Referanseguide for
montører og brukere
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler

SERHQ020BAW1
SERHQ032BAW1
SEHVX20BAW
SEHVX32BAW
SEHVX40BAW
SEHVX64BAW

Referanseguide for montører og brukere
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler

Norsk

Innholdsfortegnelse
6.1
6.2

Innholdsfortegnelse
1 Generelle sikkerhetshensyn
1.1
1.2
1.3

Om dokumentasjonen ...............................................................
1.1.1
Betydning av advarsler og symboler...........................
For brukeren..............................................................................
For montøren.............................................................................
1.3.1
Generelt ......................................................................
1.3.2
Installasjonssted .........................................................
1.3.3
Kjølemiddel .................................................................
1.3.4
Saltoppløsning ............................................................
1.3.5
Vann............................................................................
1.3.6
Elektrisk ......................................................................

2 Om dokumentasjonen
2.1
2.2

Om dette dokumentet................................................................
Installerings- og brukerhåndbok i kortform ................................

3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6

6
7

7

3 Om esken

7

3.3

Oversikt: om boksen..................................................................
Utendørsanlegg.........................................................................
3.2.1
Slik pakker du opp utendørsenheten ..........................
3.2.2
Slik håndterer du utendørsenheten.............................
3.2.3
Slik fjerner du tilbehør fra utendørsanlegget...............
Innendørsenhet .........................................................................
3.3.1
Slik pakker du ut innendørsenheten ...........................
3.3.2
Slik håndterer du innendørsenheten...........................
3.3.3
Fjerne tilbehør fra innendørsanlegget.........................

4 Om enhetene og tilleggsutstyret
4.1
4.2

4.3
4.4

Oversikt: om enhetene og tilleggsutstyret .................................
Identifikasjon .............................................................................
4.2.1
Identifikasjonsmerke: utendørsenhet ..........................
4.2.2
Identifikasjonsmerke: Innendørsenhet ........................
4.2.3
Om utendørsanlegget .................................................
4.2.4
Om innendørsanlegget ...............................................
4.2.5
Om å kombinere anlegg og tilleggsutstyr....................
4.2.6
Driftsområde ...............................................................
Kombinere anlegg og tilleggsutstyr ...........................................
4.3.1
Mulig tilleggsutstyr for det delte systemet ...................
Systemoppsett...........................................................................

5 Forberedelse
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

Oversikt: klargjøring ..................................................................
Klargjøre installeringsstedet ......................................................
5.2.1
Krav til installeringssted for utendørsanlegget ............
5.2.2
Krav til installeringssted for innendørsanlegget ..........
Klargjøre røropplegg for kjølemiddel .........................................
5.3.1
Krav for kjølemedierør ................................................
5.3.2
Velge rørdimensjon.....................................................
5.3.3
Om rørlengden............................................................
Klargjøre vannrøropplegg..........................................................
5.4.1
Krav til vannkretsen ....................................................
5.4.2
Formel for beregning av ekspansjonskarets fortrykk ..
5.4.3
Kontrollere vannvolumet og ekspansjonskarets
fortrykk ........................................................................
5.4.4
Endre ekspansjonskarets fortrykk...............................
5.4.5
Slik kontrollerer du vannvolumet: eksempler ..............
Klargjøre elektrisk ledningsopplegg ..........................................
5.5.1
Om klargjøring av det elektriske ledningsopplegget ...
5.5.2
Om overholdelse av elektriske bestemmelser ............
5.5.3
Krav til kabler ..............................................................
5.5.4
Krav for sikkerhetsanordninger ...................................

6 Installering
Referanseguide for montører og brukere

2

6.4

6

For montøren
3.1
3.2

6.3

7
8
8
8
8
8
8
9
9

6.5

6.6

6.7

9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11

6.8

6.9

11
11
11
11
12
13
13
13
13
13
13
15
15
15
16
16
16
16
17
17

17

Oversikt: Installering...................................................................
Åpne anleggene .........................................................................
6.2.1
Om åpning av enheter .................................................
6.2.2
Åpne utendørsanlegget................................................
6.2.3
Slik åpner du innendørsenheten ..................................
6.2.4
Åpne boksen med elektriske komponenter på
utendørsanlegget .........................................................
6.2.5
Åpne boksen med elektriske komponenter på
innendørsenheten ........................................................
Montere utendørsanlegget .........................................................
6.3.1
Om montering av utendørsanlegget ............................
6.3.2
Forholdsregler ved montering av utendørsanlegget ....
6.3.3
Klargjøre installeringsstrukturen ..................................
6.3.4
Slik sikrer du dreneringen ............................................
Montere innendørsenheten ........................................................
6.4.1
Om montering av innendørsenheten ...........................
6.4.2
Forholdsregler ved montering av innendørsenheten ...
6.4.3
Klargjøre installeringsstrukturen ..................................
Tilkoble kjølemedierørene ..........................................................
6.5.1
Forholdsregler ved tilkobling av kjølemedierør ............
6.5.2
Utføre slaglodding på rørenden ...................................
6.5.3
Bruke avstengingsventilen og utløpsporten .................
6.5.4
Koble kjølemedierørene til utendørsanlegget ..............
6.5.5
Slik kobler du røropplegget for kjølemiddel til
innendørsenheten ........................................................
Kontrollere kjølerørene ...............................................................
6.6.1
Om kontroll av røropplegg for kjølemiddel ...................
6.6.2
Forholdsregler når du kontrollerer kjølemedierørene...
6.6.3
Kontrollere kjølemedierørene: Oppsett ........................
6.6.4
Slik ser du etter lekkasjer: Lekkasjetest ved hjelp av
trykk .............................................................................
6.6.5
Utføre vakuumtørking ..................................................
6.6.6
Isolere kjølemedierørene .............................................
Fylle på kjølemiddel....................................................................
6.7.1
Om påfylling av kjølemedium.......................................
6.7.2
Forholdsregler ved påfylling av kjølemedium...............
6.7.3
Slik faststår du ekstra mengde kjølemiddel .................
6.7.4
Fylle på kjølemedium ...................................................
6.7.5
Kontroller etter påfylt kjølemedium ..............................
6.7.6
Slik fester du etiketten for fluoriserte drivhusgasser ....
Koble til vannrøropplegg ............................................................
6.8.1
Om tilkobling av vannrøropplegget ..............................
6.8.2
Forholdsregler ved tilkobling av vannrøropplegg. ........
6.8.3
Slik kobler du til vannrøropplegget...............................
6.8.4
Slik fyller du vannkretsen .............................................
6.8.5
Slik isolerer du vannrøropplegget ................................
Tilkoble de elektriske ledningene ...............................................
6.9.1
Om tilkobling av det elektriske ledningsopplegget .......
6.9.2
Forholdsregler ved tilkobling av elektriske ledninger ...
6.9.3
Lokalt ledningsopplegg: Oversikt .................................
6.9.4
Om de elektriske ledningene .......................................
6.9.5
Slik fører og fester du strømtilførselen.........................
6.9.6
Tilkoble strømtilførselen til utendørsanlegget ..............
6.9.7
Koble til strømforsynings- og overføringskabler...........
6.9.8
Retningslinjer når du trykker ut hull i perforert plate ....
6.9.9
Installere brukergrensesnittet.......................................
6.9.10 Installere tilleggsutstyr .................................................

7 Konfigurasjon
7.1
7.2

17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
31
31
31
32

32

Oversikt: Konfigurasjon ..............................................................
Gjøre innstillinger på stedet........................................................
7.2.1
Om å gjøre innstillinger på stedet ................................
7.2.2
Komponenter for innstillinger på installasjonsstedet....
7.2.3
Få tilgang til komponentene for innstillinger på
installasjonsstedet........................................................
7.2.4
Få tilgang til modus 1 eller 2 ........................................
7.2.5
Bruke modus 1.............................................................
7.2.6
Bruke modus 2.............................................................
7.2.7
Modus 1: Overvåkingsinnstillinger ...............................
7.2.8
Modus 2: Innstillinger på installasjonsstedet................

32
32
32
33
33
33
34
34
34
34

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

1 Generelle sikkerhetshensyn
7.3

7.2.9
Feltinnstillinger på brukergrensesnittet ....................... 35
Veksle mellom kjøling og oppvarming....................................... 40

8 Ferdigstilling
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9

Oversikt: igangsetting................................................................
Forholdsregler ved ferdigstilling ................................................
Sjekkliste før ferdigstilling av utendørsanlegget ........................
Sjekkliste før ferdigstilling av innendørsanlegget ......................
Sluttkontroll................................................................................
Om prøvekjøringen....................................................................
8.6.1
Vise temperaturen på fjernkontrollen ..........................
8.6.2
Teste romoppvarming/-kjøling ....................................
Korrigere etter unormal fullførelse av prøvekjøringen ...............
Kontrolliste for overlevering til brukeren ....................................
Fyll ut modellskjemaet...............................................................

9 Vedlikehold og service
9.1
9.2
9.3

9.4

Oversikt: Vedlikehold og service ...............................................
Sikkerhetshensyn ved vedlikehold ............................................
9.2.1
Hindre elektriske farer.................................................
Om drift i servicemodus.............................................................
9.3.1
Bruke vakuummodus ..................................................
9.3.2
Samle opp kjølemedium .............................................
Sjekkliste for årlig vedlikehold av innendørsenheten ................

10 Feilsøking
10.1
10.2

40
40
41
41
42
43
43
43
43
43
44
44

44
44
44
44
45
45
45
45

46

Oversikt: Feilsøking................................................................... 46
Feilkoder: Oversikt .................................................................... 46

17.2.2
17.2.3

Anbefalt vedlikehold og inspeksjon.............................. 66
Anbefalte sykluser for vedlikehold og inspeksjon ........ 66

18 Feilsøking
18.1

67

Feilkoder: Oversikt ..................................................................... 67

19 Ny plassering

67

20 Kassering

68

21 Ordliste

69

1

Generelle sikkerhetshensyn

1.1

Om dokumentasjonen

▪ Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk
er oversettelser.
▪ I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg
veldig viktig emner. Følg dem nøye.
▪ Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er
beskrevet i installeringshåndboken og i referanseguiden for
montører, MÅ utføres av autorisert installatør.

1.1.1

Betydning av advarsler og symboler

11 Kassering

46

FARE

12 Tekniske data

47

Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig
personskade.

12.1
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12.4
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12.9
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Oversikt: Tekniske data.............................................................
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Koblingsskjema: Utendørsanlegg..............................................
Koblingsskjema: Innendørsanlegg ............................................
Tekniske spesifikasjoner: Utendørsanlegg................................
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Feltinnstillinger på utendørsanlegget ........................................
ESP-kurve: Innendørsenhet ......................................................
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FARE: ELEKTRISK STØT
Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.
FARE: BRENNSKADER
Angir en situasjon som kan føre til brannskader på grunn
av ekstremt høye eller lave temperaturer.
FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.
ADVARSEL

For brukeren

56

13 Om systemet

56

13.1

Systemoppsett........................................................................... 56

Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

14 Brukergrensesnitt

57

LIVSFARE

15 Før drift

57

Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat
personskade.

16 Drift
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16.2
16.3
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16.3.3 Drift med romkjøling....................................................
16.3.4 Drift med romoppvarming ...........................................
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16.3.6 Programbryter .............................................................
16.3.7 Bruke tilleggskretskortet for behov..............................
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17.1
17.2
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MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.
INFORMASJON
Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.
Symbol

Forklaring
Les i installerings- og driftshåndboken samt
anvisningsarket for kabling før du installerer.
Les i servicehåndboken før du utfører
vedlikeholds- og serviceoppgaver.
Du finner mer informasjon i referanseguiden for
montører og brukere.

Om kjølemediet ......................................................................... 66
Garantiservice og garanti .......................................................... 66
17.2.1 Garantiperiode ............................................................ 66
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1 Generelle sikkerhetshensyn
1.2

ADVARSEL

For brukeren

Sørg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

▪ Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener
enheten.
▪ Anlegget kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med
svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med
manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller
har fått opplæring i hvordan anlegget brukes på en trygg måte og
de forstår hvilke farer dette medfører. Barn må IKKE leke med
anlegget. Rengjøring og vedlikehold utført av bruker skal IKKE
gjøres av barn uten tilsyn.

LIVSFARE
Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,…) når du monterer, vedlikeholder eller utfører
service på systemet.
ADVARSEL
Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

ADVARSEL
For å hindre elektrisk støt eller brann:

FARE: BRENNSKADER

▪ Enheten må IKKE spyles.

▪ IKKE ta på kjølerørene, vannrørene eller innvendige
deler under og rett etter bruk. De kan være for varme
eller for kalde. Gi dem tid til å få tilbake normal
temperatur. Bruk vernehansker hvis du må berøre dem.

▪ IKKE bruk enheten med våte hender.
▪ IKKE plasser gjenstander med vann enheten.
MERKNAD

▪ IKKE berør kjølemiddel som har lekket ut ved et uhell.

▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.

ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for små dyr. Små dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake
feilfunksjon, røyk eller brann.

▪ Enheter er merket med følgende symbol:

LIVSFARE

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal
blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å
demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet,
behandling av kjølemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler
må tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende
lovgivning.
Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet
avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle
negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt
montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

Du må IKKE
aluminiumsribber.

berøre

anleggets

luftinntak

eller

MERKNAD
▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.
MERKNAD
Arbeid på utendørsenheten bør utføres i tørre værforhold
for å unngå vanninntrengning.

▪ Batterier er merket med følgende symbol:

Ifølge gjeldende lovgivning kan det være nødvendig å føre en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder…
Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.
Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).
Avfallsbatterier må behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Når du sørger for at avfallsbatterier blir behandlet på riktig måte,
bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø
og menneskelig helse.

1.3

For montøren

1.3.1

Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER på hvordan du monterer
eller betjener enheten.
MERKNAD
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk bare
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.
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I tillegg SKAL som et minimum følgende informasjon oppgis på et
tilgjengelig sted på produktet:
▪ Instruksjoner for avstenging av systemet i et nødstilfelle
▪ Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus
▪ Navn, adresse og dag- og kveldstelefonnummer for kontakt med
brukerstøtte
I Europa gir EN378 den nødvendige veiledningen for denne
loggboken.

1.3.2

Installasjonssted

▪ Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.
▪ Sørg for at installeringsstedet er solid nok til å bære vekten av og
vibrasjoner fra anlegget.
▪ Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må
IKKE blokkeres.
▪ Sørg for at enheten står plant.
IKKE installer enheten på følgende steder:
▪ I potensielt eksplosive omgivelser.
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▪ På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.
▪ På steder der det er fare for brann på grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig støv.
▪ På steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan
forårsake lekkasje av kjølemiddel.

1.3.3

Kjølemiddel

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i
installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.

ADVARSEL
Sørg for at det ikke finnes oksygen i systemet. Det kan kun
fylles kjølemedium etter at det er blitt utført en lekkasjetest
og vakuumtørking.
▪ Ved behov for ekstra påfylling, se anleggets merkeplate. Den
angir typen kjølemedium og nødvendig mengde.
▪ Enheten er fylt med kjølemedium fra fabrikken og enkelte
systemer krever kanskje ekstra påfylling av kjølemedium avhengig
av rørstørrelser og -lengder.
▪ Bruk kun verktøy som er beregnet for den typen kjølemedium som
brukes i systemet, for å sikre riktig trykkmotstand samt hindre at
det kommer inn fremmedelementer i systemet.
▪ Slik fyller du på flytende kjølemedium:

MERKNAD
Sørg for at installasjonen av kjølemiddelrør overholder
gjeldende lovgivning. I Europa er EN378 den aktuelle
standarden.

Hvis

Så

Det finnes et hevertrør
(dvs. sylinderen er merket med
"Væskepåfyllingshevert tilkoblet")

Fyll på sylinderen mens den er i
stående posisjon.

MERKNAD
Sørg for at lokalt røropplegg og tilkoblinger IKKE utsettes
for belastninger.
ADVARSEL

Det finnes IKKE et hevertrør

Fyll på sylinderen mens den står
opp ned.

Under testing må du ALDRI trykksette produktet utover
maksimalt tillatt trykk (som angitt på enhetens merkeplate).
ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler i tilfelle kjølemiddellekkasje.
Hvis det lekker kjølemiddelgass, må du lufte området
umiddelbart. Mulige risikoer:
▪ Store mengder kjølemiddel i et lukket rom kan føre til
oksygenmangel.

▪ Åpne kjølemediesylindere sakte.
▪ Fyll på kjølemedium i væskeform. Hvis det fylles på som gass,
kan dette forhindre normal drift.

▪ Det kan dannes giftige gasser hvis kjølemiddelgassen
kommer i kontakt med åpen flamme.

LIVSFARE
Steng ventilen til kjølemedietanken omgående når
påfyllingen av kjølemedium er fullført eller hvis det tas en
midlertidige pause. Hvis ventilen IKKE stenges omgående,
kan gjenværende trykk medføre at det fylles på ytterligere
kjølemedium.
Mulige
konsekvens:
Feil
kjølemediummengde.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Utpumping – kjølemedielekkasje. Hvis du vil utføre
utpumping på systemet og det er lekkasje i
kjølemediekretsen:
▪ Du må IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjølemediet fra
systemet i utendørsanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjører.
▪ Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE må kjøre.
ADVARSEL
Kjølemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut
direkte i miljøet. Bruk en vakuumpumpe til å tømme
installasjonen.
MERKNAD
Etter at alle rørene er blitt koblet til, må du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til å utføre en
gasslekkasjeregistrering.
MERKNAD
▪ Du må IKKE fylle på mer kjølemedium enn angitt
mengde, for ellers kan kompressoren bli ødelagt.
▪ Når kjølemediesystemet skal åpnes, MÅ kjølemediet
håndteres i henhold til gjeldende lovgivning.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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1.3.4

Saltoppløsning

Hvis det er aktuelt. Se monteringshåndboken eller installatørens
oppslagsverk for ditt bruksområde for mer informasjon.
ADVARSEL
Valget av saltoppløsningen MÅ være i samsvar med
gjeldende lovgivning.
ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler i tilfelle lekkasje av
saltoppløsningen. Hvis det lekker ut saltoppløsning,
ventiler området umiddelbart og kontakt din lokale
forhandler.
ADVARSEL
Miljøtemperaturen inne i enheten kan bli mye høyere enn
den i rommet, f.eks. 70°C. Ved saltoppløsningslekkasje
kan varme deler inne i enheten skape en farlig situasjon.
ADVARSEL
Bruk og installasjon av enheten må overholde sikkerhetsog miljøforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk.
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2 Om dokumentasjonen
1.3.5

Vann

LIVSFARE
Når du kobler til strømtilførselen, må jordingen være lagt
opp før du oppretter strømførende tilkoblinger. Når du
trekker ut strømtilførselen, må strømførende tilkoblinger
være atskilt før jordingen. Lengden på lederne mellom
festepunktet for strømledningen og selve rekkeklemmen
må være slik at de strømførende lederne strammes før
jordlederen i tilfelle strømledningen trekkes ut av
ledningsfestet.

