
Controleer de volgende punten vooraleer aan de waterleiding te
werken:
▪ De maximum waterdruk is 1,6 MPa.
▪ De minimum watertemperatuur is 5°C.
▪ De maximum watertemperatuur is 90°C.
▪ De componenten in de lokale leidingen moeten bestand zijn tegen
de waterdruk en -temperatuur.
▪ Voorzie voldoende beveiligingen in het watercircuit om te
voorkomen dat de waterdruk de maximaal toegestane werkdruk
overschrijdt.
▪ Voorzie een goede afvoer voor de drukveiligheidsklep (indien
voorzien) om te voorkomen dat er water op elektrische onderdelen
terechtkomt.
▪ Voorzie afsluitkranen aan de unit zodat normaal onderhoud kan
worden uitgevoerd zonder het systeem te laten leeglopen.
▪ Voorzie aftapkranen op alle lage punten van het systeem om het
circuit bij onderhoud of service aan de unit volledig te laten
leeglopen.
▪ Voorzie ontluchtingsventielen op alle hoge punten in het systeem.
De ventielen moeten zich op gemakkelijk toegankelijke punten
bevinden.

≥150

OPMERKING

(mm)

Wandmodel (vooraanzuiging)

De unit mag ALLEEN in een gesloten-watersysteem
worden gebruikt. Gebruik in een open-watercircuit kan
leiden tot overmatige corrosie van de waterleiding.

4.4

De elektrische bedrading
voorbereiden

4.4.1

Over elektrische bedrading voorbereiden

10

WAARSCHUWING
▪ Gebruik ALLEEN koperdraden.
▪ Alle lokale bedrading moet voldoen aan de geldende
wetgeving.
▪ Alle lokale bedradingen MOETEN conform met het
product meegeleverd bedradingsschema worden
uitgevoerd.
▪ Knijp NOOIT gebundelde kabels samen en controleer
of ze NIET in contact (kunnen) komen met leidingen of
scherpe randen. Zorg dat er geen externe druk wordt
uitgeoefend op de klemaansluitingen.
▪ Vergeet niet aarddraden te leggen. Aard de unit NIET
via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan
elektrische schokken veroorzaken.
▪ Installeer
zeker
de
stroomonderbrekers.

≥10
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(mm)

vereiste

zekeringen

of

▪ Plaats zeker een aardlekschakelaar. Anders bestaat
het gevaar dat iemand een elektrische schok krijgt of
dat er brand ontstaat.
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5 Installatie
OPMERKING
De in deze handleiding beschreven apparatuur kan
elektronische
ruis
veroorzaken
afkomstig
van
radiofrequentie-energie. De apparatuur voldoet aan
specificaties die een redelijke bescherming moeten bieden
tegen dergelijke interferentie. De garantie dat in een
specifieke installatie geen interferentie zal optreden, kan
echter niet worden gegeven.
Het is dan ook aan te raden de apparatuur en elektrische
draden op een gepaste afstand van stereotoestellen, pc's,
enz. te installeren.

5

Installatie

5.1

Ventilo-convector monteren
OPMERKING
Forceer NIET bij het aansluiten van de leidingen. Een
vervormde leiding kan ertoe leiden dat de unit slecht werkt.
Controleer of alle schroeven met 3 N•m zijn vastgezet.

5.1.1

Horizontale installatie

WAARSCHUWING

10≤

Alle lokale bedrading en componenten MOETEN worden
geïnstalleerd door een erkend elektricien en MOETEN
voldoen aan de geldende wetgeving.
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
WAARSCHUWING
Een hoofdschakelaar of een andere manier om te
onderbreken, met een contactscheiding in alle polen,
MOET voorzien zijn in de vaste bedrading in
overeenstemming met de geldende wetgeving.

10≤

1

FWE-D
1F

Frequentie

2

50 Hz

Spanningsbereik

220~240 V

Spanningstolerantie

±10%

Maximaal opgenomen stroom

0,46 A

Overstroomzekering

5A

Aardlekschakelaar

Maak de benodigde plafondopening voor installatie op een
geschikte plaats.
Het kan nodig zijn om het frame van het vals plafond te
versterken om het plafond waterpas te houden en trillingen te
voorkomen. Raadpleeg voor details de aannemer.

