
Není instalace jako instalace 
aneb pro! je kvalita instalace tak d"le#itá

 

Klimatiza!ní jednotky (tepelná !erpadla) DAIKIN jsou dodávána v nejvy""í kvalit# a ji$ na v%robní lince jsou v"echny 
jednotky DAIKIN testovány v plném provozu a je ov#&ena jejich 100% funk!nost. 

Více jak 80 % technick%ch problém' je zp'sobeno "patn%m návrhem za&ízení, p&i doprav# nebo nekvalitní 
instalací. Nekvalitní montá$ m'$e negativn# ovlivnit $ivotnost za&ízení a jeho ú!innost.

Spole!nost Daikin a v"ichni Home Comfort Expert partne&i si toto pln# uv#domují a proto je na"ím spole!n%m cílem 
dbát na kvalitu instalace provád#nou instala!ními spole!nostmi. 

Aby klimatizace po léta spolehliv#, bezpe!n# a efektivn# fungovala, je d'le$ité, aby instalaci a uvedení klimatizace 
do provozu provedla skute!n" odborná # rma s pou$itím kvalitních materiál%.

P&ed zapo!etím samotné instalace je pot&eba zajistit: 
• Správné navr$ení vhodného systému pro danou aplikaci, vhodn# zvolit typ vnit&ních jednotek, eliminovat zbyte!né 

p&edimenzování nebo poddimenzování v%konu za&ízení pro dan% prostor (aplikaci). 

Správnost návrhu by Vám m#la zajistit optimální provozní podmínky a ideální ú!innost provozu. 

V pr%b"hu vlastní instalace je d%le$ité zejména:
• Dodr$et odstupové vzdálenosti od p&ípadn%ch p&eká$ek, bránících proud#ní vzduchu kolem jednotky respektive 
na vzdálenosti mezi vnit&ní a venkovní jednotkou ve svislém i vodorovném sm#ru – ty jsou v$dy ur!eny návodem 
pro instalaci. V p&ípad# zm#n sm#ru vedení je pot&eba po!ítat s ur!it%m rádiem ohybu svazku. Nikdy nesmí dojít 
k zalomení potrubí (obr. 1). Doporu!ujeme pou$ívat „oh%ba!ky“ kdy docílíme plynul% oblouk.



• Pou$ívat odpovídající tepelnou izolaci zejména ve venkovním prost&edí (obr. 2). 
P&i pou$ití nekvalitní tepelné izolace vzhledem k pov#trnostním podmínkám 
a UV zá&ení dochází k rozpadu izolace a tím ke sní$ení v%konu za&ízení a vy""í 
energetické náro!nosti provozu (obr.3). 

• Udr$et naprostou !istotu vnit&ku trubek, do trubek se nesmí dostat prach, 
olej, ani voda (obr. 4) – zku"ení montá$níci provád#jí letování trubek zásadn# 
„pod dusíkem“ (v pr'b#hu letování je do trubek pu"t#n inertní plyn) a v p&ípad# 
p&eru"ení práce trubky nechávají zaslepeny. U systém' s v#t"ím pr'm#rem 
potrubí je pou$ívání „dusíku“ samoz&ejmostí.

• Po dokon!ení montá$e a napojení potrubí provést celkové pro!i"t#ní okruhu 
dusíkem z tlakové nádoby, veden%m p&es montá$ní elektronickou jednotku 
a následn# provést tlakovou zkou"ku, kterou je ov#&ena t#snost potrubních 
rozvod'. 

• Pomocí vakuové pumpy provést pe!livé vyvakuování potrubí, od!erpání 
vzduchu a$ na vakuum (podtlak by m#l udr$et bez poklesu alespo( 10 minut) – 
tím je zaji"t#no, $e jsou z potrubí odstran#ny v"echny látky (voda, olej, vzduch, 
dusík…), které by mohly ovlivnit vlastnosti chladícího média a tím i funkci celého 
za&ízení – zde je pot&eba si uv#domit, $e d'sledkem cizích látek v chladivu m'$e 
b%t i zni!ení klimatizace. 

• V p&ípad# pot&eby doplnit chladivo nad rámec základní nápln# (mno$ství 
nápln# je uvedeno v instala!ním manuálu). Po v%"e uveden%ch !innostech 
a kontrolách je mo$no otev&ít ventily u jednotek a následn# pomocí m#&ících 
p&ístroj' zkontrolovat dosa$en% tlak chladiva. Pokud tlak nedosahuje 
pot&ebn%ch hodnot, je nutno p&es montá$ní jednotku z tlakové láhve doplnit 
okruh chladivem tak, aby v okruhu bylo dosa$eno optimálních pracovních hodnot.

Instalací to nekon!í – je pot&eba pamatovat na to, $e aby klimatizace po 
léta spolehliv#, bezpe!n# a efektivn# fungovala, je pot&eba ji nejen správn# 
namontovat, ale také je pot&eba ji pravideln# a kvalitn# servisovat – krom 
!i"t#ní !i v%m#ny ) ltr' je pot&eba pravideln# kontrolovat nápl( chladiva 
a stav jednotliv%ch, zejména pohybliv%ch komponent', stejn# tak je pot&eba 
kontrolovat !istotu v%m#ník' obou jednotek.

V p&ípad# dotaz' se obra*te na Va"eho Home Comfort Experta, kter% Vám dodá 
pot&ebné informace pro kvalitní instalaci. Stejn# tak na va"eho Home Comfort 
Experta, pop&ípad# p&ímo na ) rmu Daikin (service@daikin.cz) se prosím obra*te 
v p&ípad# stí$nosti na provedenou montá$.
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obr. 1   Nikdy nesmí dojít k zalomení 
potrubí. 

obr. 2   Pou!ívat odpovídající tepelnou 
izolaci zejména ve venkovním prost"edí. 

obr. 3   P"i pou!ití nekvalitní tepelné 
izolace dochází k rozpadu izolace...

obr. 4   Udr!et naprostou #istotu vnit"ku 
trubek, do trubek se nesmí dostat prach, 
olej, ani voda.

www.daikin.cz/HCE

Vá$ Daikin Home C°mfort Expert:

Za spole!nost DAIKIN a Home 
Comfort Expert partnery Vám 
p"ejeme Perfect C°mfort 
a dlouhou #ivotnost Va$eho 
klimatiza!ního systému.