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i
installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.
MERKNAD
Kontroller
98/83 EC.

1.3.6

at

vannkvaliteten

overholder

EU-direktiv

Elektrisk
MERKNAD
FARE: ELEKTRISK STØT

Forholdsregler ved legging av strømledninger:

▪ Slå AV all strømforsyning før du fjerner panelet på
bryterboksen, kobler til elektriske ledninger eller
berører elektriske deler.
▪ Koble fra strømforsyningen i mer enn 1 minutt, og mål
spenningen på terminalene på hovedkretsens
kondensatorer eller elektriske komponenter før
vedlikehold/service. Spenningen MÅ være mindre enn
50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter.
Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.

▪ IKKE koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen
for strømtilførsel (slakk i strømledningen kan føre til
unormal oppvarming).

fuktige

▪ Følg figuren over når du tilkobler ledninger av samme
tykkelse.

▪ IKKE la enheten stå ubetjent når servicedekselet er
fjernet.

▪ Bruk angitt strømledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for å
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

▪ IKKE berør
hender.

elektriske

komponenter

med

▪ Bruk riktig skrutrekker til å stramme kontaktskruene. En
skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjøre
det umulig å stramme skruene skikkelig.

ADVARSEL
Hvis det IKKE ble installert på fabrikken, MÅ det installeres
en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en berøringsavstand på alle poler
som gir full frakobling ved overspenning kategori III.
ADVARSEL

▪ Overstramming av kontaktskruene kan ødelegge dem.
Monter strømkabler minst 1 m unna TV- eller radioapparater for å
unngå interferens. Det kan hende at 1 m ikke er tilstrekkelig,
avhengig av radiobølgene.

▪ Bruk KUN kobberledninger.

ADVARSEL

▪ Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

▪ Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

▪ Alle lokale ledningsopplegg MÅ utføres i samsvar med
koblingsskjemaet som følger produktet.

▪ Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter
opp enheten.

▪ Klem ALDRI sammen buntede kabler, og sørg for at de
IKKE kommer i kontakt med røropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.

MERKNAD
Bare aktuelt hvis strømforsyningen er
kompressoren har en PÅ/AV-startmetode.

▪ Sørg for å installere jordingsledninger. Anlegget må
IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller
telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre
elektrisk støt.

montere

nødvendige

sikringer

og

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strømbrudd og strømmen går av og på mens
produktet er i drift, kan du sette på en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjøres med
reversert fase, kan det ødelegge kompressoren og andre
deler.

▪ Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles
med annet utstyr.
▪ Sørg for å
kretsbrytere.

trefaset,

eller

▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjør
det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
▪ Ved installering av jordfeilbryteren må det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som må tåle
høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå at
jordfeilbryteren slår ut i utide.

2

Om dokumentasjonen

2.1

Om dette dokumentet
INFORMASJON
Sørg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og
be ham/henne om å oppbevare den for fremtidige
referanseformål.

Målpublikum
Autoriserte montører + sluttbrukere
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3 Om esken
INFORMASJON

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller
opplærte brukere i butikker, i lettindustrien og på
bondegårder, eller til kommersiell bruk av ikkefagpersoner.

Les
først
driftshåndboken
utendørsanlegget,
deretter
utendørsenheten.

Dokumentasjonssett

2.2

med
for

Installerings- og brukerhåndbok i
kortform

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

Kapittel

▪ Generelle sikkerhetshensyn:

som
følger
driftshåndboken

Beskrivelse

▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før installering

Generelle
sikkerhetshensyn

Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før
installering

▪ Format: Papir (i esken til utendørsanlegget)

Om dokumentasjonen

Hva slags dokumentasjon finnes det for
installatøren

Om esken

Slik pakker du ut anleggene og fjerner
tilbehøret

Om anleggene og
tilleggsutstyret

▪ Slik identifiserer du anleggene

▪ Detaljerte og trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon
for grunnleggende og avansert bruk

Forberedelse

Hva du må gjøre og vite før du drar til
stedet

▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/

Installering

Hva du må gjøre og vite for å installere
systemet

Konfigurasjon

Hva du må gjøre og vite for å
konfigurere systemet etter at det er
installert

Bruk

Betjene anleggene

Ferdigstilling

Hva du må gjøre og vite for å ferdigstille
systemet etter at det er konfigurert

Overlevering til brukeren

Hva du må gi til og forklare for brukeren

Vedlikehold og service

Slik vedlikeholder og utfører du service
på anleggene

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår
problemer

Kassering

Slik kasserer du systemet

Tekniske data

Spesifikasjoner for systemet

▪ Installerings- og driftshåndbok:
▪ Installerings- og driftsinstruksjoner
▪ Format: Papir (i esken til innendørsanlegget)
▪ Referanseguide for montører og brukere:
▪ Forberedelser før installering, referansedata osv.

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan være tilgjengelig på
det regionale Daikin-webområdet eller via forhandleren.
Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.
Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).
Se i installeringshåndboken som følger med RXYQ* når
varmepumpenheten skal installeres (plassering, røropplegg og
ledningsopplegg).

▪ Mulige kombinasjoner av anlegg og
tilleggsutstyr

Tabell med innstillinger på Tabellen skal fylles ut av installatøren
installasjonsstedet
og oppbevares for fremtidig referanse
Ordliste

Definisjon av termer

For montøren
3

Om esken

3.1

Oversikt: om boksen

▪ Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn.
▪ Pass på følgende når du håndterer anlegget:
Skjørt innhold, behandles forsiktig.
Sørg for at anlegget står oppreist for å unngå skader på
kompressoren.

Dette kapittelet beskriver hva du må gjøre etter at boksen med
utendørs- og innendørsenheten leveres på stedet.
Ta hensyn til følgende:

▪ Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn.

▪ Ved levering MÅ det undersøkes om anlegget er skadet.
Eventuelle skader MÅ rapporteres umiddelbart til transportørens
klagebehandler.
▪ Bring den innpakkede enheten så nær installeringsstedet som
mulig for å unngå at det oppstår skader under transport.
▪ Pass på følgende når du håndterer anlegget:
Skjørt innhold, behandles forsiktig.
Sørg for at anlegget står oppreist for å unngå skader på
kompressoren.
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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a

b
a
b

Åpning
Gaffeltruck

▪ Gaffeltruck skal bare brukes til transport så lenge anlegget står på
pallen, som vist ovenfor.
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3 Om esken
b
c
d
e
f

▪ Gaffeltruck skal bare brukes til transport så lenge anlegget står på
pallen, som vist ovenfor.
▪ Hvis det skal brukes en gaffeltruck, bør anlegget først
transporteres på pall, og deretter skal gaffeltruckens tinder føres
gjennom de store, rektangulære åpningene nederst på anlegget.

Stropp
Beskytter
Stor åpning
Liten åpning (40×45)
Gaffeltruck

MERKNAD

▪ Når anlegget er plassert, fjernes emballasjen og gaffeltruckens
tinder føres gjennom de store, rektangulære åpningene nederst
på anlegget.

Bruk en stropp som er ≤20 mm bred og som tåler vekten
av anlegget.
MERKNAD

3.2

Utendørsanlegg

3.2.1

Slik pakker du opp utendørsenheten

Dekk til gaffeltrucktindene slik at anlegget ikke skades.
Hvis malingen på bunnrammen skaller av, kan den
rusthindrende effekten svekkes.

Fjern emballasjen fra anlegget:

3.2.3

▪ Pass på så du ikke skader anlegget når du fjerner krympefolien
med kniv.

Slik fjerner du tilbehør fra
utendørsanlegget

▪ Fjern de 4 boltene som fester anlegget til pallen.
ADVARSEL
Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

1

2

Kontroller at alt tilbehøret er på plass i anlegget.

b

a
1×

a
b
c
d
e
f
g

3.2.2

c

1×

d

1×

1×

e
1×

f

g
1×

1×

Generelle sikkerhetshensyn
Etikett for fluoriserte drivhusgasser
Flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
Tilleggsrør på gasside
Tilleggsrør på gasside
Tilleggsrør på væskeside
Tilleggsrør på væskeside

3.3

Innendørsenhet

3.3.1

Slik pakker du ut innendørsenheten

Slik håndterer du utendørsenheten
LIVSFARE
IKKE berør luftinntaket eller aluminiumsribbene
anlegget, fordi det kan forårsake personskade.

på

▪ Anlegget bør helst løftes med kran og 2 stropper som er minst 8 m
lange, som vist på figuren nedenfor. Bruk alltid beskyttere for å
unngå at stroppene påfører skade, og pass på plasseringen av
anleggets tyngdepunkt.
b
c

b
c

a

d

d

▪ Pass på så du ikke skader anlegget når du fjerner krympefolien
med kniv.
▪ Fjern de 4 boltene som fester anlegget til pallen.
▪ Pass på så du ikke mister anlegget når du løfter den av pallen.
Det bør være minst 2 personer til å løfte anlegget.

b

ADVARSEL

c

Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

c

a

Fjern emballasjen fra anlegget:

e

c
b
a

f
a
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Emballasjemateriale
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4 Om enhetene og tilleggsutstyret
3.3.3

Fjerne tilbehør fra innendørsanlegget

a

b
1×

c

1×

f

g

1×/2×

h
1×

k
2×

2
g
h
i
j
k
l

2×

i
2×

l
3×

a
b
c
d
e
f

e
8×

1×

j

1

d
1×

2×

Generelle sikkerhetshensyn
Installerings- og driftshåndbok (panel 3)
Brukergrensesnitt (panel 3)
Buntebånd (panel 3)
Stengeventiler (panel 3)
Gjenget tilkobling (panel 3) (1× for SEHVX20+32BAW, 2×
for SEHVX40+64BAW)
Filter (panel 3)
Rørbend (panel 3)
Svart gummitetning (2×)
L-formet støtte (2×)
M5 skruer (3×)
Tilleggsrør (Ø12,7→Ø9,52 og Ø25,4→Ø28,6)

4

Om enhetene og
tilleggsutstyret

4.1

Oversikt: om enhetene og
tilleggsutstyret

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende:
▪ Identifisere utendørsanlegget
▪ Identifisere innendørsanlegget
▪ Om utendørsanlegget
▪ Om innendørsanlegget
▪ Kombinere det delte systemet med tilleggsutstyr
▪ Der utendørs- og innendørsanleggene passer i systemoppsettet

3.3.2

Slik håndterer du innendørsenheten

4.2

Identifikasjon
MERKNAD
Ved installering eller vedlikehold av flere enheter samtidig
må du passe på at du IKKE forveksler servicepaneler for
forskjellige modeller.

a

b
a
b

Åpning
Gaffeltruck

▪ Gaffeltruck skal bare brukes til transport så lenge anlegget står på
pallen, som vist ovenfor.
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4 Om enhetene og tilleggsutstyret
4.2.1

Identifikasjonsmerke: utendørsenhet

4.2.4

Om innendørsanlegget

Denne installeringshåndboken gjelder inverterkjøleenhet med
separat hydromodul. Enheten er ment til utendørs installering og kan
kombineres med VRV utendørsenheter (SERHQ020+032BAW1) til
luftkondisjonering, eller den kan brukes til vanntilførsel til
prosesskjøling.

Plassering

Enhetene leveres i 4 standardstørrelser med nominell kjølekapasitet
fra 16,8 til 63 kW.
Enheten er konstruert til å kjøre i oppvarmingsmodus ved
omgivelsestemperaturer fra –15°C til 35°C, og i kjølemodus ved
omgivelsestemperaturer fra –5°C til 43°C.
Vannvarmeveksleren er hovedkomponenten.
Innendørsenheten kobles til utendørsenheten med lokalt monterte
kjølemedierør, og kompressoren i utendørsenheten sirkulerer
kjølemedium inn i varmevekslerne.
Modellidentifikasjon
Eksempel: SE RH Q 020 BA W1
Kode

Forklaring

▪ I
kjølemodus
transporterer
kjølemediet
varmen
fra
vannvarmeveksleren til luftvarmeveksleren når varmen slippes ut
til luft.
▪ I
kjølemodus
transporterer
kjølemediet
varmen
fra
luftvarmeveksleren til vannvarmeveksleren når varmen slippes ut
til vann.

SE

Spesiell europeisk modell

RH

Utendørs / lav vanntemperatur

Q

R410A-kjølemedium

020

Kapasitetsklasse

4.2.5

BA

Modellserie

W1

Strømtilførsel: 3P, 400 V

Denne kompakte luftkjølte vannkjøleren kan kombineres med
viftekonvektorenheter og er kun beregnet for bruk av R410A.

4.2.2

Identifikasjonsmerke: Innendørsenhet

Plassering

Om å kombinere anlegg og tilleggsutstyr

Innendørsanlegget kan kombineres med viftekonvektorenheter og er
kun beregnet for bruk av R410A.

4.2.6

Driftsområde

Kjøling

TA
43

A

B

0
–5

Modellidentifikasjon

LWE

Eksempel: SE HVX 20 BA W
Kode

0
Forklaring

SE

Spesiell europeisk modell

HVX

Innendørsanlegg / gulvstående

20

Kapasitetsklasse

BA

Modellserie

W

Strømtilførsel: 3P, 400 V

4.2.3

TA
LWE
A
B

5

20

25

Omgivelsestemperatur (°C DB)
Temperatur på utløpsvann fra fordamper (°C)
Standard driftsområde
Nedkjølingsområde

Om utendørsanlegget

SERHQ utendørsanlegg er konstruert for installering utendørs, og
kan kombineres med SEHVX innendørsanlegg.
Utendørsanleggene er konstruert til å kjøre i oppvarmingsmodus ved
omgivelsestemperaturer fra -15°C WB til 35°C WB, og i kjølemodus
ved omgivelsestemperaturer fra –5°C DB til 43°C DB.
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5 Forberedelse
f
g
h
FC1…3
RC
RT1…3

Oppvarming

TA
35

Stengeventil
Motordrevet ventil
Bypassventil
Viftekonvektor (kjøpes lokalt)
Brukergrensesnitt
Romtermostat

25

A

5

Forberedelse

5.1

Oversikt: klargjøring

B

5

0

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite før du drar til stedet.
Det inneholder informasjon om følgende:

–15

▪ Klargjøring av installeringsstedet

LWC
5 (EWC)
TA
LWC
EWC
A
B

20 25

35

▪ Klargjøre kjølemedierørene
▪ Klargjøre vannrørene

50

Omgivelsestemperatur (°C DB)
Temperatur på utløpsvann fra kondensator (°C)
Temperatur på inngangsvann til kondensator (°C)
Nedkjølingsområde
Standard driftsområde

4.3

Kombinere anlegg og
tilleggsutstyr

4.3.1

Mulig tilleggsutstyr for det delte systemet

▪ Klargjøring av elektrisk ledningsopplegg

5.2

Klargjøre installeringsstedet

5.2.1

Krav til installeringssted for
utendørsanlegget
INFORMASJON

INFORMASJON
Se i de tekniske dataene for navnene på det nyeste
tilleggsutstyret.

Les også gjennom kravene nedenfor:
▪ Generelle krav til installeringssted.
"Generelle sikkerhetshensyn".

Se

kapitlet

▪ Krav til serviceplass. Se kapitlet "Tekniske data".
▪ Krav til kjølemedierør (lengde, høydeforskjell). Se
lenger ned i dette kapitlet "Forberedelse".

Fjernkontroll (EKRUAHTB)
En andre fjernkontroll for styring av enheten fra 2 steder.
Demand-kretskort (EKRP1AHTA)

▪ Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.

Hvis du vil aktivere strømforbrukskontroll ved digitale innganger, må
du installere demand-kretskortet.

▪ Sørg for at installeringsstedet er solid nok til å bære vekten av og
vibrasjoner fra anlegget.

Du finner installeringsanvisninger i installeringshåndboken for
demand-kretskortet. Ved SEHVX40+64BAW kreves det 2 sett av
dette alternativet.

▪ Sørg for at enheten står plant.

▪ I tilfelle vannlekkasje må du sørge for at vann ikke kan forårsake
skader på installeringsområdet og omgivelsene rundt.

Adapter for ekstern styring (DTA104A62)
Vil du starte driften med et eksternt inngangssignal fra en sentral
kontrollenhet, kan adapteren for ekstern styring brukes. Instruksjoner
(gruppevis eller individuelt) kan angis for drift med liten støy og drift
med begrenset strømforbruk. Ved SEHVX40+64BAW kreves det 2
sett av dette alternativet.

4.4

▪ Velg et sted der regn kan unngås i størst mulig grad.

▪ Velg et installeringssted der lyd fra anlegget ikke vil forstyrre noen,
og der valg av sted er i henhold til gjeldende lovgivning.
▪ Under installering må det unngås at noen kan klatre eller plassere
gjenstander på anlegget.
▪ Det er tatt hensyn til samtlige rørlengder og avstander (se
"5.3.3 Om rørlengden" 4
[ 13]).

Systemoppsett

IKKE installer enheten på følgende steder:
▪ I potensielt eksplosive omgivelser.

a

c bd

e

f

▪ På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.

RC

h
FC1

FC2

FC3

M1

M2

M3

RT1

f
a
b
c
d
e

g

RT2

g

Utendørsanlegg
Innendørsanlegg
Platevarmeveksler
Pumpe
Ekspansjonskar

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

RT3

g

▪ På steder der det er fare for brann på grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig støv.
▪ På steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan
forårsake lekkasje av kjølemiddel.
▪ Steder der det kan finnes mineraloljetåke, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller føre til vannlekkasje.