Elektrische specificaties
Fase

Moeten voldoen aan de
toepasselijke wetgeving

Installeer de ophangbouten. Gebruik W3/8- of M10-bouten.
Gebruik voor bestaande plafonds een anker en voor nieuwe
plafonds een verzonken inzetstuk, verzonken anker of andere
lokaal aan te kopen onderdelen. Op die manier kunt u het
plafond versterken zodat het het gewicht van de unit kan
dragen. Controleer het verzonken inzetstuk om na te gaan
welke punten moeten worden versterkt. Regel de afstand tot
het plafond vooraleer verder te gaan.

a
b

Specificaties voor lokale bedrading
Kabel

Dikte (mm²)

Lengte

c

Voedingsbedra H05VV-U3G(a)(b) In
—
ding
overeenstemmi
ng met
geldende
wetgeving ≤4,0
Bedrading van Mantelkabel 2
afstandsbedieni geleiders(c)
ng en
transmissie unit
(a)

(b)

(c)

(d)

0,75~1,25

(mm)

d
e

≤500 m(d)

Alleen in het geval van beschermde leidingen. Gebruik H07RN-F
indien geen bescherming aanwezig is.
Installeer de elektrische bedrading in een buis lopen om ze te
beschermen tegen externe invloeden.
Gebruik kabels met dubbele isolatie voor de afstandsbediening
(manteldikte ≥1 mm) of laat de kabels door een muur of buis
lopen zodat de gebruiker ze niet kan aanraken.
De lengte is de totale uitgebreide lengte in een systeem met
groepsbesturing.

a
b
c
d
e

3

Plafondtegel
Anker
Lange moer of spanschroef
Ophangbout
Vals plafond

Installeer de unit tijdelijk.
Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Maak de unit
goed vast.

a
b
c

d

Montagehandleiding
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5 Installatie
a
b
c
d

4

Moer (lokaal te voorzien)
Vulring (lokaal te voorzien)
Ophangbeugel
Dubbele moer (niet meegeleverd)

Breng de unit in de juiste positie voor installatie.

b

a

1/100

5

Controleer of de unit horizontaal waterpas hangt.

b

Installeer de unit niet schuin. Als de unit tegen de richting van
de condenswaterstroom in scheef hangt (de kant van de
afvoerleidingen hangt hoger), zal er water gaan lekken.
Controleer of de unit waterpas hangt aan elk van de 4 hoeken.
Gebruik daartoe een waterpas of een met water gevulde
plastic buis.

a
2

b

c

d

a
a
b

5.1.2

Monteer hoge montagevoeten (d) met schroeven (c) (onderdeel
van de optiekit).

c

Plastic buis
Niveau

Verticale installatie
OPMERKING
De optiekit (ESFH01D5, ESFH02D5, ESFH03D5) moet
worden voorzien door een plaatselijke dealer om de unit
verticaal te installeren.

d
3

Breng de unit in de juiste positie voor installatie.

Hoog vloerstaand type (ESFH03D5)
Voor een hoge vloerstaande installatie, volg de instructies hieronder.
Installeer de unit op de vloer met montagevoeten. Plaats de unit
stevig op de vloer. Als het risico bestaat dat ze omvervalt, bevestig
ze dan op de vloer met schroeven in de openingen in de
montagevoeten.
1

Verwijder de ophangbeugels (a) met schroeven (b) van de unit.

1/100
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4

Controleer of de unit horizontaal waterpas hangt. Installeer de
unit NIET scheef. Als de unit tegen de richting van de
condenswaterstroom in scheef hangt (de kant van de
afvoerleidingen hangt hoger), zal er water gaan lekken.
Controleer of de unit waterpas hangt aan elk van de 4 hoeken.
Gebruik hiervoor een waterpas (a) of een met water gevulde
plastic buis (b).

a
a
b
b
c

d

e

Vloerstaand type (ESFH01D5)
Voor een vloerstaande installatie, volg de instructies hieronder.
1

Verwijder het luchtfilter.

