Fancolete Hidrônico
Cassete
MCKE 20-30-40
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1.Introdução
Instalação e manutenção devem ser realizadas apenas por pessoas qualificadas, familiarizadas com os códigos e
regulamentos locais e ter experiência com este tipo de equipamento.
Atenção as partes móveis e perigo de choque elétrico. Eles podem causar ferimentos graves ou morte. Desligue e
bloqueie a alimentação antes da manutenção do equipamento.

2.Nomenclatura

3.Limites de Operação
• Temperatura da água: 4°C até 10°C (resfriamento), 35°C a 50°C (aquecimento) para 2 tubos e 35°C a 70°C (aquecimento)
para 4 tubos.
• Pressão máxima de trabalho no lado água: 16 bar
• Temperatura do ar:

4.Guia de Instalação
4.1 Levantamento Preliminar da Obra
Leia atentamente este manual antes de realizar a instalação do aparelho.
• Flutuação de tensão não pode exceder 10% do valor nominal. As linhas de alimentação devem ser independentes.
• Assegure que a localização é a correta em relação a fiação elétrica, tubulação e dreno.
• Não exerça pressão nas partes com resina quando abrir a unidade ou a mover após aberta.
• Não remova a unidade da embalagem enquanto movimentar. Utilize material de segurança quando desembalar ou
erguer para evitar danos ou riscos na máquina.

4

4.2 Espaçamento Mínimo

4.3 Instalando a Unidade
a) O local deve ser marcado e medido. Faça o furo para a
porca no forro e posicione no gancho de fixação.
b) Espaçamento mínimo para instalação e serviço.
c) Alça de acesso para manutenção próximo ao equipamento.
d) Se possível, instalar no centro do ambiente para igual
distribuição de ar.
e) As distâncias mínimas recomendadas de obstáculos
devem ser seguidas como na figura anterior.
f) O local de instalação deve ser capaz de suportar um peso
até 4 vezes da unidade, dessa forma, evita-se amplificação
de ruído e vibrações.
g) O equipamento deve estar alinhado e com forro
recomendável de 35 cm ou mais.
h) A unidade deve estar afastada de fontes de calor.

4.4 Suspendendo a Unidade
I. Segure a unidade e a posicione no gancho de fixação, tenha certeza de estar com a porca e arruela.
II. Ajuste a unidade para que esteja dentro do limite de 35 mm entre a borda do forro e a unidade.
III. Confirme com um nivelador se a unidade está instalada na horizontal, aperte a porca e parafusos para prevenir
contra quedas e vibrações.

4.5 Tubulação de Dreno
• Tubulação do dreno deve ser ligeiramente decaída para que a água de dreno escoe suavemente
• Evite instalar a tubulação de dreno com curvas na vertical para evitar retorno de água
• Cuidado ao conectar a tubulação junto a unidade para evitar vazamentos
• O diâmetro externo da conexão de dreno, para uma mangueira flexível, é de 20 mm
• Assegure o isolamento na tubulação para evitar condensação e pingos no forro
• Recomenda-se um teste de vazamento antes de conectar o tubo flexível ao fancolete
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4.6 Dimensão do Cabo

4.7 Instalação sem Válvulas
Como padrão de fábrica a placa de controle vem com um jumper VALVE e HEAT. O sistema pode ser configurado
conforme a posição do jumper na lista abaixo:

Consultar a figura abaixo para o correto posicionamento do jumper:
Modelo 2 tubos (MCKE 20/30/40 EW)
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Modelo 4 tubos (MCKE 20/30/40 EWH)

5. Nível de Ruído
5.1 Pressão Sonora

Microfone posicionado a 1,4 /*1,5 m abaixo da face central do ar de retorno da unidade.
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5.2 Curvas NC
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6. Dados Técnicos

Todos os dados fornecidos podem ser modificados sem aviso prévio do fabricante.
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7. Dados de Desempenho
7.1 Fator de Correção para Instalação com Filtro G4
Todos os cassetes hidrônicos Daikin são capazes de trabalhar com filtro G4. Os valores apresentados foram testados
por empresa independente e em ambiente controlado.
Os clientes podem adquirir os filtros entrando em contato com um representante Daikin ou com o escritório da sua
região.

A Daikin não se responsabiliza por toda e qualquer consequência da instalação
de um filtro não adquirido diretamente com ela.

A instalação do filtro cria uma barreira e dificulta o fluxo de ar, diminuindo a vazão e capacidade do equipamento.
Recomendamos que antes de instalar o filtro, em equipamento já instalado, sejam consultados os responsáveis pelo
projeto para a análise do seu impacto no sistema de ar condicionado.

NOTA: Valores válidos para velocidade alta no ventilador

7.2 Temperatura de Entrada de Água = 5°C

(H)

(H)

(H)

7.3 Temperatura de Entrada de Água = 6°C
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7.4 Temperatura de Entrada de Água = 7°C

8. Desenho Dimensional
8.1 MCKE 20/30 EW(H)
0,82

0,99

unidade: metro.

0,82

0,34

0,30

0,82

0,37

0,33

0,99

8.2 MCKE 40 EW(H)
0,82

0,99

0,99
unidade: metro.
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9. Diagrama Elétrico
9.1 MCKE 20/30 EW

9.2 MCKE 40 EW
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9.3 MCKE 20/30 EWH

9.4 MCKE 40 EWH
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10. Serviços e Manutenção

11. Soluções de Problemas
Operação Normal / Indicação de Falha

Ação

Código de Erro

Modo Resfriamento

-

-

Modo Aquecimento

-

-

Temporizador ligado

-

-

Modo Noturno ligado

-

-

Modo ventilador ligado

-

-

Modo seco ligado

-

-

Perda de contato com
sensor de ambiente

Chamar
instalador

Pisca E1

Sensor da serpentina

Chamar o
instalador

Pisca E2

Baixa temperatura da água

-

Pisca E4

Erro no Hardware

Chamar o
instalador

Pisca E8

Sem retorno do ventilador
da unidade interna

Chamar o
instalador

Pisca E9

RESF./AQUE.
(VERD./VERM.)

Verde
Vermelho

1 vez
2 vezes
3 vezes
6 vezes
4 vezes
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12. Anotações
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Representante

http://www.daikin.com.br
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Especificações, desenhos e outros conteúdos que constam neste folheto estão atualizados até dezembro de 2016 e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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