Referanseguide for montører og brukere
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5 Forberedelse
c
b

MERKNAD
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen
kan dette produktet forårsake radiointerferens, slik at
brukeren må ta nødvendige forholdsregler.

f

00
≥1000
≥1000

Installering ved kysten. Pass på at utendørsanlegget IKKE utsettes
for direkte vind fra havet. Dette er for å forhindre korrosjon som følge
av høye saltnivåer i luften, som kan redusere anleggets levetid.

a
(mm)

a
b
c
d
e
f

▪ Ved installering må det tas hensyn til sterk vind, tyfoner og
jordskjelv, for feilaktig installering kan føre til at anlegget velter.

▪ I områder med stort snøfall må du velge et installeringssted hvor
snø ikke vil påvirke driften av anlegget.

00
≥15
≥1500
≥1500

e

Denne enheten egner seg for montering i kommersielle og
lett industrielle områder.

▪ Påse at vannet ikke kan forårsake skade på stedet ved å legge
avløp i fundamentet og hindre at vann samles opp i
konstruksjonen.

d

≥15

Utstyret må IKKE være allment tilgjengelig, men installeres
på et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

▪ Pass på at verken luftinntaket eller luftutløpet for anlegget er rettet
mot den vanlige vindretningen på stedet. Motvind vil forstyrre
anleggets drift. Bruk om nødvendig en vindskjerm for å dempe
vinden.

c
b

≥1
00
0

LIVSFARE

Datamaskin eller radio
Sikring
Jordfeilbryter
Velger for kjøling/oppvarming
Brukergrensesnitt
Innendørsanlegg

▪ På steder med dårlig mottak må det være en avstand på 3 m eller
mer for å unngå elektromagnetisk interferens fra annet utstyr, og
det må brukes ledningsrør til strøm- og overføringsledninger.

5.2.2

Krav til installeringssted for
innendørsanlegget
INFORMASJON
Les også gjennom kravene nedenfor:

Installer utendørsanlegget vekk fra direkte vind fra havet.

▪ Generelle krav til installeringssted.
"Generelle sikkerhetshensyn".

Se

kapitlet

Eksempel: Bak bygningen.

▪ Krav til serviceplass. Se kapitlet "Tekniske data".
▪ Krav til kjølemedierør (lengde, høydeforskjell). Se
lenger ned i dette kapitlet "Forberedelse".

b
a
c

▪ Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.
▪ Sørg for at installeringsstedet er solid nok til å bære vekten av og
vibrasjoner fra anlegget.
▪ Sørg for at enheten står plant.

Hvis utendørsanlegget er utsatt for direkte vind fra havet, må du
sette opp en levegg.
▪ Høyden på levegg ≥1,5 × høyden på utendørsanlegg
▪ Følg kravene til serviceplass når du setter opp leveggen.

d

c
b

▪ Velg et installeringssted der lyd fra anlegget ikke vil forstyrre noen,
og der valg av sted er i henhold til gjeldende lovgivning.
▪ I tilfelle vannlekkasje må du sørge for at vann ikke kan forårsake
skader på installeringsområdet og omgivelsene rundt.
▪ Under installering må det unngås at noen kan klatre eller plassere
gjenstander på anlegget.
▪ Det er tatt hensyn til samtlige rørlengder og avstander (se
"5.3.3 Om rørlengden" 4
[ 13]).
IKKE installer enheten på følgende steder:

a

a
b
c
d

d

▪ I potensielt eksplosive omgivelser.

c

Vind fra havet
Bygning
Utendørsanlegg
Levegg

MERKNAD
Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan forårsake
elektronisk støy som følge av radiofrekvent energi. Utstyret
er i samsvar med spesifikasjoner som skal gi
tilfredsstillende beskyttelse mot slike forstyrrelser. Dette gir
imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppstå
forstyrrelser i enkelte installasjoner.

▪ På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.
▪ På steder der det er fare for brann på grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig støv.
▪ På steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan
forårsake lekkasje av kjølemiddel.
▪ Steder der det kan finnes mineraloljetåke, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller føre til vannlekkasje.
MERKNAD
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen
kan dette produktet forårsake radiointerferens, slik at
brukeren må ta nødvendige forholdsregler.

Det anbefales derfor å installere utstyret og elektriske
ledninger i god avstand fra stereoutstyr, datamaskiner o.l.
Referanseguide for montører og brukere
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5 Forberedelse
LIVSFARE

Rør Ø

Utstyret må IKKE være allment tilgjengelig, men installeres
på et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.
Denne enheten egner seg for montering i kommersielle og
lett industrielle områder.

5.3

Klargjøre røropplegg for
kjølemiddel

5.3.1

Krav for kjølemedierør

Rørmaterialets herdingsgrad

≤15,9 mm

O (herdet)

≥19,1 mm

1/2H (halvhardt)

▪ Det er tatt hensyn til samtlige rørlengder og avstander (se
"5.3.3 Om rørlengden" 4
[ 13]).
▪ Rørtykkelsen på kjølemedierørene må være i henhold til
gjeldende lovgivning. Minste rørtykkelse for R410A-rør må være i
overensstemmelse med tabellen under.
Rør Ø

Minste tykkelse t

6,4 mm / 9,5 mm /
12,7 mm

0,80 mm

MERKNAD
Røropplegget og andre trykksatte deler skal være egnet for
kjølemedium. Bruk sømløst kobberrør, deoksidert med
fosforsyre, for kjølemedium.

15,9 mm

0,99 mm

19,1 mm / 22,2 mm

0,80 mm

28,6 mm

0,99 mm

34,9 mm

1,21 mm

41,3 mm

1,43 mm

▪ Fremmedlegemer inne i rør (inkludert oljer for fabrikasjon) må
være ≤30 mg / 10 m.
▪ Herdingsgrad: Bruk rør med herdingsgrad etter rørdiameteren slik
det er angitt i tabellen under.

5.3.2

Velge rørdimensjon

Fastsett riktig dimensjon ved hjelp av tabellene og referansefiguren
nedenfor (kun som indikasjon).

G1

1

G

L1

L

G2
L2

Innendørsanlegg

2

Utendørsanlegg

▪ Rørtilkoblingsdimensjoner
Innendørsanlegg

Gass

Væske

Utendørsanlegg

Gass

Væske

SEHVX20BAW

Ø25,4 mm

Ø12,7 mm

1× SERHQ020BAW1

Ø22,2 mm

Ø9,52 mm

SEHVX32BAW

Ø25,4 mm

Ø12,7 mm

1× SERHQ032BAW1

Ø28,6 mm

Ø12,7 mm

SEHVX40BAW

Ø25,4 mm

Ø12,7 mm

2× SERHQ020BAW1

Ø22,2 mm

Ø9,52 mm

SEHVX64BAW

Ø25,4 mm

Ø12,7 mm

2× SERHQ032BAW1

Ø28,6 mm

Ø12,7 mm

▪ Lokale rørdimensjoner

5.3.3

Innendørsanlegg

G/G1

L/L1

G2

L2

SEHVX20BAW

Ø28,6 mm Ø9,52 mm —

—

SEHVX32BAW

Ø28,6 mm Ø12,7 mm —

—

SEHVX40BAW

Ø28,6 mm Ø9,52 mm Ø28,6 mm Ø9,52 mm

SEHVX64BAW

Ø28,6 mm Ø12,7 mm Ø28,6 mm Ø12,7 mm

Hvis hydromodultilkoblingene ikke tilsvarer diameteren til de
spesifiserte røroppleggkravene, må rørdiameterkravene oppfylles
ved å bruke overganger (kjøpes lokalt) på hydromodulens
tilkoblinger.
Hvis tilkoblingene på innendørsanlegget ikke tilsvarer diameteren til
de spesifiserte røroppleggkravene, må rørdiameterkravene oppfylles
ved å bruke overganger (kjøpes lokalt) på innendørsanleggets
tilkoblinger.
Andre diametere (mm-størrelser) kan også brukes hvis påkrevde
rørstørrelser (tomme-størrelser) ikke er tilgjengelige, forutsatt at man
tar hensyn til følgende:
▪ Velg rørdimensjonen nærmest nødvendig dimensjon.
▪ Bruk egnede adaptere for overgang fra rør med mål i tommer til
mm (kjøpes lokalt).

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

Om rørlengden

Maksimal rørlengde og høydeforskjell
Maksimal tillatt rørlengde

30 m

Høydeforskjell mellom innendørs- og utendørsenhet

<10 m

Høydeforskjell mellom utendørsenhet 1 og
utendørsenhet 2 (der det er aktuelt)

0m

5.4

Klargjøre vannrøropplegg

5.4.1

Krav til vannkretsen
INFORMASJON
Les også forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".
MERKNAD
Hvis plastrør benyttes, kontroller at de er fullt ut resistente
mot oksygendiffusjon ifølge DIN 4726. Diffusjon av
oksygen inn i rørene kan føre til kraftig korrosjon.

Referanseguide for montører og brukere
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5 Forberedelse
▪ Tilkobling av røropplegg – Lovgivning. Utfør alle tilkoblinger i
overensstemmelse med gjeldende lovgivning og instruksjonene i
kapittelet "Installering". Ta hensyn til vanninntak og -utløp.

MERKNAD
Hvis rørbendet ikke brukes under installering, skal det
erstattes med en forlenger (5 cm lang for 1¼" filter, og
6 cm lang for 2" filter) for å sikre ordentlig rengjøring av
filteret.

▪ Tilkobling av røropplegg – Kraft. IKKE bruk for mye kraft når du
kobler til røropplegget. Deformasjon av røropplegget kan medføre
funksjonsfeil på enheten.

MERKNAD

▪ Tilkobling av røropplegg – Verktøy. Bruk bare passende
verktøy for håndtering av messing, som er et mykt materiale. Hvis
du IKKE gjør det, vil rørene ta skade.
▪ Tilkobling av røropplegg – Luft, fuktighet, støv. Det kan oppstå
problemer hvis luft, fuktighet eller støv trenger inn i kretsen. Slik
forhindrer du dette:
▪ Bruk bare rene rør
▪ Vend enden på røret nedover når skarpe kanter skal fjernes.
▪ Dekk til enden av røret når det føres gjennom en vegg slik at
det ikke kommer inn smuss eller støv.
▪ Bruk en god gjengetetning til å tette gjengekoblingene.
Kapasitetsklasse

Minimum påkrevd
gjennomstrømning

20

23 l/min

32

36 l/min

40

46 l/min

64

72 l/min

▪ Komponenter som kjøpes lokalt – Vanntrykk og -temperatur.
Kontroller at alle komponentene i det lokale røropplegget tåler
vanntrykket og vanntemperaturen.
▪ Drenering – Lave punkter. Sørg for tappekraner på alle lave
punkter i systemet for å tillate full uttapping av vannkretsen.

Sørg for å installere filteret ordentlig. Manglende eller
feilaktig installering vil ødelegge platevarmeveksleren
permanent.
▪ Dreneringskraner. Det må installeres dreneringskraner på alle
lave punkter i systemet for å kunne utføre en fullstendig drenering
av kretsen. En tømmeventil er montert inne i enheten.
▪ Avluftingsventiler. Sørg for avluftingsventiler på alle høye
punkter i systemet, plassert lett tilgjengelig for service. Det er en
automatisk avluftingsventil inne i enheten. Kontroller at denne
avluftingsventilen IKKE er strammet for mye, slik at vannkretsen
kan avluftes automatisk. Se feltinnstilling [E‑04] i Feltinnstillinger
på fjernkontrollen.
▪ Avluftingsventiler. Sørg for avluftingsventiler på alle høye
punkter i systemet, plassert lett tilgjengelig for service. Det er en
automatisk avluftingsventil inne i anlegget. Kontroller at denne
avluftingsventilen IKKE er strammet for mye, slik at vannkretsen
kan
avluftes
automatisk.
Se
feltinnstilling
[E‑04]
i
"7.2.9 Feltinnstillinger på brukergrensesnittet" 4
[ 35].
▪ Vanntrykk. Sørg for at de installerte komponentene i røropplegget
kan motstå vanntrykket (maksimalt 3 bar + pumpens statiske
trykk). Se ESP-kurve: Utendørsanlegg.
▪ Vanntrykk. Sørg for at de installerte komponentene i røropplegget
kan motstå vanntrykket (maksimalt 3 bar + pumpens statiske
trykk). Se ESP-kurve: Innendørsanlegg.

▪ Metallisk røropplegg uten messing. Ved bruk av metallisk
røropplegg uten messing må deler av messing og andre deler
isoleres skikkelig slik at de IKKE kommer i kontakt med
hverandre. Dette gjøres for å forhindre galvanisk korrosjon.

ADVARSEL
▪ For at systemet skal fungerer korrekt må det installeres
en
reguleringsventil
i
vannsystemet.
Reguleringsventilen
brukes
til
å
regulere
vanngjennomstrømmingen i systemet (kjøpes lokalt).

▪ Stengeventiler. Det følger med to stengeventiler for enheten. De
skal installeres som vist på figuren under.

▪ Valg av gjennomstrømming utenfor det som er angitt
kan føre til feilfunksjon eller skade på enheten. Se også
Tekniske spesifikasjoner.

a
b

▪ Maksimal vanntemperatur
sikkerhetsanordningen.

a
c

a
b
c
d

Sett på filteret før rørbendet monteres.
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50°C

iht.

innstillingen

for

▪ Bruk alltid materialer som tåler vannet i systemet og materialene i
enheten. (Enhetens rør og beslag er laget av messing,
platevarmevekslerne er laget av plater i rustfritt stål 316-plater
hardloddet sammen med kobber, og det valgfrie pumpehuset er
laget av støpejern.)

d

▪ Velg vannrørdiameter ut fra påkrevd vanngjennomstrømming og
tilgjengelig eksternt statisk trykk (ESP) for pumpen. Se tabellen
under for anbefalt vannrørdiameter.

b

Kapasitetsklasse

Vannrørdiameter

20+32

1-1/4"

40+64

2"

Adapter (kun på inntaket for SEHVX40+64BAW)
Stengeventil
Rørbend
Filter

MERKNAD

er

MERKNAD
Det anbefales på det sterkeste å installere et tilleggsfilter
på vannkretsen. Spesielt når det skal fjernes metallpartikler
fra vannrøropplegget, anbefales det å bruke et magneteller syklonfilter som kan fjerne små partikler. Små partikler
kan skade enheten og vil ikke bli fjernet av enhetens
standardfilter.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

5 Forberedelse
5.4.2

Formel for beregning av
ekspansjonskarets fortrykk

[F‑00]-verdi (°C)

Temperaturforskjell (K)

14

8

Karets fortrykk (Pg) avhenger av installasjonens høydeforskjell (H):

15

8,5

Pg=0,3+(H/10) (bar)

Korreksjonsfaktoren for vannvolum er 3,5 ifølge kurven på grafen
under. Det betyr at minimum volum vil være 3,5 ganger større.

5.4.3

Kurve over korreksjonsfaktor for minimum vannvolum

Kontrollere vannvolumet og
ekspansjonskarets fortrykk

Enheten har et ekspansjonskar på 12 liter med et fabrikkinnstilt
fortrykk på 1 bar.

a
4.0
3.5
3.0

Minimum vannvolum

2.5

Modell

Minimum vannvolum totalt (l)

20

76

32

110

40

152

64

220

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

INFORMASJON

9

b
a
b

Til krevende operasjoner eller i rom med høy
varmebelastning kan det være nødvendig med mer vann.
INFORMASJON
Temperaturtrinnforskjellen kan reguleres via innstillingene
[A‑02] og [F‑00]. Dette påvirker minimum nødvendig
vannvolum når enheten kjører i kjøledrift.
Enheten
er
som
standard
innstilt
med
en
vanntemperaturforskjell på 3,5 K, slik at det kan kjøre med
minimum volum som er angitt i tabellen over. Hvis det er
innstilt en mindre temperaturforskjell, slik som for
prosesskjøleanlegg
der
det
må
unngås
temperatursvingninger, kreves det imidlertid et større
minimum vannvolum.
For å sikre riktig drift av enheten ved endringer i verdiene
for innstilling [F‑00] (for kjølemodus), må minimum
vannvolum korrigeres. Hvis dette volumet overstiger tillatt
område for enheten, må det installeres et ekstra
ekspansjonskar eller en buffertank i det lokale
røropplegget.
Eksempel:
Vi vil illustrere innvirkningen på systemet når du endrer innstilling
[F‑00] med en enhet som har et minimum tillatt vannvolum på 66 l.
Enheten er installert 5 m under det høyeste punktet i vannkretsen.

Ganger vi 64 l med korreksjonsfaktoren, får vi 224 l, som vil være
minimum vannvolum tillatt i installasjonen hvis det brukes en
temperaturforskjell på 1 K.
For høydeforskjellen i systemet er det nå veldig viktig å kontrollere at
volumet i systemet er mindre enn maksimalt tillatt verdi på dette
fortrykket (Pg). Hvis vi ser på kurven for 1 bar fortrykk er maksimalt
tillatt volum på 350 l.
Totalvolumet i systemet blir atskillig større når vi tilsetter det
innvendige volumet til enheten. I så fall kan det brukes litt fortrykk.
Hvis ikke må det installeres et ekstra ekspansjonskar eller en
buffertank i det lokale røropplegget.
Standardverdien for fortrykk (Pg) gjelder en høydeforskjell på 7 m.
Hvis anleggets høydeforskjell er mindre enn 7 m OG volumet i
anlegget er mindre enn maksimal tillatt verdi med det fortrykket (Pg)
(se graf), er det IKKE nødvendig å justere fortrykket (Pg).
Maksimalt vannvolum
Bruk følgende diagram til å fastslå maksimalt vannvolum for det
beregnede fortrykket.

a

3
2.5
2

Vi går ut fra at innstillingen [F‑00] endres fra 5°C (standardverdi) til
0°C. I tabellen under ser vi at 5°C tilsvarer en temperaturforskjell på
3,5 K og 0°C tilsvarer 1 K, som faktisk er den laveste temperaturen
vi kan velge.