2

Verwijder het servicedeksel (c) en het luchtfilter (a) van de unit.

e

a
c
3

Steek het rubberen stuk (b) (onderdeel van de optiekit) in de
ruimte tussen de zijplaat en de onderste flenzen.

4

Maak het verwijderde servicedeksel (c) weer vast op de
onderkant.

5

Maak 2 montagevoeten (d) van de optiekit voor verticale
installatie met de 4 schroeven (e) van de optiekit vast aan het
servicedeksel.

6

Maak het luchtfilter (a) weer vast op de filtergeleider van het
servicedeksel.

7

De unit is klaar voor verticale installatie.

Montagehandleiding
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8

Installeer de unit op de vloer met montagevoeten (d). Plaats de
unit stevig op de vloer. Als het risico bestaat dat ze omvervalt,
bevestig ze dan op de vloer met schroeven (f) in de openingen
in de montagevoeten.
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5 Installatie
a

b

f

d

5.1.3

Wandmodel

Wandmodel (ESFH02D5)
f

9

Schroef (lokaal te voorzien)

OPMERKING

Breng de unit in de juiste positie voor installatie.

Het filter kan worden gebruikt als onder- of vooraanzuiging
bij het wandmodel.
Voor een wandmodel, volg de instructies hieronder.
1

Boor de gaten in de muur volgens de afmetingen in de tabel
hieronder.

c
b
1/100

10 Controleer of de unit horizontaal waterpas hangt.
Installeer de unit NIET scheef. Als de unit tegen de richting van de
condenswaterstroom in scheef hangt (de kant van de
afvoerleidingen hangt hoger), zal er water gaan lekken.

a

Controleer of de unit waterpas hangt aan elk van de vier hoeken.
Gebruik hiervoor een waterpas (a) of een met water gevulde plastic
buis (b).

FWE03~11D
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Model
FWE03~05D

a (mm)

b (mm)

c (mm)

485

50

710

FWE06D

910

FWE07~11D

1110

2

Monteer de wandophangbeugels tegen de muur met de pennen
(a) en schroeven (b).

a

d=10 mm

4

Installeer de unit NIET scheef. Als de unit tegen de richting van
de condenswaterstroom in scheef hangt (de kant van de
afvoerleidingen hangt hoger), zal er water gaan lekken.

5

Controleer of de unit waterpas hangt. Gebruik hiervoor een
waterpas (a) of een met water gevulde plastic buis (b).

a

b

b

b

5.2

De waterleidingen aansluiten
OPMERKING

b

Forceer niet bij het aansluiten van de leidingen. Anders
kunnen de leidingen van de unit vervormd worden. De unit
kan slecht werken als de leidingen vervormd zijn.

b
3

VOORZICHTIG
De watercirculatie in de unit moet altijd worden geregeld
met kleppen. De kleppen moeten van het type NC
(normaal gesloten) zijn zodat zij gesloten zijn wanneer de
unit niet draait. Dit voorkomt de vorming van
condenswater.

Hang de unit aan de ophangbeugels en controleer of de
ophangbeugels goed vastzitten zoals aangegeven op de
afbeelding hieronder.

5.2.1
1

Montagehandleiding

14

De waterleidingen aansluiten

Sluit de waterin- en uitlaataansluitingen van de ventiloconvector aan op de waterleiding.
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b

d

2

Duw op de drukveiligheidsklep om de waterkring(en) van de
unit te ontluchten.

3

Sluit de dop.