1.5

[F‑00]-verdi (°C)

Temperaturforskjell (K)

0.5

0

1

1

1,5

2

2

3

2,5

4

3

5

3,5

6

4

7

4,5

8

5

9

5,5

10

6

11

6,5

12

7

13

7,5

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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Korreksjonsfaktor for vannvolum
Temperaturforskjell (K)

A
B

1

0

0

33 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

b
a
b
A
B

Fortrykk (bar)
Maksimum vannvolum (l)
System
Standard

Hvis det totale vannvolumet i hele kretsen overstiger maksimalt tillatt
vannvolum (se diagram), må det installeres et ekstra ekspansjonskar
i det lokale røropplegget.

5.4.4

Endre ekspansjonskarets fortrykk
MERKNAD
Bare en kvalifisert montør kan justere ekspansjonskarets
fortrykk.

Referanseguide for montører og brukere
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Standard fortrykk for ekspansjonskaret er 1 bar. Når det er
nødvendig å endre fortrykket, ta hensyn til følgende retningslinjer:

ADVARSEL
▪ Hvis strømforsyningen mangler eller har feil N-fase,
kan utstyret gå i stykker.

▪ Bruk kun tørr nitrogen til å stille inn ekspansjonskarets fortrykk.
▪ Feilaktig innstilling av ekspansjonskarets fortrykk vil forårsake
funksjonsfeil i systemet.

▪ Etabler riktig jording. Enheten må IKKE jordes til
vannrør, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt.

Endring av ekspansjonskarets fortrykk bør bare utføres ved å frigjøre
eller øke nitrogentrykket via ekspansjonskarets Schrader-ventil.

▪ Installer nødvendige sikringer eller skillebrytere.
▪ Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller røropplegget, spesielt på høyttrykkssiden.
▪ IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med
flertrådet leder, skjøteledninger eller tilkoblinger fra et
stjernesystem. De kan føre til overoppheting, elektrisk
støt eller brann.

a

▪ IKKE installer en fasekondensator, fordi denne enheten
er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil
redusere ytelsen og kan føre til ulykker.
ADVARSEL

a

5.4.5

▪ Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert
elektriker og overholde gjeldende lovgivning.

Schrader-ventil

▪ Foreta
elektriske
ledningsopplegget.

Slik kontrollerer du vannvolumet:
eksempler

tilkoblinger

til

det

faste

▪ Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk
konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.

Eksempel 1

ADVARSEL

Anlegget er installert 5 m under det høyeste punktet i vannkretsen.
Det totale vannvolumet i vannkretsen er 250 l.

Bruk ALLTID multikjernekabler til strømforsyning.

Ingen handlinger eller justeringer er nødvendig.

5.5.2
Eksempel 2
Anlegget er installert på det høyeste punktet i vannkretsen. Det
totale vannvolumet i vannkretsen er 420 l.
Handlinger:
▪ Fordi det totale vannvolumet (420 l) overskrider standard
vannvolum (340 l), må fortrykket reduseres.
▪ Nødvendig fortrykk er:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar
▪ Tilsvarende maksimalt vannvolum er ca. 490 l (se graf).
▪ Fordi 420 l er lavere enn 490 l, egner ekspansjonskaret seg for
installasjonen.

5.5

Klargjøre elektrisk
ledningsopplegg

5.5.1

Om klargjøring av det elektriske
ledningsopplegget
INFORMASJON
Les også forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".

Referanseguide for montører og brukere
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Om overholdelse av elektriske
bestemmelser

Dette utstyret er i samsvar med:
▪ EN/IEC 61000‑3‑11, forutsatt at systemets impedans Zsys er lavere
enn eller lik Zmax ved grensesnittpunktet mellom brukerens tilførsel
og det offentlige systemet.
▪ EN/IEC 61000‑3‑11 = Europeisk/internasjonal teknisk standard
som fastsetter grenseverdiene for spenningsendringer,
spenningssvingninger og flimring i offentlige svakstrømsystemer
for utstyr med merkestrøm ≤75 A.
▪ Det er montørens eller brukeren av utstyret sitt ansvar å sikre,
ved om nødvendig å forhøre seg med operatøren av
distribusjonsnettet, at utstyret bare er koblet til en tilførsel der
systemets impedans Zsys er lavere enn eller lik Zmax.
▪ EN/IEC 61000‑3‑12, forutsatt at systemets kortslutningsstrøm Ssc
er høyere enn eller lik minimum Ssc-verdi i grensesnittpunktet
mellom brukerens tilførsel og det offentlige systemet.
▪ EN/IEC 61000‑3‑12 er en europeisk/internasjonal teknisk
standard som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strøm
generert
av
utstyr
som
er
koblet
til
offentlige
lavspenningssystemer med en inngangsstyrke på >16 A og
≤75 A per fase.
▪ Det påligger installatøren eller brukeren av utstyret å sikre,
eventuelt ved å forhøre seg med operatøren av
distribusjonsnettet, at utstyret bare er koblet til en forsyning
med en kortslutningsstrøm Ssc høyere enn eller lik minimum Sscverdi.
Utendørsanlegg

Zmax(Ω)

Minimumsverdi (kVA)
for Ssc

SERHQ020BAW1

0,27

838

SERHQ032BAW1

0,24

873

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
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Innendørsanlegg

Zmax(Ω)

Minimumsverdi (kVA)
for Ssc

SEHVX20BAW

0,27

820

SEHVX32BAW

0,24

874

SEHVX40BAW

0,25

1639

SEHVX64BAW

0,22

1747

6

Installering

6.1

Oversikt: Installering

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite på stedet for å
installere systemet.

Lokale strømledninger må samsvare med IEC60245.

Typisk arbeidsflyt

Ledningstypen i beskyttede rør må være H05VV; H07RN-F må
brukes i ubeskyttede rør.

Installering består vanligvis av følgende trinn:
1
Montere utendørsanlegget.

5.5.3

Krav til kabler

Artikkel

Kabelbunt

Beskrivelse

Nødvendig
antall ledere

Maksimal
merkestrøm

1

PS

Strømtilførsel til innendørsanlegg

2

LV

Kommunikasjonskabel mellom
innendørsanlegg og utendørsanlegg

4+GND

(b)

2(d)

(d)

3

LV

Standard fjernkontroll (F1/F2)

2

(c)

4
5

LV

Sekundær fjernkontroll (F1/F2) (a)

2

(c)

LV

Termostatens PÅ/AV-signal(a)

2

(c)

2
3
4
5
6

Montere innendørsanlegget.
Tilkoble kjølemedierørene.
Kontrollere kjølemedierørene.
Fylle på kjølemedium.
Tilkoble vannrørene.

7

Tilkoble de elektriske ledningene.

6.2

Åpne anleggene

6.2.1

Om åpning av enheter

6

LV

Termostatens kjøle-/oppvarmingssignal

2

(c)

7

LV

Drift PÅ-signal(a)

2

(c)

8

LV

Drift AV-signal(a)

2

(c)

9

HV

Kjølings-/oppvarmingsutgang

2

0,3 A

10

HV

PÅ/AV-utgang for drift

2

0,3 A

▪ Ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget

11

HV

Feilutgang

2

0,3 A

12

HV

Utgang for vannrørvarmeapparat

2

1A

▪ Ved vedlikehold og service på enheten

PÅ/AV-utgang for pumpe

2

0,3 A

13

(a)

HV

(a)
(b)
(c)
(d)
PS
LV
HV

Tilleggsutstyr
Se merkeplaten på anlegget eller tekniske data.
Minimum kabeltverrsnitt 0,75 mm2.
Minimum kabeltverrsnitt 1,5 mm2.
Strømtilførsel
Lavspenning
Høyspenning

Enheten må åpnes til bestemte tider. Eksempel:

FARE: ELEKTRISK STØT
Du må IKKE forlate
servicedekselet er fjernet.

6.2.2

anlegget

uten

tilsyn

når

Åpne utendørsanlegget
FARE: ELEKTRISK STØT

5.5.4

Krav for sikkerhetsanordninger

Strømtilførselen
må
beskyttes
med
nødvendige
sikkerhetsanordninger, dvs. en hovedbryter, en treg sikring for hver
fase, samt en jordfeilbryter, i samsvar med gjeldende lovgivning.

FARE: BRENNSKADER
Frontplatene må åpnes som vist under for å få tilgang til anlegget:

Valg av og dimensjon på ledningsopplegget skal gjøres i samsvar
med gjeldende lovgivning basert på informasjonen som står oppført i
tabellen nedenfor.
INFORMASJON
Multianlegg er standardkombinasjoner.
Utendørsanlegg

Anbefalte sikringer

SERHQ020BAW1

32 A

SERHQ032BAW1

40 A

Innendørsanlegg

Anbefalte sikringer

SEHVX20BAW

6A

SEHVX32BAW

10 A

4×

SEHVX40BAW
SEHVX64BAW
MERKNAD
Når du bruker reststrømsdrevne strømbrytere, må du
sørge for å bruke en høyhastighetstype for 300 mA
restdreven merkestrøm.

4×

Når frontplatene er åpnet, kan du få tilgang til boksen med elektriske
komponenter. Se "6.2.4 Åpne boksen med elektriske komponenter
på utendørsanlegget" 4
[ 18].

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
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Ved service må det være tilgang til trykknappene på
hovedkretskortet. Det er ikke nødvendig å åpne dekselet på boksen
med elektriske komponenter for å få tilgang til disse trykknappene.
Se "7.2.3 Få tilgang til komponentene for innstillinger på
installasjonsstedet" 4
[ 33].

6.2.3

Slik åpner du innendørsenheten
FARE: ELEKTRISK STØT
FARE: BRENNSKADER

Frontplatene må åpnes som vist under for å få tilgang til anlegget:

4×

4×

1
2
3

6.2.5
10×

Åpne boksen med elektriske komponenter
på innendørsenheten
MERKNAD
IKKE bruk unødvendig kraft når du åpner dekselet på
boksen med elektriske komponenter. Unødvendig kraft kan
deformere dekselet slik at det kommer inn vann som fører
til feil på utstyret.

5×

Panel
1

Elektriske deler på innendørsanlegget

2

Innendørsanlegg (sidepanel)

3

Innendørsanlegg (frontpanel)

1

Når frontplatene er åpnet, kan du få tilgang til boksen med elektriske
komponenter. Se "6.2.5 Åpne boksen med elektriske komponenter
på innendørsenheten" 4
[ 18].

6.2.4

Åpne boksen med elektriske komponenter
på utendørsanlegget
MERKNAD
IKKE bruk unødvendig kraft når du åpner dekselet på
boksen med elektriske komponenter. Unødvendig kraft kan
deformere dekselet slik at det kommer inn vann som fører
til feil på utstyret.

4×

6.3

Montere utendørsanlegget

6.3.1

Om montering av utendørsanlegget

Når
Du må montere utendørs- og innendørsanlegget før du kan koble til
kjølemedie- og vannrørene.
Typisk arbeidsflyt
Montering av utendørsanlegget består vanligvis av følgende trinn:
1
Klargjøre installeringsstrukturen.
2
Installere utendørsanlegget.
3
Sørge for drenering.

Referanseguide for montører og brukere
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6.3.2

Forholdsregler ved montering av
utendørsanlegget

6.3.4

MERKNAD

INFORMASJON

▪ Lag til en renne for dreneringsvann rundt fundamentet
slik at avløpsvann kan dreneres vekk fra anlegget.

Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

▪ Dersom anlegget skal monteres på et tak, må du først
kontrollere takets bæreevne og dreneringsmuligheter.

▪ Generelle sikkerhetshensyn
▪ Forberedelse

6.3.3

Slik sikrer du dreneringen

▪ Dersom anlegget monteres på en ramme, må du
montere vannsikringsbrettet innenfor en avstand på
150 mm under anlegget for å hindre at det utsettes for
vann som kommer inn fra undersiden.

Klargjøre installeringsstrukturen

Sørg for at anlegget installeres i vater på et tilstrekkelig sterkt
fundament for å unngå vibrasjon og støy.

▪ Når anlegget installeres i korroderende omgivelser,
brukes en mutter med plastskive (a) for å beskytte
tiltrekkingsdelen på mutteren mot rust.

MERKNAD
▪ IKKE bruk støtter kun under hjørnene
installeringshøyden for anlegget må økes.

hvis

▪ Støtter under anlegget skal være minst 100 mm brede.

a

X
O

Ikke tillatt
Tillatt

▪ Foretrukket installering er på en solid og langsgående sokkel
(ramme av stålbjelker eller betong).

6.4.1

Om montering av innendørsenheten

Du må montere utendørs- og innendørsanlegget før du kan koble til
kjølemedie- og vannrørene.
Typisk arbeidsflyt
Montering av innendørsenheten består vanligvis av følgende trinn:
1
2
3

Klargjøre installeringsstrukturen.
Installering av innendørsenheten.
Koble til vannrør og kjølemediumrør.

6.4.2

765

722-737

≥67 ≥67

A
B

67

Montere innendørsenheten

Når

▪ Høyden på fundamentet må være minst 150 mm målt fra gulvet. I
områder med stort snøfall bør denne høyden økes, avhengig av
installeringsstedet og forholdene.

67

6.4

Forholdsregler ved montering av
innendørsenheten
INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

Minimum sokkel

Utendørsanlegg

A

B

SERHQ020

930

792

SERHQ032

1240

1102

20 mm

▪ Fest anlegget på plass ved hjelp av fire M12-forankringsbolter.
Det er best å skru inn forankringsboltene inntil lengden er 20 mm
over fundamentets overflate.

▪ Generelle sikkerhetshensyn
▪ Forberedelse

6.4.3

Klargjøre installeringsstrukturen

Sørg for at anlegget installeres i vater på et tilstrekkelig sterkt
fundament for å unngå vibrasjon og støy.
MERKNAD
▪ IKKE bruk støtter kun under hjørnene
installeringshøyden for anlegget må økes.

hvis

▪ Støtter under anlegget skal være minst 100 mm brede.
▪ Enheten må monteres mot veggen.
▪ Enheten må være fastmontert slik at den ikke kan velte.
▪ Foretrukket installering er på en solid og langsgående sokkel
(ramme av stålbjelker eller betong).
▪ Følg minimumskravene for installasjonsplass.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

Referanseguide for montører og brukere

19

6 Installering

396

FARE: BRENNSKADER
MERKNAD
Ta følgende forholdsregler for kjølemiddelets røropplegg:
▪ Unngå at noe annet enn det spesifiserte kjølemiddelet
blir blandet inn i kjølemiddelsyklusen (f.eks. luft).

500

▪ Bruk bare R410A når du tilfører kjølemiddel.

200

766.5

▪ Bruk
bare
installasjonsverktøy
(for
eksempel
manifoldmålersett) som bare brukes på R410Ainstallasjoner for å stå imot trykket og forhindre at det
kommer fremmedlegemer (for eksempel mineraloljer og
fukt) inn i systemet.

500

▪ Beskytt rørene som beskrevet i tabellen nedenfor for å
forhindre at det kommer inn smuss, fuktighet eller støv i
rørene.

(mm)

20 mm

▪ Fest anlegget på plass ved hjelp av fire M12-forankringsbolter.
Det er best å skru inn forankringsboltene inntil lengden er 20 mm
over fundamentets overflate.

▪ Vær forsiktig når du fører kobberrør gjennom veggene.
Enhet

Monteringsperiode Beskyttelsesmetode

Utendørsenhet

>1 måned

Klem røret

<1 måned

Klem eller bruk tape
Uavhengig av periode på røret

Innendørsenhet
▪ Fest enheten til gulvet ved hjelp av hullene i bunnrammen.

ADVARSEL
Koble røropplegget for kjølemedium forsvarlig før kjøring
av kompressoren. Hvis kjølemedierørene IKKE er tilkoblet
og stengeventilen er åpen når kompressoren kjører, vil det
suges inn luft. Dette vil forårsake et unormalt trykk i
kjølesyklusen som kan føre til skade på utstyret og også
personskade.

6.5.2
▪ Fest enheten til veggen med de 2 L-formede støttene (tilbehør) for
å hindre at den velter. Støttene kan festes til hydromodulens
toppanel (2× M5 skruer på hver side, men én skrue er allerede
montert på høyre side av topplaten).

Utføre slaglodding på rørenden
MERKNAD
Forholdsregler ved tilkobling av røropplegg.
slagloddingsmateriale, som vist på figuren.

≤Ø25.4
a

>Ø25.4
1

1

2

b
1

a
b

Fest én L-formet støtte til venstre side av topplaten med
2 skruer fra posen med tilbehør
Fest den andre L-formede støtten til høyre side av
topplaten med 1 skrue fra posen med tilbehør og 1 skrue
som allerede er festet til enheten

MERKNAD

Påfør

2
1

▪ Under slagloddingen gjennomblåses rørene med nitrogen for å
forhindre at det oppstår store mengder med oksidert film
innvendig. Denne filmen påvirker ventiler og kompressorer i
kjølesystemet negativt og forhindrer riktig drift.
▪ Sett nitrogentrykket til 20 kPa (0,2 bar) (akkurat nok til at det kan
føles på huden) med en trykkreduksjonsventil.

a

b

c

d

e

Bruk riktig skruetype til veggen eller underlaget enheten
skal skrus fast på.

6.5
6.5.1

f

Tilkoble kjølemedierørene
Forholdsregler ved tilkobling av
kjølemedierør
INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
▪ Generelle sikkerhetshensyn

a
b
c
d
e
f

f

Kjølemedierør
Del som skal slagloddes
Tapevikling
Manuell ventil
Trykkreduksjonsventil
Nitrogen

▪ IKKE bruk antioksiderende midler ved slaglodding
rørforbindelser.
Rester kan tilstoppe rørene og ødelegge utstyret.

av

▪ Forberedelse
Referanseguide for montører og brukere
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▪ IKKE bruk flussmiddel når du slaglodder kjølemiddelrør i kobber til
kobber. Bruk en hardloddet fosforkobberlegering (BCuP) som ikke
krever flussmiddel.
Flussmiddel er veldig skadelig på kjølerørsystemer. Dersom det
f.eks. blir benyttet klorbasert flussmiddel, vil det føre til
rørkorrosjon eller, spesielt dersom flussmiddelet inneholder fluor,
vil det forringe kjølemediumoljen.
▪ Beskytt alltid omkringliggende flater (f.eks. isoleringsskum) mot
varme ved slaglodding.