4

Achteraf kan extra water moeten worden bijgevuld (maar nooit
via het ontluchtingsventiel).

a

b
c

e
f
a
b
c
d
e
f

a c

Inlaat gekoeld water (3/4" binnendraad BSP)
Uitlaat gekoeld water (3/4" binnendraad BSP)
Inlaat verwarmingswater (3/4" binnendraad BSP)
Uitlaat verwarmingswater (3/4" binnendraad BSP)
Aansluiting afvoerleiding (Ø17 mm mannelijk geen
schroefdraad)
Ontluchtingsventiel

a
b
c

OPMERKING

Opmerking: Gebruik een leiding met een 3/4" BSP buitendraad
voor rechtstreekse aansluiting op de unit.
2

Ontluchtingsventiel
Drukveiligheidsklep
Deksel

▪ Lucht in het watercircuit kan storingen veroorzaken.
Tijdens het vullen kan wellicht niet alle lucht uit het
circuit worden verwijderd. De resterende lucht zal
tijdens de eerste uren in bedrijf van het systeem via de
automatische ontluchtingsventielen worden verwijderd.
Achteraf kan het nodig zijn extra water te bij te vullen.

Het volledige watercircuit, inclusief alle leidingen, moet worden
geïsoleerd om condensvorming en vermogensverlies te
voorkomen.

▪ Gebruik de speciale functie zoals beschreven in
"6 Inbedrijfstelling" 4
[ 23] om het systeem te
ontluchten.
OPMERKING
Zorg ervoor dat de kwaliteit van het water voldoet aan EUrichtlijn 2020/2184.

a

5.2.3

Installatie van de kleppenkits
OPMERKING
Voer de bedrading uit volgens het bedradingsschema van
de afstandsbediening.
INFORMATIE
Op de afbeeldingen hieronder staan modellen met 4
leidingen. Modellen met 2 leidingen worden op dezelfde
manier aangesloten.

a

a

5.2.2
1

Verbindingsleiding

Het watercircuit vullen

Open de dop.

FWE03~11D
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5 Installatie
2-wegs AAN/UIT-kleppenkit
OPMERKING
Als de 2-wegklep in de verticale positie wordt gebruikt,
moeten de posities van de klepmotor (a) zoals hieronder
afgebeeld worden veranderd.
205 mm

a
a

2

Model

Optiekit

2 leidingen/2-weg

E2V2VN01V3WA

4 leidingen/2-weg

E2V4VN01V3WA

1

Kvs-waarde (m3/u) Max. bedrijfsdruk
PN (bar)
2,8

16

Voeding
klepmotor
1 F 230 V,
50~60 Hz NC
(Normaal
gesloten.)

b

Draai teflontape (lokaal te voorzien) rond het uiteinde van de
waterleiding (a) en sluit ze aan op de waterinlaat.

3

Montagehandleiding

16

Sluit het 2-wegklephuis (b) aan op de waterleiding (a).

Sluit de klepmotor (c) aan op het klephuis.
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c

4

Draai de thermische isolatie (d) rond de kit om condensatie en
warmteverlies te voorkomen.

e

d

5

De kit is klaar voor de aansluiting van de hoofdleidingen. Het
klephuis heeft aan de aansluiting op de hoofdleidingen een
DN20-schroefdraad (e). Omdat op de wateruitlaten niets wordt
aangesloten, zijn de wateruitlaten voorzien van een 3/4" BSP
binnenschroefdraad.

FWE03~11D
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3-wegs AAN/UIT-kleppenkit
OPMERKING
3-wegs klepmotor (a), steekt 5 mm uit boven de
bovenplaat (b) van de unit (zowel bij verticaal als bij
horizontaal gebruik). Houd bij het voorbereiden van de
installatieplaats rekening met het verschil.
a

b

5 mm

a

2

Sluit het 3-wegklephuis (b) aan op de waterleidingen (a).

b
a

5 mm

b

Model

Optiekit

2 leidingen/3-weg

E3V2VN02V3WA

4 leidingen/3-weg

E3V4VN02V3WA

1

2,8 / 2,5

16

Voeding
klepmotor
1 F 230 V,
50~60 Hz NC
(Normaal
gesloten.)

3

Sluit de klepmotor (c) aan op het klephuis.

Draai teflontape (lokaal te voorzien) rond het uiteinde van de
waterleidingen (a) en sluit ze aan op de waterin- en uitlaat.

Montagehandleiding
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Kvs-waarde (m3/u) Max. bedrijfsdruk
(omleider /
PN (bar)
mengen)
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c

e

3-wegs proportionele kleppenkit
Model

4

Draai de thermische isolatie (d) rond de kit om condensatie en
warmteverlies te voorkomen.

Proportionele kleppenkit

Kvs-waarde
(m3/u)

Voeding
klepmotor

Regelingang

FWE03~05D E4V2PN04V3DA E4V4PN04V3DA

0,4

FWE06~08D E4V2PN06V3DA E4V4PN06V3DA

0,63

24 V AC (+10
tot -15%),
50/60 Hz

0-10 V (2-10)
[Ri=200 kΩ]

FWE10~11D E4V2PN10V3DA E4V4PN10V3DA

1

2 leidingen

1

3 leidingen

Draai teflontape (lokaal te voorzien) rond het uiteinde van de
nippel (c) en de waterleiding (d) en sluit ze aan op de waterinen uitlaat. Sluit vervolgens de verbindingsleiding (a) aan met
een pakking (b) tussen de leiding en de nippel (c).

c
b
a

d
d
5

De kit is klaar voor de aansluiting van de hoofdleidingen. De
schroefdraden (e) op het klephuis zijn DN20.

2

FWE03~11D
Ventilo-convectoren
3P443944-5P – 2021.12

Sluit het proportionele klephuis (e) aan met de pakking (b)
ertussen.
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b

h

e

5.3

De elektrische bedrading
aansluiten

5.3.1

Over het aansluiten van de elektrische
bedrading

Typische werkstroom
3

Sluit de klepmotor (f) aan op het klephuis.

f

De elektrische bedrading aansluiten omvat typisch de volgende
stappen:
1
2
3

Controleren of het voedingssysteem voldoet aan de elektrische
specificaties van de units.
Elektrische bedrading aansluiten op de ventilo-convector.
Elektrische bedrading van kant veranderen (indien van
toepassing).

5.3.2

Richtlijnen voor het aansluiten van de
elektrische bedrading

Sluit draden met dezelfde dikte aan zoals hierna afgebeeld.

4

Draai de thermische isolatie (g) rond de kit om condensatie en
warmteverlies te voorkomen.

Let op de punten hieronder voor het aansluiten van de elektrische
bedrading.
▪ Sluit GEEN draden met een verschillende diameter aan op
dezelfde voedingsklem. Losse draden kunnen oververhitting
veroorzaken.
▪ Sluit GEEN kabels met een verschillende dikte aan op dezelfde
aardklem. Losse aansluitingen kunnen de bescherming aantasten.
▪ Gebruik de voorgeschreven elektrische draad (zie "Specificaties
voor lokale bedrading" 4
[ 10]). Maak de draad goed vast op de
klem. Draai hem vast met het juiste aanhaalmoment (N•m).
▪ Aanhaalmoment klemmenstrook voeding: 1,44~1,88 N•m.

g
5

De kit is klaar voor de aansluiting van de hoofdleidingen. De
schroefdraden (h) aangesloten op de hoofdleidingen van het
klephuis zijn DN15.

▪ Houd de bedrading netjes zodat ze GEEN andere onderdelen
belemmert of het deksel van de klemmenstrook openduwt. Zorg
ervoor dat het deksel goed sluit. Slecht uitgevoerde aansluitingen
kunnen oververhitting veroorzaken of, in het slechtste geval,
kortsluiting of brand.

5.3.3

Elektrische bedrading aansluiten op de
ventilatorconvector

Zie het label met het bedradingsschema op het deksel van de
klemmenstrook.
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5

OPMERKING

Maak de voedingskabel vast met de kabelklem.

▪ Volg het bedradingsschema (bij de unit geleverd, op
het deksel van de klemmenstrook).
▪ Zorg ervoor dat de elektrische bedrading goed zit zodat
het deksel van de klemmenstrook nadien weer goed
kan worden aangebracht.
1

Verwijder het deksel van de klemmenstrook van de unit.