6.5.3

Bruke avstengingsventilen og
utløpsporten

Slik håndterer du stoppventilen
Ta hensyn til følgende retningslinjer:
▪ Avstengingsventilene er stengt når anlegget sendes fra fabrikken.
▪ På illustrasjonene nedenfor vises komponentene som trengs for å
håndtere ventilen.

a

INFORMASJON
▪ SERHQ020 kan benytte lokale rør med Ø22,2 for
tilleggsrøret som følger med anlegget.
▪ SERHQ032 kan benytte lokale rør med Ø28,6 for
tilleggsrøret som følger med anlegget.

Slik bruker du utløpsporten
▪ Bruk alltid en påfyllingsslange som er utstyrt med ventiltrykktapp,
siden utløpsporten er en Schrader-ventil.
▪ Når du har brukt utløpsporten, må du sørge for å skru godt fast
utløpsportdekselet.
Se
i
tabellen
nedenfor
for
tiltrekkingsmomentet.
▪ Kontroller at det ikke er kjølemedielekkasje
utløpsportdekselet er skrudd fast.

Dimensjon
på
avstenging
sventil
(mm)

Tiltrekkingsmoment N•m (drei med klokken for å
lukke)
Aksel
Ventil

c

a
b
c
d

a

Utløpsport og utløpsportdeksel
Avstengingsventil
Lokal rørtilkobling
Deksel på avstengingsventil

b

at

Tiltrekkingsmomenter

b
d

etter

Ø9,5

5,4~6,6

Ø12,7

8,1~9,9

Ø25,4

27,0~33,0

6.5.4

Sekskantnø
Deksel
Utløpsport
kkel
(ventildeks
el)
4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

18,0~22,0
8 mm

22,5~27,5

Koble kjølemedierørene til
utendørsanlegget
MERKNAD
Alt røropplegg må monteres av godkjent kjølemontør, og
må tilfredsstille kravene i gjeldende lokale og nasjonale
forskrifter.

e

d

c
a
b
c
d
e

Utløpsport
Deksel på avstengingsventil
Sekskantet hull
Aksel
Tetning

Tett igjen alle åpninger i rør og ledninger ved hjelp av
tetningsmateriale (kjøpes lokalt), for ellers vil kapasiteten til anlegget
svekkes, og smådyr kan komme inn i maskinen.
Eksempel på føring av rør ut på forsiden

▪ Hold begge avstengingsventilene åpne under drift.
▪ Utsett IKKE avstengingsventilen for unødig trykk. Hvis du gjør det,
kan ventilhuset bryte sammen.

Slik åpner/lukker du stoppventilen

a

b

1

Ta av dekselet på stengeventilen.

a

2

Sett en sekskantnøkkel (væskesiden: 4 mm, gassiden: 8 mm) i
avstengingsventilen, og drei avstengingsventilen:

b
c

c
Tett igjen de grå områdene (rørene føres ut via
frontpanelet)
Røropplegg på gassiden
Røropplegg på væskesiden

MERKNAD
Etter at alle rørene er blitt koblet til, må du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til å utføre en
gasslekkasjeregistrering.
MERKNAD
Mot klokken for å åpne.
Med klokken for å lukke.

3

Slutt å vri når avstengingsventilen IKKE lenger kan vris.

4

Fest dekselet på stengeventilen.

Resultat: Ventilen er nå åpen/stengt.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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▪ Sørg for å bruke medfølgende tilleggsrør når du
monterer røropplegget på stedet.
▪ Sørg for at det lokalt monterte røropplegget ikke
berører andre rør, bunnpanelet eller sidepanelet. Sørg
for å beskytte rørene, spesielt dem med tilkobling på
siden og under, med passende isolasjon for å hindre at
de kommer i kontakt med kledningen.
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Bruk en 2-trinns vakuumpumpe med tilbakeslagsventil som
kan suge ut til et manometertrykk på −100,7 kPa
(−1,007 bar) (5 Torr totalt). Pass på at oljen i pumpen ikke
strømmer i motsatt retning i systemet når pumpen ikke er i
drift.

A

MERKNAD

a

ADVARSEL

b

Ta nødvendige forholdsregler i tilfelle kjølemiddellekkasje.
Hvis det lekker kjølemiddelgass, må du lufte området
umiddelbart. Mulige risikoer:

D

A

a

c

150

25

▪ Det kan dannes giftige gasser hvis kjølemiddelgassen
kommer i kontakt med åpen flamme.

B

90

C

▪ Store mengder kjølemiddel i et lukket rom kan føre til
oksygenmangel.

ADVARSEL
Du må ALDRI ha direkte kontakt med kjølemedium som
har lekket ut ved et uhell. Dette kan føre til store sår som
følge av frostskade.

d

a
b
c
d

Kjølemedierørene kan monteres via forsiden eller fra siden (når de
tas ut fra bunnen), som vist på figuren.

Tilleggsrør på gasside
Kapp her
Røropplegg på gassiden (kjøpes lokalt)
Anleggssokkel

Utendørsan
legg

A

B

C

D

SERHQ020

156

23

192

247

SERHQ032

150

29

192

251

MERKNAD

a

b

▪ Sørg for å bruke tilleggsrørene når du tilkobler
røropplegget på stedet.

c
a
b
c

▪ Pass på at det lokale røropplegget ikke kommer i
kontakt med annet røropplegg, bunnrammen eller
sidepanelene til anlegget.

Tilkobling på venstre side
Tilkobling foran
Tilkobling på høyre side

A

B
b
c

a

h
f

h
d

MERKNAD

c
b

a

Forholdsregler når du lager hull i perforert plate:
▪ Unngå skade på huset.

h
e
i

h
g
h
k
j

▪ Når du har lagd hullene, anbefales det å fjerne skarpe
kanter samt male kantene og områdene rundt med
utbedringsmaling for å hindre rustdannelse.

h

▪ Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger når de
føres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

h i
A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Fronttilkobling: Ta av dekselet på avstengingsventilen for å
koble til kjølemedierørene.
For sidetilkobling: Fjern hullene i de perforerte platene i
bunnrammen, og før rørene under bunnrammen.
Avstengingsventil for gassrør
Avstengingsventil for væskerør
Utløpsport for påfylling av kjølemedium
Tilleggsrør på gasside (1)
Tilleggsrør på gasside (2)
Tilleggsrør på væskeside (1)
Tilleggsrør på væskeside (2)
Slaglodding
Røropplegg på gassiden (kjøpes lokalt)
Røropplegg på væskesiden (kjøpes lokalt)
Åpne de perforerte hullene med en hammer

ADVARSEL

Det sammenklemte røret må aldri fjernes ved hjelp av
slaglodding.
ADVARSEL
Gjenværende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rørene.

Kappe tilleggsrøret på gassiden
Når kjølemedierøret kobles til på siden, kapper du tilleggsrøret på
gassiden som vist på figuren.

Hvis instruksjonene i prosedyren nedenfor ikke følges
nøye, kan det forårsake skade på eiendom eller
personskade, som kan være alvorlig avhengig av
omstendighetene.
Følg prosedyren nedenfor for å fjerne det sammenklemte røret:
1
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Ta av ventildekselet, og kontroller at avstengingsventilene er
helt stengt.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

6 Installering

2

Koble en påfyllingsslange
avstengingsventilene.

til

utløpsportene

på

alle

3

Samle opp gass og olje fra det sammenklemte røret ved hjelp
av en gjenvinningsenhet.

a

b

LIVSFARE
Gassene må ikke luftes ut i atmosfæren.
4

Når all gassen og oljen er samlet opp fra det sammenklemte
røret, frakobler du påfyllingsslangen og lukker utløpsportene.

5

Hvis nedre del av det sammenklemte røret ser ut som detalj A
på figuren nedenfor, følger du de 2 siste trinnene i denne
prosedyren.

6

Hvis nedre del av det sammenklemte røret ser ut som detalj B
på figuren nedenfor, følger du de 3 siste trinnene i denne
prosedyren.

7

Knip av nedre del av det minste sammenklemte røret med
egnet verktøy (f.eks. rørkutter eller knipetang), slik at det
dannes et tverrsnitt der gjenværende olje kan dryppe ut i tilfelle
gjenvinningsenheten ikke fikk fjernet alt. Vent til all oljen har
dryppet ut.

8

Knip av det sammenklemte røret med en rørkutter rett over
slagloddingsstedet, eller rett over merket hvis det ikke er et
slagloddingssted.

9

Vent til all oljen har dryppet ut i tilfelle gjenvinningsenheten ikke
fikk fjernet alt, før du fortsetter med tilkoblingen av det lokale
røropplegget.

a
b

Perforert hull
Gummitetning

▪ Kapp først kjølemedievæskerøret inne i anlegget ca. 7 cm før
klemmen og kjølemediegassrøret 4 cm før klemmen. Dette gjøres
for å unngå at unngå at rørkutterverktøyet griper inn i
røropplegget. Fjern skarpe kanter fra rørene.
▪ Bruk tilleggsrør for å koble lokalt installerte kjølemedierør til
rørtilkoblingene på innendørsanlegget. For SEHVX20BAW
slagloddes tilleggsrør 1 til tilkoblingen for kjølemedium og
tilleggsrør 2 til gasstilkoblingen etter å ha kappet enden av både
væske- og gasskjølemedierørene. For SEHVX32BAW slagloddes
lokalt installert rør direkte på tilkoblingen for kjølemedievæske og
tilleggsrør 2 til gasstilkoblingen etter å ha kappet enden av både
væske- og gasskjølemedierørene. For SEHVX40BAW følges
prosedyren for SEHVX20BAW to ganger. For SEHVX64BAW
følges prosedyren for SEHVX32BAW to ganger.
MERKNAD
Etter slaglodding festes rørene til enheten med klemmene i
rørstøttene.

b

a

a
b

b

VRV
C1

c

c

A B
a
b
c
A+B

6.5.5

d

C1

Utløpsport
Avstengingsventil
Punkt for rørkutting rett over slagloddingsstedet eller rett
over merket
Sammenklemte rør

c

C2

VRV
C2

Slik kobler du røropplegget for
kjølemiddel til innendørsenheten

▪ For SEHVX20+32BAW åpnes det perforerte hullet i serviceplaten
på siden, og gummitetningen (tilbehør) settes inn for å dekke
eventuelle skarpe kanter. For SEHVX40+64BAW åpnes det øvre
og nedre perforerte hullet i serviceplaten på siden, og
gummitetningene (tilbehør) settes inn for å dekke eventuelle
skarpe kanter.

d

g

g

C2

e

C1

f
a
b
c
d
e
f
g

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

Innendørsanlegg
Utendørsanlegg 1
Utendørsenhet 2 (gjelder kun SEHVX40+64BAW)
Kjølemedierør
Pumpe
Bryterboks
Fordamper
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6 Installering
m

MERKNAD
Ved installering av rørene mellom utendørs- og
innendørsanleggene, kan du se på figuren i "6.9.7 Koble til
strømforsynings- og overføringskabler" 4
[ 31].

Ventil C

Ventil

Ventilens stilling

Ventil A

Lukk

Ventil B

Åpne

Ventil C

Lukk
Lukk

6.6

Kontrollere kjølerørene

Avstengingsventil for
væskeledning

6.6.1

Om kontroll av røropplegg for kjølemiddel

Avstengingsventil for gassledning Lukk

Utendørsanleggets interne kjølemedierør er fabrikktestet for
lekkasjer. Du trenger bare kontrollere utendørsanleggets eksterne
kjølemedierør.

6.6.4

Slik ser du etter lekkasjer: Lekkasjetest
ved hjelp av trykk

Før du kontrollerer kjølemedierørene

MERKNAD

Pass på at kjølemedierørene er tilkoblet mellom utendørsanlegget
og innendørsanlegget.

Etter at alle rørene er blitt koblet til, må du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til å utføre en
gasslekkasjeregistrering.

Typisk arbeidsflyt
Kontroll av kjølemedierør består vanligvis av følgende trinn:
1
Se etter lekkasjer i kjølemedierørene.
2
Utføre vakuumtørking for å fjerne all fuktighet, luft eller nitrogen
fra kjølemedierørene.
Hvis det er fare for at det finnes fuktighet i kjølemedierørene (for
eksempel at vann er kommet inn i rørene), må du først utføre
vakuumtørkingen som er beskrevet nedenfor, helt til all fuktighet er
fjernet.

6.6.2

Forholdsregler når du kontrollerer
kjølemedierørene
INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
▪ Generelle sikkerhetshensyn
▪ Forberedelse

1

Avbryt vakuumet ved å sette systemet under et manometertrykk
med nitrogengass på 4,0 MPa (40 bar). Du må aldri stille
manometertrykket høyere enn maksimalt driftstrykk for
anlegget, dvs. 4,0 MPa (40 bar).

6.6.5

Gjør slik hvis du vil fjerne all fuktighet fra systemet:
1

Sug ut av systemet i minst 2 timer for å oppnå et ønsket
vakuum på –100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr totalt).

2

La vakuumpumpen være avslått, og kontroller at ønsket
vakuum opprettholdes i minst 1 time.

3

Hvis systemet ikke oppnår ønsket vakuum innen 2 timer eller
det ikke kan opprettholde vakuumet i minst 1 time, kan det
hende at systemet inneholder for mye fuktighet. I så fall må du
avbryte vakuumet ved å sette systemet under trykk med
nitrogengass til et manometertrykk på 0,05 MPa (0,5 bar), og
gjenta trinn 1 til 3 inntil all fuktighet er fjernet.

MERKNAD

MERKNAD

Bruk en 2-trinns vakuumpumpe med tilbakeslagsventil som
kan suge ut til et manometertrykk på −100,7 kPa
(−1,007 bar) (5 Torr totalt). Pass på at oljen i pumpen ikke
strømmer i motsatt retning i systemet når pumpen ikke er i
drift.

6.6.3

6.6.6

utføres

driften

på

begge

Isolere kjølemedierørene

Du må isolere røropplegget når du har utført lekkasjetesten og
vakuumtørkingen. Ta hensyn til følgende punkt:

Bruk denne vakuumpumpen utelukkende for R410A. Bruk
av den samme pumpen til andre kjølemidler kan skade
pumpen og enheten.

▪ Sørg for å isolere væske- og gassrørene (for alle anlegg).

Kontrollere kjølemedierørene: Oppsett
h
g

k
l
m

a
d
c

e
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

f

j

Trykkreduksjonsventil
Nitrogen
Vektskål
Tank for R410A-kjølemedium (hevertsystem)
Vakuumpumpe
Påfyllingsslange
Utløpsport for påfylling av kjølemedium
Avstengingsventil for væskeledning
Avstengingsventil for gassledning
Avstengingsventil ved utløpsport
Ventil A
Ventil B
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For SEHVX40+64BAW
anleggene.

MERKNAD

i

b

Utføre vakuumtørking

▪ Bruk varmebestandig polyetylenskum som kan tåle en temperatur
på 70°C for væskerørene, og polyetylenskum som tåler en
temperatur på 120°C for gassrørene.
▪ Forsterk isolasjonen
installeringsområdet.

på

kjølemedierørene

i

henhold

Omgivelsestempera
tur

Luftfuktighet

Minimum tykkelse

≤30°C

75% til 80% relativ
luftfuktighet

15 mm

>30°C

≥80% relativ
luftfuktighet

20 mm

til

▪ Hvis det er fare for at kondens på avstengingsventilen kan dryppe
inn i innendørsanlegget gjennom åpninger mellom isolasjonen og
rørene fordi utendørsanlegget er plassert høyere enn
innendørsanlegget, må dette forhindres ved å tette til rundt
tilkoblingene. Se figuren nedenfor.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

6 Installering
a

b
c

d

d

e

e

MERKNAD
Ved vedlikehold og hvis systemet (utendørsanlegg + lokalt
røropplegg + innendørsanlegg) ikke inneholder mer
kjølemedium (f.eks. etter drift med gjenvinning av
kjølemedium), må anlegget fylles med opprinnelig mengde
kjølemedium (se anleggets merkeplate) ved hjelp av
forhåndsfylling før funksjonen for automatisk påfylling kan
startes.

f
f
a
b
c
d
e
f

Avstengingsventil for gassledning
Avstengingsventil for væskeledning
Utløpsport for påfylling av kjølemedium
Tetning
Isolasjon
Røropplegg mellom innendørs- og utendørsanlegg

MERKNAD
▪ Påfyllingsporten for kjølemedium er koblet til
røropplegget inne i anlegget. Anleggets innvendige
røropplegg er allerede påfylt kjølemedium på fabrikken,
så vær forsiktig når du kobler til påfyllingsslangen.

FARE: BRENNSKADER

▪ Når du har fylt på kjølemediet, må du huske å skru til
lokket
på
påfyllingsporten
for
kjølemedium.
Tiltrekkingsmomentet for lokket er 11,5 til 13,9 N•m.

Sørg for å isolere det lokale røropplegget ettersom
berøring kan medføre brannskade.

6.7

Fylle på kjølemiddel

6.7.1

Om påfylling av kjølemedium

Påfylling av ekstra kjølemedium kan startes når vakuumtørkingen er
fullført.

6.7.2

▪ Det kan ta kompressoren ±10 minutter å starte opp
etter at anlegget har startet driften. Dette er for å sikre
en jevn fordeling av kjølemediet. Dette er ikke en
funksjonsfeil.

6.7.3

Forholdsregler ved påfylling av
kjølemedium

INFORMASJON
Kontakt forhandleren for endelig justering av påfylling i
testlaboratorium.

INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

Slik faststår du ekstra mengde
kjølemiddel

Type kjølemedium: R410A

▪ Generelle sikkerhetshensyn

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5

▪ Forberedelse

Beregning av mengden
væskerørdimensjonen.

ADVARSEL
▪ Bruk kun R410A som kjølemedium. Andre stoffer kan
forårsake eksplosjoner og ulykker.
▪ R410A inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 2087,5. Disse
gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.
▪ Bruk alltid vernebriller og hansker når du fyller på
kjølemedium.
MERKNAD

ekstra

er

basert

på

Formel:
R=(XØ9,52×0,059)+(XØ12.7×0,12)
R
X1, 2

Ekstra kjølemedium som skal fylles på [i kg og avrundet til
1 desimal]
Total lengde [m] for diameter på væskerør på Øa

Eksempel
SEHVX64BAW (innendørsanlegg)
(utendørsanlegg)

+

2×

SERHQ032BAW1

R=(L1+L2)Ø12,7×0,12
L1
L2

Hvis strømmen slås av på noen av anleggene, kan ikke
påfyllingen utføres på riktig måte.