5.3.4

Elektrische bedrading van kant
veranderen
OPMERKING

2

De elektrische bedrading kan lokaal naar de andere kant
worden veranderd.

Steek de lokale bedrading door het rubber in het deksel van de
klemmenstrook (c).

OPMERKING
Let er bij het vastmaken van het deksel van de
klemmenstrook op dat er geen draden worden gekneld.
1

Verwijder het deksel van de klemmenstrook, de klemmenstrook,
de kabelklem, de aardingsdraad en de kabels van de
ventilatormotor.

c

3

4

Sluit de voedingskabel en de afstandsbedieningskabel aan op
de klemmenstrook.

Maak het deksel van de klemmenstrook weer vast op de unit.

FWE03~11D
Ventilo-convectoren
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a
b
c
d
e
f

2

Deksel klemmenstrook
Label bedradingsschema
Voedingskabel
Klemmenstrook
Aardingskabel
Kabelklem

Maak de kabel
kabelklemmen.

van

de

ventilatormotor

los

van

de
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4

Maak de kabels vast op de tussenplaat. Maak lange kabels
goed vast met een kabelklem op de nieuwe positie.

5

Maak de verwijderde onderdelen vast op de unit.
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4

5

Verander de richting van de kabel van de ventilatormotor.

DEEPS NAF
HCTIWS

3

NRG
DER
GRO
NRB
WLY

ULB

M
~1

G

NR

/
LY
W

WLY/NRG

Kabel ventilatormotor

WLY/NRG

a

:ETON
GNIRIW DLEIF
NEERG NRG
YLPPUS METSYS CA
L
ROTOM NAF
M
DER DER
LARTUEN
N
WOLLEY / NEERG WLY/NRG
EGNARO GRO
ROTICAPAC
1C
ESUF
U1F
NWORB NRB
HTRAE ROTCETORP
PIRTS LANIMRET
M1X
WOLLEY WLY
HTRAE
DEEPS TSEWOL
1
EULB ULB
GNITAREPO-FLES M1Q
DEEPS TSEHGIH
5
ROTCETORP LAMREHT

a

6

Sluit de voedingskabel en de afstandsbedieningskabel aan op
de klem.

7

Maak het deksel van de klemmenstrook vast en leg de
voedingskabel vast met de kabelklem.
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6 Inbedrijfstelling
1

Giet ongeveer 1 liter water geleidelijk door de luchtuitlaat.

a

5.4

Afvoerleiding aansluiten

5.4.1

Afvoerleiding installeren op de unit
a
b

Horizontale installatie

b

Plastic gieter
Afvoeraansluiting

a
a
b
b

a
b
c
d

Verticale installatie

2

6
a

c

d

Luchtuitlaat
Draagbare pomp
Emmer
Afvoeraansluiting

Controleer de afvoer door te kijken naar de afvoeraansluiting.

Inbedrijfstelling

Gelieve de gegevens voor ecologisch ontwerp volgens
(EU)2016/2281 te bezorgen aan de klant. U vindt deze gegevens in
de uitgebreide handleiding voor de installateur of via de website
Daikin.

b

OPMERKING
Laat de unit ALTIJD draaien met thermistoren en/of
druksensoren/-schakelaars. Anders kan er brand in de
compressor ontstaan.

6.1

Proefdraaien

De installateur is verplicht om de goede werking na de installatie te
controleren. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als er een
probleem is met de unit.
OPMERKING
Onderbreek het proefdraaien NIET.

Houd de leiding zo kort mogelijk is en laat ze met minstens 1/100
naar beneden aflopen om te voorkomen dat er lucht in de leiding
blijft.

5.4.2

Afvoerleiding controleren

Controleer na de installatie van de afvoerleiding of de afvoer vlot
stroomt.
FWE03~11D
Ventilo-convectoren
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6.2

Checklist voor de inbedrijfstelling

1

Controleer na de installatie van de unit de hierna vermelde
punten.

2

Sluit de unit.

3

Schakel de unit in.
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7 Onderhoud en service
Installatie
Controleer of de unit correct is geïnstalleerd om
abnormale geluiden en trillingen te voorkomen bij het
opstarten van de unit.
Afvoer
De afvoer moet vlot stromen.

▪ Als het vuil niet meer verwijderd kan worden, moet u het luchtfilter
vervangen met een origineel onderdeel.
Hoe
1

Schakel de voeding uit.

2

Het luchtfilter kan op 1 van 2 plaatsen op dit product worden
geïnstalleerd (zijkant en onderkant). Schuif het filter zoals
hierna afgebeeld om het te verwijderen.

Mogelijk gevolg: Er kan condenswater naar beneden
druppelen.

Horizontale installatie

Voedingsspanning

Schuif het filter om het te verwijderen.

Controleer de voedingsspanning op het lokale
voedingspaneel. De spanning MOET overeenstemmen
met de spanning op het naamplaatje van de unit.
Aardingsbedrading
Controleer of de aardingskabels goed zijn aangesloten en
de aardingsklemmen stevig zijn vastgemaakt.
Zekeringen, stroomonderbrekers of beveiligingen
Controleer of de zekeringen, de stroomonderbrekers of de
lokaal geïnstalleerde beveiligingen van het in
"4.4 Elektrische bedrading voorbereiden" 4
[ 9] vermelde
type en grootte zijn. Controleer of er geen zekering of
beveiliging is overbrugd.
Interne bedrading
Controleer of er geen losse aansluitingen of beschadigde
elektrische
componenten
in
de
elektrische
componentenkast en binnenin de unit zichtbaar zijn.
Beschadigde onderdelen
Controleer de binnenkant van de unit op beschadigde
onderdelen of platgedrukte leidingen.
Luchtinlaat/-uitlaat
Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de unit NIET
belemmerd is door papier, karton of iets anders.
De juiste buismaten werden geplaatst en de leidingen
zijn goed en op de juiste manier geïsoleerd.
Er zijn GEEN waterlekkages in de binnenunit.
De afsluiters zijn op de juiste manier gemonteerd en
staan volledig open.
De volgende ter plaatse te voorziene bedradingen zijn
uitgevoerd in overeenstemming met de beschikbare
documentatie en de geldende wetgeving:
▪ Tussen het paneel van de lokale voeding en de
binnenunit
▪ Tussen de binnenunit en de kleppen (indien van
toepassing)
▪ Tussen de binnenunit en de kamerthermostaat

7

Onderhoud en service
OPMERKING
Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend
installateur of een servicetechnicus.
Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren.
De
geldende
wetgeving
kan
evenwel
kortere
onderhoudsintervallen vereisen.

7.1

Luchtfilter reinigen

Wanneer
▪ Eens om de 6 maand reinigen. Reinig vaker als de lucht in de
kamer heel sterk vervuild is.
Montagehandleiding
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7 Onderhoud en service

m
*200 in.
mm

Verticale installatie
Druk op de lippen aan het filter en trek het dan terug.

*min. 70 m

m

Hoog vloerstaand
Trek aan het filter en verwijder het van de unit.
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7 Onderhoud en service

3

Gebruik een stofzuiger of was het luchtfilter uit met water.
Gebruik een zachte borstel en een neutraal schoonmaakmiddel
als het luchtfilter heel vuil is.

4

Plaats het luchtfilter terug op de oorspronkelijke plaats.

Montagehandleiding
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8 Als afval verwijderen

8

Als afval verwijderen

9

▪ Units dragen het volgende symbool:

Technische gegevens

▪ Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar
op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
▪ De volledige recentste technische gegevens zijn beschikbaar op
het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten
mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het
systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het
systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van
andere onderdelen MOETEN door een erkende installateur
conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

9.1

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij
een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door
ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt
weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke
negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor
meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke
overheid.

1

Ga naar de volgende webpagina: https://energylabel.daikin.eu/

2

Om verder te gaan, kies:

Volg de onderstaande stappen om de gegevens van het Energy
Label – Lot 21 van de unit en combinaties van buitenunit/binnenunit
te raadplegen.