Væskerør for krets 1 (innendørs → utendørs 1)
Væskerør for krets 2 (innendørs → utendørs 2)

MERKNAD

6.7.4

Sørg for å slå på strømmen 6 timer før anlegget startes for
å sikre strøm til veivhusvarmeren samt beskytte
kompressoren.

Forhåndsfylle kjølemedium

Fylle på kjølemedium

1

Beregn mengden ekstra kjølemedium som skal fylles på ved
hjelp av formelen som er nevnt i "6.7.3 Fastsette mengden
ekstra kjølemedium" 4
[ 25].

2

Åpne ventil C (ventilene A og B samt avstengingsventilene må
forbli stengt), og fyll på kjølemediet i væskeform via
utløpsporten for avstengingsventilen på væskesiden.

3

Lukk ventil C når beregnet mengde forhåndsfylling er oppnådd.

MERKNAD
Hvis driften utføres innen 12 minutter etter at innendørsog utendørsanleggene er slått på, tennes H2P-lysdioden
og kompressoren vil ikke kjøre før det er opprettet
kommunikasjon mellom utendørsanlegget(/-ene) og
innendørsanleggene.

kjølemedium

j
d
k

e

MERKNAD
Lukk frontpanelet før det utføres drift med påfylling av
kjølemedium. Hvis frontpanelet ikke er festet, kan ikke
anlegget registrere om det kjøres på riktig måte.

g
h
i

l

b
a
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11
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6 Installering
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

Vektskål
Tank for kjølemedium R410A (hevertsystem)
Påfyllingsslange
Avstengingsventil for væskeledning
Avstengingsventil for gassledning
Avstengingsventil ved utløpsport
Ventil B
Ventil C
Ventil A
Påfyllingsport for kjølemedium
Røropplegg mellom anlegg
Kjølemedierør
Røropplegg
Gasstrømning

6.8

Koble til vannrøropplegg

6.8.1

Om tilkobling av vannrøropplegget

Før tilkobling av vannrøropplegget
Typisk arbeidsflyt
Tilkobling av vannrøropplegget består vanligvis av følgende trinn:
1
Koble til innendørsenhetens vannrøropplegg.
2
3

Fylle vannkretsen.
Isolasjon av vannrørene.

MERKNAD
Ved vedlikehold og hvis systemet (utendørsanlegg + lokalt
røropplegg + innendørsanlegg) ikke inneholder mer
kjølemedium (f.eks. etter drift med gjenvinning av
kjølemedium), må anlegget fylles med opprinnelig mengde
kjølemedium (se anleggets merkeplate).

6.7.5

6.8.2

INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
▪ Generelle sikkerhetshensyn

Kontroller etter påfylt kjølemedium

▪ Forberedelse

▪ Er avstengingsventilene åpne?
▪ Er mengden påfylt kjølemedium blitt registrert på etiketten for
tilleggsfylling av kjølemedium?
MERKNAD
Sørg for å åpne alle avstengingsventiler
(forhånds-)påfylling av kjølemedium.

etter

6.8.3

1

Slik fester du etiketten for fluoriserte
drivhusgasser

Slik fyller du ut etiketten:

MERKNAD

f

▪ Vend enden på røret nedover når skarpe kanter skal fjernes.
▪ Dekk til enden av røret når det føres gjennom en vegg slik at det
ikke kommer inn skitt eller støv.

1 =

kg

b

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

2
GWP × kg
1000

a

b
c
d
e

f

=

Det kan oppstå problemer hvis det kommer smuss inn i vannkretsen.
Ta derfor alltid hensyn til følgende når vannkretsen tilkobles:

a

GWP: XXX

1

IKKE bruk for mye kraft når du kobler til røropplegget.
Deformasjon av røropplegget kan medføre funksjonsfeil på
enheten.

▪ Bruk bare rene rør.

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

Slik kobler du til vannrøropplegget

Vanntilkoblinger må utføres i overensstemmelse med alle gjeldende
forskrifter og oversiktsdiagrammet som følger med enheten, og det
må tas hensyn til vanninntak og -utløp.

Kompressoren blir skadd dersom systemet kjøres med
stengte avstengingsventiler.

6.7.6

Forholdsregler ved tilkobling av
vannrøropplegg.

Hvis det følger med en flerspråklig etikett for fluoriserte
drivhusgasser med anlegget (se tilbehør), løsner du aktuelt
språk og fester etiketten øverst på a.
Kjølemediemengde som fylles på ved fabrikken: se
anleggets merkeplate
Ekstra mengde kjølemedium som er påfylt
Total mengde kjølemedium som er påfylt
Mengden fluoriserte drivhusgasser av den totale
mengden påfylt kjølemedium, uttrykt i tonn CO2ekvivalenter.
GWP = Global oppvarmingsverdi

▪ Bruk en god gjengetetning til å tette gjengekoblingene. Tetningen
må tåle systemets trykk og temperaturer.
▪ Når det brukes ikke-messingholdige metallrør, må du sørge for å
isolere begge materialene fra hverandre for å hindre galvanisk
korrosjon.
▪ Sørg derfor for at trykkavlastningsventilen har skikkelig drenering.
▪ Ettersom messing er et bløtt materiale, må du bruke passende
verktøy ved tilkobling av vannkretsen. Feil verktøy vil skade
rørene.

MERKNAD
Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i
både vekt og CO2-ekvivalenter.
Formel for å beregne mengden i tonn CO2-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt
kjølemedium [i kg] / 1000
Bruk GWP-verdien som står på etiketten for påfylling av
kjølemedium. Denne GWP-verdien er basert på gjeldende
lovgivning om fluoriserte drivhusgasser. GWP-verdien som
står i håndboken, kan være foreldet.
2

Fest etiketten på innsiden av anlegget nær påfyllingsporten (for
eksempel på innsiden av servicedekselet).
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▪ For at systemet skal fungerer korrekt må det installeres en
reguleringsventil i vannsystemet. Reguleringsventilen brukes til å
regulere vanngjennomstrømmingen i systemet (kjøpes lokalt).

6.8.4

Slik fyller du vannkretsen

1

Koble vanntilførselen til tappe- og påfyllingsventilen.

2

Kontroller at den automatiske lufteventilen er åpen (minst 2
omdreininger).

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

6 Installering
3

Fyll på vann inntil trykkmåleren angir et trykk på ca. 2,0 bar.
Fjern luftlommer i kretsen så langt det lar seg gjøre ved hjelp av
lufteventilene (se feltinnstilling [E‑04] i "7.2.9 Feltinnstillinger på
brukergrensesnittet" 4
[ 35]).
MERKNAD
▪ Luft i vannkretsen kan forårsake funksjonsfeil. Under
påfylling er det ikke sikkert at det er mulig å fjerne all
luft fra kretsen. Gjenværende luft vil bli fjernet via de
automatiske luftrensingsventilene i løpet av de første
timene systemet er i drift. Det kan være nødvendig å
etterfylle vann senere.
▪ Når du skal lufte systemet, bruker du spesialfunksjonen
som beskrevet i "8 Ferdigstilling" 4
[ 40].

Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter
MÅ installeres av autorisert elektriker, og Måfå være i
samsvar med gjeldende lovgivning.
ADVARSEL
Hvis det IKKE ble installert på fabrikken, MÅ det installeres
en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en berøringsavstand på alle poler
som gir full frakobling ved overspenning kategori III.
ADVARSEL
▪ Bruk KUN kobberledninger.

MERKNAD

▪ Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

Trykkmålerens avleste vanntrykk vil variere avhengig av
vanntemperaturen
(høyere
trykk
ved
høyere
vanntemperatur).

▪ Alle lokale ledningsopplegg MÅ utføres i samsvar med
koblingsskjemaet som følger produktet.

Vanntrykket må imidlertid alltid være over 1 bar for å
hindre at luft trenger inn i kretsen.
MERKNAD
Kontroller
98/83 EC.

at

vannkvaliteten

overholder

EU-direktiv

INFORMASJON
Enheten kan kvitte seg med noe overflødig vann gjennom
trykkavlastningsventilen.

6.8.5

ADVARSEL

Slik isolerer du vannrøropplegget

▪ Klem ALDRI sammen buntede kabler, og sørg for at de
IKKE kommer i kontakt med røropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.
▪ Sørg for å installere jordingsledninger. Anlegget må
IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller
telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre
elektrisk støt.
▪ Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles
med annet utstyr.
▪ Sørg for å
kretsbrytere.

montere

nødvendige

sikringer

eller

Hele røropplegget i vannkretsen MÅ isoleres for å unngå kondens
under kjøling samt nedsatt oppvarmings- og kjølekapasitet.

▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjør
det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

For å hindre frysing i utendørs røropplegg om vinteren, MÅ tykkelsen
på isolasjonsmaterialet være minst 13 mm (med λ=0,039 W/mK).

▪ Ved installering av jordfeilbryteren må det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som må tåle
høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå at
jordfeilbryteren slår ut i utide.

Hvis temperaturen er høyere enn 30°C og luftfuktigheten er høyere
enn RH 80%, må tykkelsen på isolasjonsmaterialet være minst
20 mm for å unngå kondensering på isolasjonens overflate.

6.9

Tilkoble de elektriske ledningene

6.9.1

Om tilkobling av det elektriske
ledningsopplegget

Monter strømkabler minst 1 m unna TV- eller radioapparater for å
unngå interferens. Det kan hende at 1 m ikke er tilstrekkelig,
avhengig av radiobølgene.
ADVARSEL

Før tilkobling av det elektriske ledningsopplegget
Sørg for følgende:

▪ Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.
▪ Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter
opp enheten.

▪ Kjølemedierørene er tilkoblet og kontrollert
▪ Vannrørene er tilkoblet
Typisk arbeidsflyt
Tilkobling av de elektriske ledningene består vanligvis av følgende
trinn:
1
Kontroller at systemets strømtilførsel samsvarer med de
elektriske spesifikasjonene for anleggene.
2
Koble de elektriske ledningene til utendørsanlegget.
3
Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget.
4
Koble til hovedstrømforsyningen.

6.9.2

Forholdsregler ved tilkobling av elektriske
ledninger

MERKNAD
Anlegget må IKKE brukes før kjølemedierøropplegget er
ferdig. Hvis anlegget kjøres før røropplegget er fullført, vil
dette ødelegge kompressoren.
MERKNAD
Utstyret blir ødelagt hvis strømtilførselen har manglende
eller feil N-fase.
MERKNAD
Du må IKKE installere fasekondensator siden dette
anlegget er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator
vil redusere ytelsen og kan forårsake ulykker.

FARE: ELEKTRISK STØT
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MERKNAD

ADVARSEL

Du må ALDRI fjerne en termistor, føler osv. når du skal
tilkoble
strømledninger
og
overføringsledninger.
(Kompressoren kan bli ødelagt hvis den brukes uten
termistor, føler, osv.)

▪ Hvis strømforsyningen mangler eller har feil N-fase,
kan utstyret gå i stykker.
▪ Etabler riktig jording. Enheten må IKKE jordes til
vannrør, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt.

MERKNAD

▪ Installer nødvendige sikringer eller skillebrytere.

▪ Dette produktets detektor for motfasevern fungerer
bare når produktet er startet opp. Derfor utføres heller
ikke motfasedetektering mens produktet er i normal
drift.

▪ Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller røropplegget, spesielt på høyttrykkssiden.
▪ IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med
flertrådet leder, skjøteledninger eller tilkoblinger fra et
stjernesystem. De kan føre til overoppheting, elektrisk
støt eller brann.

▪ Detektoren for motfasevern er konstruert slik at den
stanser produktet hvis det skjer noe unormalt etter
oppstart.
▪ Erstatt 2 av de 3 fasene (L1, L2 og L3) ved unormalt
motfasevern.

▪ IKKE installer en fasekondensator, fordi denne enheten
er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil
redusere ytelsen og kan føre til ulykker.

MERKNAD
Bare aktuelt hvis strømforsyningen er
kompressoren har en PÅ/AV-startmetode.

trefaset,

og

ADVARSEL
Variasjoner i strømtilførselen må holdes innenfor 2% av
merkestrømmen.

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strømbrudd og strømmen går av og på mens
produktet er i drift, kan du sette på en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjøres med
reversert fase, kan det ødelegge kompressoren og andre
deler.

Store
variasjoner
vil
forkorte
levetiden
på
glattekondensatoren. Når variasjonen i strømtilførselen
overstiger 4% av merkestrømmen, stanses driften og det
vises en feilmelding som et vernetiltak.
ADVARSEL

MERKNAD
▪ Se i installeringshåndboken for adapteren ved bruk av
tilleggsadapter.

▪ Ledninger skal alltid jordes. (I samsvar med landets
nasjonale bestemmelser.)

▪ For tilkobling av overføringsledning for innendørsutendørs F1-F2, trykknapper BS1~BS5 og DIP-brytere
DS1~DS2, kan du se i "6.9.7 Koble til strømforsyningsog overføringskabler" 4
[ 31].

▪ Jordledningen må ikke kobles til gassrør, kloakkrør,
lynavledere eller telefonjordledninger. Dette kan
forårsake elektrisk støt.

6.9.3

ADVARSEL

Lokalt ledningsopplegg: Oversikt

kortslutte

MERKNAD

▪ Det meste av det lokale ledningsopplegget på enheten skal
utføres på rekkeklemmene i komponentboksene. Ta av
servicepanelet på boksen med elektriske komponenter for å få
tilgang til rekkeklemmene. Se "6.2 Åpne anleggene" 4
[ 17].

For ledninger til den sentrale fjernkontrollen, kan du se i
installeringshåndboken for den sentrale fjernkontrollen.

▪ Det finnes armatur for kabelbånd ved ledningsinngangene i
boksen med elektriske komponenter.

MERKNAD

Koblingsskjemaet leveres med anlegget, og står på innsiden av
dekselet til bryterboksen.

Anlegget
må
ikke
betjenes
beskyttelsesanordning S1PH.

ved

å

Bruk isolert ledning til strømledningen.
MERKNAD
▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter som kan håndtere
høyfrekvent elektrisk støy fra vekselretteren for å
forhindre at jordfeilbryteren ikke fungerer som den skal.
▪ Støyen fra vekselretteren må reduseres for å unngå
interferens med andre enheter.
▪ Kledningen kan bli elektrisk ladet som følge av at det
lekker strøm, og må utlades via jordingen.
MERKNAD
Feil tilkoblinger eller installering kan medføre brann.

6.9.4

Om de elektriske ledningene
MERKNAD
▪ Pass
på
å
holde
strømledningen
og
overføringsledningen
fra
hverandre.
Overføringsledninger og strømtilførselsledninger kan
krysse hverandre, men de skal ikke gå parallelt.
▪ Overføringsledninger og strømtilførselsledninger skal
ikke komme i kontakt med innvendige rør (unntatt
kjølerør til kretskort for vekselretter) for å unngå
ledningsskader pga. for høy temperatur på rørene.
▪ Lukk dekselet skikkelig, og ordne de elektriske
ledningene slik at dekselet eller andre deler ikke løsner.

▪ Pass på å ta hensyn til grenseverdiene nedenfor. Hvis kablene
mellom anleggene ligger utenfor disse grenseverdiene, kan det
føre til funksjonsfeil i overføringen:
▪ Maksimal ledningslengde: 1000 m.
▪ Total ledningslengde: 2000 m.
▪ Overføringsledning til velger for kjøling/oppvarming: 500 m.
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▪ Maksimalt antall uavhengige, sammenkoblingsbare systemer: 10.
2

Bruk alltid 0,75 til 1,25 mm vinylisolerte, mantlede ledninger eller
kabler (2-kjernet ledninger) til ovennevnte ledningsopplegg. (3kjernet ledningskabel er kun tillatt for brukergrensesnittet for
omkobling mellom kjøling/oppvarming.)

6.9.5

Systemeksempel

a

d

B b

h

g

e

Slik fører og fester du strømtilførselen
MERKNAD

c

Når du fører ut fjernkontrolledningen og sammenkoblingen
mellom anlegg, må du sørge for at det er en avstand på
50 mm eller mer til strømledningen. Sørg for at
strømledningen ikke kommer i kontakt med oppvarmede
deler. Under ledningsarbeidet må du passe på at du ikke
løsner lydisolatorene fra kompressoren.

c
f
a
b
c
d
e
f
g
h

Slik fører og fester du strømtilførselen for utendørsanlegget
▪ Før inn strømledningen og overføringsledningen via et kabelhull.
▪ Før inn strømledningen via det øverste hullet på den venstre
sideplaten fra fremsiden av hovedanlegget (gjennom kabelhullet
på monteringsplaten for det elektriske opplegget) eller fra et
perforert hull i anleggets bunnplate.

6.9.6

a
f

g

Lokal strømtilførsel
Hovedbryter
Jordfeilbryter
Utendørsanlegg
Innendørsanlegg
Brukergrensesnitt
Ledningsopplegg for strømtilførsel (mantlet kabel) (230 V)
Overføringsledning (mantlet kabel) (16 V)

Tilkoble strømtilførselen til
utendørsanlegget

a
L1

b
c

b
c
d
e
f
g

N

e
f
g

i

b
c
a

L3

h

d
e
d

L2

j
k

Elektrisk koblingsskjema (står bak på dekselet på boksen
med elektriske komponenter)
Overføringsledning
Røråpning
Ledningsrør
Strømledning og jordledning
Fjern denne delen før bruk.
Gjennom åpning

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Slik fører og fester du strømtilførselen for innendørsanlegget

j
k
l

Strømtilførsel (400 V, 3N~ 50 Hz)
Sikring
Jordfeilbryter
Jordledning
Rekkeklemme for strømtilførsel
Tilkoble hver enkelt strømledning
RED til L1, WHT til L2, BLK til L3 og BLU til N
Jordledning (GRN/YLW)
Fest strømledningen til plastbraketten ved hjelp av en lokalt
kjøpt klemme, for å hindre at kontakten utsettes for
utvendig trykk.
Klemme (kjøpes lokalt)
Koppskive
Det anbefales å bøye lederen når jordledningen skal
tilkobles.

LIVSFARE

LV

PS

LV
HV

PS

Når du kobler til strømtilførselen, må jordingen være lagt
opp før du oppretter strømførende tilkoblinger. Når du
trekker ut strømtilførselen, må strømførende tilkoblinger
være atskilt før jordingen. Lengden på lederne mellom
festepunktet for strømledningen og selve rekkeklemmen
må være slik at de strømførende lederne strammes før
jordlederen i tilfelle strømledningen trekkes ut av
ledningsfestet.
MERKNAD
Når du fører ut jordledningene, sørger du for at det er en
avstand på 50 mm eller mer fra kompressorlederne. Hvis
dette ikke overholdes, kan det hende at andre anlegg som
er koblet til samme jording, ikke fungerer som de skal.

PS
HV
LV

Strømtilførsel
Høyspenning
Lavspenning

SERHQ020

Før ledningene så langt som mulig gjennom kabelinngangsmuffene.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

Referanseguide for montører og brukere

29

6 Installering
a c

b

d

Tiltrekkingsmoment for kontaktskruene
Dimensjon på skrue

f

Tiltrekkingsmoment (N•m)

M8 (Rekkeklemme for strøm)

f

5,5~7,3

M8 (jord)
M3 (Rekkeklemme for
sammenkobling mellom anlegg)

i

0,8~0,97

e
A1P

j
A B C

A

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

B

C

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

C/H SELECTOR

TO IN/D UNIT TO OUT/D UNIT TO MULTI UNIT

ABC

f
a
g

g
h

c

d

b

e
F1 F2

SERHQ032

f

a c

b

a
b
c
d
e

d

f

f

Velger for kjøling/oppvarming
Kretskort for utendørsanlegg (A1P)
Pass på polariteten
Utendørsanlegg
Innendørsanlegg

Ledningsopplegget for de andre systemene må kobles til F1/F2kontaktene (Out-Out) på kretskortet i utendørsanlegget som
sammenkoblingsledningene for innendørsanleggene er koblet til.
Feste overføringsledningen

e

i

j

f
d
c
g
f

g
h

a
b

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Elektrisk ledningsopplegg
Ledningsopplegg mellom anlegg
Jordledning
Fest til boksen med elektriske komponenter med klemmer
som kjøpes lokalt.
Når strøm-/jordledningene føres ut fra høyre side
Fest til baksiden av støttepilaren med klemmer som kjøpes
lokalt.
Når du fører ut sammenkoblingen mellom anlegg fra
åpningen for rør
Når du fører ut strøm-/jordledningene fra forsiden
Når du fører ut jordledningene fra venstre side
Under ledningsarbeidet må du ikke løsne lydisolatorene fra
kompressoren.

e

b

e
a

b

MERKNAD

c

Når du fører ut fjernkontrolledningen og sammenkoblingen
mellom anlegg, må du sørge for at det er en avstand på
50 mm eller mer til strømledningen. Sørg for at
strømledningen ikke kommer i kontakt med oppvarmede
deler. Under ledningsarbeidet må du passe på at du ikke
løsner lydisolatorene fra kompressoren.

d

MERKNAD
Når du tilkobler jordledningen, tilpasser du ledningen etter
den utskårede delen på koppskiven. Ufullstendig jording
kan medføre elektrisk støt.

e

Fjernkontrolledning for omkobling mellom kjøling/
oppvarming (når det er tilkoblet en fjernkontroll for
omkobling mellom kjøling/oppvarming (tilleggsutstyr))
(ABC)
Fest til angitte plastbraketter ved hjelp av klemmemateriale
som kjøpes lokalt.
Ledningsopplegg mellom anleggene (innendørs –
utendørs) (F1+F2 venstre)
Ledningsopplegg mellom anleggene (utendørsanlegg –
utendørsanlegg) (F1+F2 høyre)
Plastbrakett

MERKNAD
Koble aldri strømtilførselen til rekkeklemmen for
overføringsledning. Ellers kan hele systemet bryte
sammen.
MERKNAD
Koble aldri 400 V til rekkeklemmen for overføringsledning.
Ellers kan hele systemet bryte sammen.
Ledningene fra innendørsanleggene må kobles til kontaktene F1/F2
(inn/ut) på kretskortet til utendørsanlegget.
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MERKNAD
Pass på polariteten til overføringsledningen.
Kretskortet (A1P) til utendørsanlegget
"Sekvensiell start tilgjengelig".

6.9.7

er

fabrikkinnstilt

på

▪ Når du ikke bruker en ledningskanal, må du beskytte ledningene
med vinylrør for å forhindre at kanten på perforeringshullet kutter
ledningene.

Koble til strømforsynings- og
overføringskabler

1

Åpne dekselet på boksen med elektriske komponenter.

2

Bruk
riktig
kabel
og
koble
strømforsyningsog
kommunikasjonskabelen/-kablene til deres kontakter som vist
på koblingsskjemaet.

3

Fest kablene med kabelbånd til kabelbåndfestet for å sikre
strekkavlastning og sikre at de ikke kommer i kontakt med
røropplegget og skarpe kanter. Press aldri sammen buntede
kabler.

4

▪ Surr beskyttelsestape rundt ledningene for å hindre at ledningene
skades når de føres gjennom hullene, før ledningene gjennom
beskyttende ledningsrør som kjøpes lokalt, eller fest lokalt
innkjøpte, egnede ledningskoblinger eller gummibøssinger i de
perforerte hullene.

a

Lukk dekselet på boksen med elektriske komponenter.

a

c

6.9.9

X1M
F1F2

VRV
C2

K1P K1S

A8P
C2

X2M

A3P
C1

b
a
b
c

c

Perforert hull
Skarp kant
Hvis det er mulig for småkryp å komme inn i systemet via
de perforerte hullene, tetter du igjen åpningene med
emballasje (gjøres på stedet)

Installere brukergrensesnittet

Anlegget leveres med et brukergrensesnitt som gjør det enkelt å
sette opp, bruke og vedlikeholde anlegget. Følg denne
fremgangsmåten for installering før du betjener brukergrensesnittet.
Ledningsspesifikasjon

Verdi

Type

2-leder

Tverrsnitt

0,75~1,25 mm2

Maksimal lengde

500 m

MERKNAD
X4M F1F2

A5P
C2

A1P
C1

Ledningsopplegget for tilkobling er IKKE inkludert.

X3M F1F2

A4P

MERKNAD

b

Brukergrensesnittet MÅ monteres innendørs.

A6P

1

Før inn en sportrekker i sporene på den bakre delen av
brukergrensesnittet, og ta av den fremre delen av
brukergrensesnittet.

2

Fest brukergrensesnittet til et flatt underlag.

F1F2 VRV
C1

f

f
C2

d
e
a
b
c
d
e
f

C1

Bryterboks
Utendørsanlegg 1
Utendørsanlegg 2 (gjelder kun SEHVX40+64BAW)
Pumpe
Bryterboks
Fordamper

MERKNAD

MERKNAD

Strømforsynings- og kommunikasjonskabelen følger ikke
med.

Pass på at du IKKE deformerer nedre del av
brukergrensesnittet ved å trekke til festeskruene for hardt.

MERKNAD

3

Koble sammen polene på brukergrensesnittet og polene inne i
anlegget (P1 til P1, P2 til P2) som vist på figuren.

Ved installering av strømtilførselsledningene kan du se på
figuren
i
"6.5.5
Koble
kjølemedierørene
til
innendørsanlegget" 4
[ 23].

6.9.8

Retningslinjer når du trykker ut hull i
perforert plate

▪ Når du skal trykke ut et perforert hull, slår du på det med en
hammer.
▪ Når du har trykt ut hullene, anbefales det å fjerne skarpe kanter
samt male kantene og områdene rundt med utbedringsmaling for
å hindre rustdannelse.
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7 Konfigurasjon
a

P1
P2

a

P1
P2

f

7

Konfigurasjon

7.1

Oversikt: Konfigurasjon

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite for å konfigurere
systemet etter at det er installert.

b

Den inneholder informasjon om følgende:
P2 P1

P2 P1

▪ Gjøre innstillinger på stedet
▪ Bruk funksjonen for lekkasjepåvisning

c

▪ Veksle mellom kjøling og oppvarming
INFORMASJON

d

e
a
b
c
d
e
f

MERKNAD
▪ Når du tilkobler ledningene, må de legges unna
strømforsyningsledningen for å unngå elektrisk støy
(ekstern støy).
▪ Trekk av skjermingen på den delen som skal gjennom
innsiden av brukergrensesnittets hus (L).

FARE: ELEKTRISK STØT

7.2

Gjøre innstillinger på stedet

7.2.1

Om å gjøre innstillinger på stedet
INFORMASJON
Lysdiodene og knappene finner du i utendørsanlegget.

Foreta om nødvendig innstillinger på installasjonsstedet i henhold til
følgende instruksjoner. Se i servicehåndboken for ytterligere detaljer.

L
4

Det er viktig at montøren leser all informasjon i dette
kapitlet fortløpende og at systemet konfigureres slik det
står angitt.

Anlegg
Bakre del av brukergrensesnittet
Fremre del av brukergrensesnittet
Tilkoblet fra baksiden
Tilkoblet fra toppen
Bruk knipetang til å lage et hakk som ledningsopplegget
kan passere gjennom

Sett tilbake den øvre delen av brukergrensesnittet, og begynn
med klemmene nederst.

Trykknapper og DIP-brytere
Punkt
Trykknapper

1

Beskrivelse
Ved hjelp av trykknappene kan du gjøre
følgende:
▪ Endre modus.
▪ Foreta innstillinger på stedet (drift etter
behov, liten støy, osv).

DIP-brytere
LIVSFARE

Hvis det installeres et ekstra brukergrensesnitt (EKRUAHTB) i tillegg
til standard brukergrensesnitt:
Koble de elektriske ledningene til begge brukergrensesnittene
som beskrevet.

6

Velg et master- og et slavebrukergrensesnitt med velgeren
SS1.

PCB
SS1

S
M

Slave
Master

INFORMASJON
Det er bare brukergrensesnittet som er innstilt som master,
som kan fungere som romtermostat.

6.9.10

Installere tilleggsutstyr

Når du skal installere tilleggsutstyr, kan du slå opp i den
medfølgende installeringshåndboken eller tilleggsinformasjonen som
følger med denne enheten.
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KJØLING/

▪ DS2 (1~4): BRUKES IKKE. IKKE ENDRE
FABRIKKINNSTILLINGEN.
▪ DS3 (1+2): BRUKES IKKE. IKKE ENDRE
FABRIKKINNSTILLINGEN.
Modus 1 og 2
Modus

S
M

for

▪ DS1 (2~4): BRUKES IKKE. IKKE ENDRE
FABRIKKINNSTILLINGEN.

Pass på at ledningene IKKE kommer i klem.

5

▪ DS1
(1):
Velger
OPPVARMING

Beskrivelse

Modus 1

Modus 1 kan brukes til å overvåke gjeldende
tilstand for utendørsanlegget. Du kan dessuten
(overvåkingsinnstilli
overvåke deler av innholdet i feltinnstillingene.
nger)
Modus 2

Modus 2 brukes til å endre feltinnstillinger for
systemet. Du kan både vise og endre
(innstillinger på
gjeldende verdi for feltinnstillingen.
installasjonsstedet)
Vanligvis kan normal drift fortsette uten
spesielle grep etter at feltinnstillingene er
endret.
Enkelte feltinnstillinger brukes til
spesialoperasjoner (f.eks. drift kun 1 gang,
innstilling for gjenvinning/vakuumtørking,
innstilling for manuell påfylling av kjølemedium,
osv.). I slike tilfeller må du avbryte
spesialoperasjonen før normal drift kan
fortsette. Dette er angitt i forklaringene
nedenfor.
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7 Konfigurasjon
For å fortsette konfigureringen av systemet, er det nødvendig å
sende inndatasignaler til enhetens kretskort. I dette kapitlet
beskrives det hvordan manuelle inndatasignaler er mulig ved å
betjene trykknappene/DIP-bryterne på kretskortet og lese av
tilbakemeldingen fra lysdiodene.

a
b

INFORMASJON
Trykk på BS1 hvis du blir i tvil under prosessen. Deretter
går systemet tilbake til innstillingsmodus 1 (H1P er
slukket).

a
b

Inspeksjonsdeksel
Deksel på bryterboks

Du kan se de 5 trykknappene, de 8 lysdiodene og de 3 DIP-bryterne.

7.2.2

Komponenter for innstillinger på
installasjonsstedet

Komponentene for å angi feltinnstillinger er som følger:
TEST:
HWL:

MODE
H1P

IND

H2P

C/H SELECT
L.N.O.P. DEMAND MULTI
MASTER SLAVE

H3P

H4P

H5P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

H1P~H8P
BS1~BS5
DS1~DS3

H6P

Lysdioder
Trykknapper
DIP-brytere
PÅ ( ) AV ( ) Blinker (

H7P

a
b

H8P

d
c
e
a
b
c
d
e

)

Trykknapper

Betjen bryterne og trykknappene med en isolert pinne (f.eks. en
lukket kulepenn) for å unngå berøring av strømførende deler.

Bruk trykknappene til å foreta feltinnstillingene.
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

MODE: For endring av innstilt modus
SET: For innstilling på stedet
RETURN: For innstilling på stedet
TEST: For prøvekjøring
RESET: For tilbakestilling av adressen når ledningene
byttes eller det installeres et ekstra innendørsanlegg

Lysdioder

Påse at inspeksjonsdekselet settes tilbake på boksen med elektriske
komponenter når arbeidet er utført.
MERKNAD

Lysdiodene viser tilbakemelding om feltinnstillingene, som er definert
som [Modus-innstilling]=Verdi.
H1P
H2P~H7P
H8P

Kontroller at alle utvendige paneler, bortsett fra
servicedekselet på boksen med elektriske komponenter, er
lukket under arbeidet.

Viser modusen
Viser innstillingene og verdiene, representert i binær kode
Brukes IKKE til feltinnstillinger, men brukes under
initialisering

Lukk dekselet på boksen med elektriske komponenter
skikkelig før du slår på strømmen.

Eksempel:
[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]

H1P~H8P lysdioder
BS1~BS5 trykknapper
DS1 DIP-bryter 1
DS2 DIP-bryter 2
DS3 DIP-bryter 3

Beskrivelse

7.2.4

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Standardtilstand
(H1P slukket)
Modus 1
(H1P blinker)
Modus 2
(H1P lyser)
Innstilling 8
0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

(i modus 2)
(H2P~H7P = binær 8)
Verdi 4
0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0

Få tilgang til modus 1 eller 2

Når anleggene er slått PÅ, viser displayet standardtilstand. Derfra
kan du åpne modus 1 og modus 2.
Initialisering: standardtilstand
MERKNAD
Sørg for å slå på strømmen 6 timer før anlegget startes for
å sikre strøm til veivhusvarmeren samt beskytte
kompressoren.
Slå på strømtilførselen til utendørsanlegget og innendørsanlegget.
Etter initialisering vil statusen til displayindikasjonen være som vist
nedenfor (standardtilstand når anlegget leveres fra fabrikken).

(i modus 2)
(H2P~H7P = binær 4)

7.2.3

Få tilgang til komponentene for
innstillinger på installasjonsstedet

Ta av inspeksjonsdekselet for å foreta feltinnstillingene.

Utendørsanlegg
Hvis standardtilstanden ikke er vist etter 10~12 minutter, kontrollerer
du funksjonsfeilkoden. Løs funksjonsfeilkoden.
HAP-lysdioden blinker for å indikere normal mikroprosessordrift.
Bytte mellom modi
Bruk BS1 til å bytte mellom standardtilstanden, modus 1 og
modus 2.
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I modus 1 (og i standardtilstand) kan du lese av følgende
informasjon:

B

[5

S1

S1

S1

B

B

7.2.7
B

a

S1

7 Konfigurasjon
Modus 1: Overvåkingsinnstillinger

s]

b

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

Verdi/beskrivelse
H2P

Standardtilstand (H1P AV)
Modus 1 (H1P blinker)
Modus 2 (H1P PÅ)
Trykk på BS1.
Trykk på BS1 i minst 5 sek.

Viser nåværende driftstilstand.
AV
Normal driftstilstand.
PÅ
Unormal driftstilstand.

INFORMASJON
BLINKER

Hvis du blir i tvil midtveis i prosessen, trykker du på BS1
for å gå tilbake til standardtilstanden.

Under forberedelse eller prøveforberedelse
H6P

7.2.5

Bruke modus 1

Viser statusen til støysvak drift.
AV
Enheten kjører ikke med begrensninger for lite
støy.

Modus 1 brukes til å angi statusen til enheten.
Hva
Få tilgang til modus 1

Vil du avslutte og gå
tilbake til opprinnelig
status

7.2.6

Hvordan

PÅ

Når modus 1 er valgt (trykk én gang på
BS1), kan du velge ønsket innstilling.
Det gjør du ved å trykke på BS2.

Enheten kjører med begrensninger for lite støy.
Støysvak drift demper lyden fra enheten i forhold til ved
nominelle driftsforhold.

Trykk på BS1.

Støysvak kan angis i modus 2. Det er to fremgangsmåter for
å aktivere støysvak drift på kompressorenheten og
varmevekslerenheten.

Bruke modus 2

▪ Den første måten er å aktivere støysvak drift om natten
via feltinnstilling. Enheten vil kjøre med valgt nivå for
støysvak drift innenfor valgte tidsrammer.

Masteranlegget skal brukes til å angi feltinnstillinger i modus 2.
Modus 2 brukes til å angi feltinnstillinger for utendørsanlegget og
systemet.
Hva
Endre og få tilgang til
innstillingen i modus 2

▪ Den andre måten er å aktivere støysvak drift basert på et
eksternt inngangssignal. Til slik drift kreves det
tilleggsutstyr.

Hvordan
Når modus 2 er valgt (trykk på BS1 i
minst 5 sekunder), kan du velge ønsket
innstilling. Det gjør du ved å trykke på
BS2.
Du får tilgang til verdien til valgt
innstilling ved å trykke 1 gang på BS3.

Vil du avslutte og gå
tilbake til opprinnelig
status

Trykk på BS1.