▪ "Continue to Europe" voor de internationale website.
▪ "Other country" voor een site voor een specifiek land.
Resultaat: U gaat naar de webpagina "Seasonal efficiency".
3

Klik bij "Eco Design – Ener LOT 21" op "Generate your data".

OPMERKING
Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het
ontmantelen van het systeem en het behandelen van het
koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN
conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.
De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en
terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf
worden behandeld.

Informatievereisten voor ventilatorconvectoren

Resultaat: U gaat naar de webpagina "Seasonal efficiency
(LOT 21)".
4

Volg de instructies op de webpagina om de juiste unit te
selecteren.

Resultaat: Na de selectie kunt u de LOT 21 datasheet weergeven
als PDF of als HTML-webpagina.
INFORMATIE

Verwijder de schroeven met het gepaste gereedschap. Het product
kan worden gedemonteerd zoals hierna afgebeeld.

Andere documenten (bijv. handleidingen, ...) kunnen ook
op deze webpagina worden geraadpleegd.

9

9.2

Afmetingen

Horizontaal overzicht

4
24

1

20

8

22

6

5

23
3

10
21 14

18 25

2

26
27

12
13

15

11

16

17

19

7

FWE-D Instructielijst recycling

525

Item

485

1

400

Plastic

2, 18, 8, 22, 27

394

Plastic + metaal

3, 17, 24

Plastic (frame) + plastic (net)

4

Verzinkt staal

5, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26

Verzinkt staal + plastic schuim

6, 7, 11, 12, 15, 19

Plastic schuim

21
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136

76

126

172

185

31

Aluminium (lamel) + koper (buis) 10
+ verzinkt staal (plaat) + messing

15

460

316

200

Materialen
Elektrisch onderdeel
(ventilatormotor + condensator)

(mm)
Montagehandleiding
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505

42

711
561
501
418
404

D

C

B

220
136

A

56

Eenheid: mm

A

B

C

D

FWE03~05D

719

757

799

909

FWE06D

919

957

999

1109

FWE07~11D

1119

1157

1199

1309

Verticaal overzicht

79
112
129
175
206a

(mm)

a

(mm)

Bij gebruik van een kit hoog vloerstaand model
(ESFH03D5)

Overzicht vloerstaand

Hoog vloerstaand type

Montagehandleiding

28

FWE03~11D
Ventilo-convectoren
3P443944-5P – 2021.12

9 Technische gegevens
220

Horizontale installatie

313

327

621
471
411

136

76
109
126
172
210
a

(mm)

Bij gebruik van een kit vloerstaand model (ESFH01D5)

D
B
A

39

27

b
c

a

a
b
c

27
C

Extra lekbak
Rubber afvoeraansluiting
Afvoeraansluiting

(mm)

Eenheid: mm

A

B

C

D

FWE03~05D

719

757

747

909

FWE06

919

957

947

1109

FWE07~11D

1119

1157

1147

1309

Extra lekbak (ESFD01D6)
VOORZICHTIG
Breng het rubber van de afvoeraansluiting aan na de
installatie van de extra lekbak. Anders kan condenswater
op de hoofdunit of de waterleidingen, vuil op het luchtfilter
of een verstopte afvoer gaan druppelen, waardoor het
voorwerp in kwestie vuil of defect kan geraken.
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9 Technische gegevens
b
c

Verticale installatie

Rubber afvoeraansluiting
Afvoeraansluiting

a

b
c

a

Extra lekbak

Montagehandleiding
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9 Technische gegevens
9.3

Bedradingsschema

Op klemmenstrook
Engels

Vertaling
Aansluiting

X1M

Hoofdaansluitklem
Lokaal te voorzien
Veiligheidsaarding
Aarding
Lokale draad

Kabel ventilatormotor
WHT

Wit

GRN

Groen

RED

Rood

ORG

Oranje

BRN

Bruin

YLW

Geel

BLU

Blauw

GRN/YLW

Groen/geel

C1

Condensator

F1U

Zekering

X1M

Klemmenstrook

M

Ventilatormotor
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