Endre verdien til valgt
innstilling i modus 2

▪ Når modus 2 er valgt (trykk på BS1 i
minst 5 sekunder), kan du velge
ønsket innstilling. Det gjør du ved å
trykke på BS2.

H7P

Viser statusen til drift med begrenset støyforbruk.
AV
Enheten kjører ikke med begrenset
strømforbruk.
PÅ
Enheten kjører med begrenset strømforbruk.
Begrenset strømforbruk reduserer strømforbruket til
enheten i forhold til ved nominelle driftsforhold.

▪ Du får tilgang til verdien til valgt
innstilling ved å trykke 1 gang på
BS3.
▪ Nå brukes BS2 til å velge nødvendig
verdi for valgt innstilling.

Begrenset strømforbruk kan angis i modus 2. Det er to
fremgangsmåter for å aktivere begrenset strømforbruk på
kompressorenheten.
▪ Den første måten er å aktivere tvunget begrenset
strømforbruk via feltinnstilling. Enheten vil alltid kjøre med
valgt begrenset strømforbruk.
▪ Den andre måten er å aktivere begrenset strømforbruk
basert på et eksternt inngangssignal. Til slik drift kreves
det tilleggsutstyr.

▪ Når nødvendig verdi er valgt, kan du
angi endret verdi ved å trykke 1 gang
på BS3.
▪ Trykk på BS3 igjen for å starte driften
med valgt verdi.

7.2.8

Modus 2: Innstillinger på installasjonsstedet

Trykk på BS2-knappen for å foreta feltinnstillinger for å konfigurere systemet. Lysdiodene viser innstilling/verditall binært.
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Innstilling

Verdi
Beskrivelse

(= binær)

Deaktivert.
Innstilling av høyt statisk trykk for vifte.

(standard)
Aktivert.

Denne innstillingen bør aktiveres hvis du vil øke det statiske trykket
fra viften på utendørsenheten.

Deaktivert
Innstilling for automatisk lite støy og lavt nivå om natten.

(standard)
Nivå 1

Når du endrer denne innstillingen, aktiverer du funksjonen for
automatisk støysvak drift støy for enheten og angir driftsnivået.
Støynivået senkes, avhengig av valgt nivå.

Nivå 3
Nivå 1

Nivå 3<Nivå 2<Nivå 1

Nivå 2

Nivå for støysvak drift via adapter for ekstern styring.
Hvis systemet må kjøres med støysvak drift når det sendes et
eksternt signal til enheten, angir denne innstillingen hvilket nivå for
støysvak drift som skal brukes.

Nivå 1

Nivå 2

(standard)
Nivå 3

Denne innstillingen vil bare tre i kraft når tilleggsutstyret Adapter for
ekstern styring (DTA104A62) er installert og innstilling [2‑12] er
aktivert.
Nivå 1
Nivå for begrenset strømforbruk via adapter for ekstern styring
(DTA104A62)

Nivå 3<Nivå 2<Nivå 1

Nivå 2
(standard)

Hvis systemet må kjøres under forhold med begrenset
strømforbruk der et eksternt signal sendes til enheten, angir denne
innstillingen hvilket nivå for begrenset strømforbruk som skal
brukes. Nivået er i henhold til tabellen.

Nivå 3

Deaktivert.
Aktiver funksjonen for støysvak drift og/eller begrenset
strømforbruk via adapter for ekstern styring (DTA104A62).

(standard)
Aktivert.

Hvis systemet må kjøres i drift med liten støy eller med begrenset
strømforbruk når et eksternt signal sendes til enheten, bør denne
innstillingen endres. Denne innstillingen vil bare tre i kraft når
tilleggsutstyret Adapter for ekstern styring (DTA104A62) er
installert på innendørsenheten.
Deaktivert
Modus for kjølemedieoppsamling/vakuumtørking.
Dette er en feltinnstilling på utendørsmodulen. For
SEHVX40+64BAW foretas innstillingen på begge
utendørsmodulene.

(standard)
Aktivert

Når du skal sikre fri bane for å gjenvinne kjølemedium fra systemet
eller fjerne reststoffer fra eller vakuumtørke systemet, må du bruke
en innstilling som vil åpne de nødvendige ventilene i
kjølemediekretsen slik at kjølemediegjenvinningen eller
vakuumtørkingen kan gjøres skikkelig.
Vil du stanse modusen for kjølemedieoppsamling/vakuumtørking,
trykker du på BS1. Hvis du ikke trykker på BS1, vil systemet
fortsette i modusen for kjølemedieoppsamling/vakuumtørking.

7.2.9

Feltinnstillinger på brukergrensesnittet

Brukeren kan endre feltsinnstillingene med brukergrensesnittet.
Hver lokal innstilling er tilordnet et 3-sifret tall eller en kode, for
eksempel [5-03], som vises på skjermen til brukergrensesnittet. Det
første sifferet [5] angir "første kode" eller feltinnstillingsgruppe. Det
andre og tredje sifferet [03] angir til sammen "andre kode".
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INFORMASJON
▪ Endringer av en bestemt feltinnstilling blir bare lagret
. Hvis du navigerer til en ny
når du trykker på
feltinnstillingskode eller trykker på , slettes eventuelle
endringer.

c

▪ Feltinnstillingene er gruppert etter innstillingens første
kode. Feltinnstillingene [0-00], [0-01], [0-02] og [0-03] er
for eksempel definert som "Gruppe 0". Hvis ulike
verdier endres innenfor samme gruppe, kan du trykke
for å lagre alle verdiene som er endret i denne
på
gruppen.

a

b

INFORMASJON
▪ Før levering er innstillingsverdiene angitt som vist i
Feltinnstillinger på fjernkontrollen.
▪ Når du går ut av feltinnstillingsmodus, kan " " vises i
fjernkontrollens display mens enheten forbereder seg.
1

INFORMASJON

Trykk på
i minimum 5 sekunder for å gå inn i
feltinnstillingsmodus.

▪ Før levering er innstillingsverdiene angitt som vist i
"7.2.9 Feltinnstillinger på brukergrensesnittet" 4
[ 35].

(c), gjeldende valgte feltinnstillingskode
Resultat:
(b) og innstilt verdi
(a) vises.
2

Trykk på

for å velge riktig første feltinnstillingskode.

3

Trykk på

for å velge riktig andre feltinnstillingskode.

4

Trykk på
feltinnstilling.

og

for å endre verdi for valgt

▪ Når du går ut av feltinnstillingsmodus, kan " " vises på
skjermen til brukergrensesnittet mens anlegget
forbereder seg.
[0] Fjernkontrolloppsett
[0‑00] Tillatelsesnivå for bruker

for å lagre den nye verdien.

5

Trykk på

6

Gjenta punktene foran for å endre andre innstillinger etter
behov.

7

Når du er ferdig, trykker du på
feltinnstillingsmodus.

Brukertillatelsesnivået definerer hvilke knapper og funksjoner som er
tilgjengelige for brukeren. Som standard er intet nivå definert, slik at
alle knapper og funksjoner kan anvendes.
[0‑00]

for å gå ut av

Master

Beskrivelse

2

Tillatelsesnivå 2

3

Tillatelsesnivå 3

Slave

Tillatelsesnivå 2

Tillatelsesnivå 3

Drift PÅ/AV
Innstilling av utløpsvanntemperaturen

—

Innstilling av romtemperaturen
Lyddempet modus PÅ/AV

—

—

Drift med væravhengig innstillingsverdi PÅ/AV

—

Stille klokken
Programmering av tidsstyring

—

Drift med programtidsbryter PÅ/AV

—

Innstillinger på installasjonsstedet

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Visning av feilkode
Prøvekjøring
Etter å ha lagt inn feltinnstillingen, må valgt tillatelsesnivå aktiveres
og
samtidig, umiddelbart etterfulgt av å
ved å trykke på
og
. Hold inne alle 4 knappene i minst
trykke samtidig på
5 sekunder. Vær oppmerksom på at dette ikke vises i
brukergrensesnittet. Etter denne prosedyren vil de blokkerte
knappene ikke lenger være tilgjengelige.
Du deaktiverer valgt tillatelsesnivå på samme måte.
[0‑01] Kompensasjonsverdi for romtemperatur
Om nødvendig kan du justere termistorverdien til enheten litt med en
korreksjonsverdi. Denne kan brukes som mottiltak for
termistortoleranse eller manglende kapasitet.
Kompensert
temperatur
(=
målt
temperatur
pluss
kompensasjonsverdi) brukes deretter til å styre systemet, og vil bli
vist i modus for temperaturavlesning. Se også feltinnstilling [9] i
dette kapitlet for kompensasjonsverdier for utløpsvanntemperatur.
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[0-02]
Denne innstillingen gjelder ikke.
[0‑03] Status
Definerer om PÅ/AV-instruksjonen kan brukes i programtidsbryteren
for romoppvarming.
[0‑03]

Beskrivelse

0

Programtidsbryter for romoppvarming basert
på PÅ/AV-instruksjon.

1 (standard)

Programtidsbryter for romoppvarming basert
på innstillingsverdi for temperatur.

Romoppvarming basert på PÅ/AV-instruksjon
Under drift

Når programtidsbryteren slår AV
romoppvarming, slås kontrollenheten av
(driftslysdioden slutter å lyse).
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Romoppvarming basert på temperaturinnstillingsverdi(a)

Romoppvarming basert på PÅ/AV-instruksjon
Trykk på

Programtidsbryteren til stanse (hvis den er
aktiv i øyeblikket) og starte igjen ved neste
planlagte PÅ-funksjon.
Den "sist" programmerte kommandoen
overstyrer "forrige" programmerte kommando,
og vil være aktivert inntil "neste" programmerte
kommando inntreffer.
Eksempel: Anta at gjeldende tidspunkt er 17:30
og at det er programmert handlinger for
klokken 13:00, 16:00 og 19:00. Den "sist"
programmerte kommandoen (16:00) overstyrer
"forrige" programmerte kommando (13:00), og
vil være aktivert inntil "neste" programmerte
kommando (19:00) inntreffer.
Du bør derfor se på den sist programmerte
kommandoen (denne kan være fra dagen før)
for å få oversikt over den faktiske innstillingen.
Kontrollen slås av (driftsdioden slås av), men
programtidsbryterikonet vises fortsatt.

Trykk på

Programtidsbryteren for romoppvarming og
lyddempet modus vil stanse og ikke starte
igjen.

Under drift

Ved drift med programtidsbryter lyser
driftslysdioden kontinuerlig.

Trykk på

Programtidsbryteren for romoppvarming vil
stanse og ikke starte igjen.
Kontrollenheten slås slått av (driftslysdioden
slutter å lyse).

Trykk på

Symbolet for programtidsbryteren vises ikke
lenger.
(a)

ON

B

OFF

22°C

44°C

19°C

22°C

21°C

45°C

1

19°C

19°C

44°C 19°C

42°C

42°C

42°C

t
T

0:30

16:00

6:30

18°C

37°C
19°C

23:00

22°C

9:00

21°C

45°C
19°C

t

A
OFF

44°C
18°C

23:00
1
2
3
A
B
t
T

A
t
T

19°C
42°C

40°C

16:00

42°C

6:30

t
5:00 6:30

9:00

Programtidsbryter
Tilbakeslagsfunksjon
Både tilbakeslagsfunksjonen og programtidsbryteren er
aktivert
Setback-funksjon
Tid
Innstillingsverdi for temperatur
Romtemperatur
Utløpsvanntemperatur

[0‑04] Status

t
9:00

Programtidsbryter
Tilbakeslagsfunksjon
Både tilbakeslagsfunksjonen og programtidsbryteren er
aktivert
Setback-funksjon
PÅ/AV-instruksjon
Tid
Innstillingsverdi for temperatur
Romtemperatur
Utløpsvanntemperatur
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23:00 0:30

16:00

ON
21°C

45°C
42°C

42°C

40°C

1
2
3

5:00

22°C
19°C

19°C 44°C 19°C

18°C

37°C

40°C

ON

5:00

A

18°C

B

t

T

42°C

23:00

9:00

40°C

3

2

6:30

2

t
0:30

på

T

42°C

16:00

basert

Når tilbakeslagsfunksjonen (se feltinnstilling [2]) er aktivert, har
tilbakeslagsoperasjonen prioritet foran den skjemalagte handlingen i
programtidsbryteren.

ON

42°C

3

Programtidsbryter

21°C

45°C

1

For utløpsvanntemperatur og/eller romtemperatur

▪ Eksempel
på
drift:
temperaturinnstillingsverdi

Symbolet for programtidsbryteren vises ikke
lenger.
▪ Eksempel på drift: Programtidsbryter basert på PÅ/AV-instruksjon.
Når tilbakeslagsfunksjonen (se feltinnstilling [2]) er aktivert, har
tilbakeslagsoperasjonen
prioritet
foran
den
skjemalagte
handlingen i programtidsbryteren dersom instruksjonen PÅ (ON)
er aktiv. Hvis AV-instruksjon er aktiv, vil denne ha prioritet foran
tilbakeslagsfunksjonen. AV-instruksjonen vil til enhver tid ha
høyeste prioritet.

Programtidsbryteren for romoppvarming og
lyddempet modus vil stanse og ikke starte
igjen.

Definerer om PÅ/AV-instruksjonen kan brukes i programtidsbryteren
for kjøling.
Dette er det samme [0‑03] som til
tilbakeslagsfunksjonen er ikke tilgjengelig.

romoppvarming,

men
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7 Konfigurasjon
[1] Innstillingene er ikke gjeldende

[2‑21]

Beskrivelse

1

[2] Funksjon for automatisk tilbakeslag

Aktivert.
Vil du stanse modusen for
kjølemedieoppsamling/vakuumtørking, trykker
du på BS3. Hvis du ikke trykker på BS3, vil
systemet fortsette i modusen for
kjølemedieoppsamling/vakuumtørking.

INFORMASJON
Denne funksjonen er tilgjengelig for varmepumper som
KUN brukes i oppvarmingsmodus. Den finnes IKKE for
kjøling.
Med tilbakeslagsfunksjonen kan romtemperaturen senkes. Den kan
f.eks. aktiveres om natten siden temperaturbehovene om natten og
dagen ikke er de samme.

[3] Væravhengig innstillingsverdi
INFORMASJON
Denne funksjonen er tilgjengelig for varmepumper som
KUN brukes i oppvarmingsmodus. Den finnes IKKE for
kjøling.

INFORMASJON
▪ Tilbakeslagsfunksjonen er aktivert som standard.
▪ Tilbakeslagsfunksjonen
kan
kombineres
med
automatisk drift med væravhengig innstillingsverdi.
▪ Tilbakeslagsfunksjonen
planlagt funksjon.

er

en

automatisk

daglig

Tilbakeslag konfigurert for styring av romtemperatur

T
A 21°C
B 18°C

t
A
B
t
T

[2-01]
[2-02]
Innstillingsverdi for normal romtemperatur
Tilbakeslagstemperatur for rom [5-03]
Tid
Temperatur

Tilbakeslag konfigurert for styring av utløpsvanntemperatur

T

Når væravhengig drift er aktivert, fastsettes utløpsvanntemperaturen
automatisk i forhold til utetemperaturen: Lavere utetemperaturer vil
føre til varmere vann, og omvendt. Anlegget har en flytende
innstillingsverdi. Aktiverer du denne driften, fører det til et lavere
strømforbruk enn ved bruk av en manuelt fastsatt innstillingsverdi for
utløpsvann.
Ved væravhengig drift kan brukeren stille ønsket vanntemperatur
opp eller ned maksimalt 5°C. Denne forskyvningsverdien utgjør
temperaturforskjellen mellom innstillingsverdien for temperatur
beregnet av kontrollenheten, og den faktiske innstillingsverdien. En
positiv forskyvningsverdi betyr for eksempel at den faktiske
innstillingsverdien for temperatur vil være høyere enn beregnet
innstillingsverdi.
Det anbefales å bruke den væravhengige innstillingsverdien fordi
den regulerer vanntemperaturen etter de faktiske behovene for
romoppvarming. Den vil forhindre at anlegget veksler for mye
mellom drift med termostat PÅ og drift med termostat AV når du
bruker brukergrensesnittets romtermostat eller den eksterne
romtermostaten.
Tt

A 45°C
5°C [5-02]
Lo_Ti

B 40°C

+ 05

t
A
B
t
T

Se feltinnstilling [5] i dette kapitlet for temperaturinnstillingsverdier.
[2‑00] Status
[2‑00]

Beskrivelse

00

Hi_Ti

Shift value

– 05

[2-01]
[2-02]
Innstillingsverdi for normal utløpsvanntemperatur
Tilbakeslagstemperatur for utløpsvann [5-02]
Tid
Temperatur

Lo_A
Tt
TA
Shift value

Hi_A

TA

Ønsket vanntemperatur
Omgivelsestemperatur (utetemperatur)
Forskyvningsverdi

[3‑00] Lav omgivelsestemperatur (Lo_A)

0

Tilbakeslagsfunksjonen er deaktivert.

Lav utetemperatur.

1

Tilbakeslagsfunksjonen er aktivert.

[3‑01] Høy omgivelsestemperatur (Hi_A)

[2‑01] Starttid

Høy utetemperatur.

Tidspunktet for når tilbakeslaget startes.

[3‑02] Innstillingsverdi ved lav omgivelsestemperatur (Lo_Ti)

[2‑02] Stopptid

Ønsket temperatur på utløpsvann når utetemperaturen er tilsvarende
eller lavere enn lav omgivelsestemperatur (Lo_A).

Tidspunktet for når tilbakeslaget stanses.
[2‑21]

Lo_Ti skal være høyere enn Hi_Ti, da det kreves varmere vann for
lavere utetemperaturer.

Modus for kjølemedieoppsamling/vakuumtørking.

[3‑03] Innstillingsverdi ved høy omgivelsestemperatur (Hi_Ti)

Når du skal sikre fri bane for å gjenvinne kjølemedium fra systemet
eller fjerne reststoffer fra eller vakuumtørke systemet, må du bruke
en innstilling som vil åpne nødvendige ventiler i kjølemediekretsen
slik at kjølemediegjenvinningen eller vakuumtørkingen kan gjøres
skikkelig.

Ønsket temperatur på utløpsvann når utetemperaturen er tilsvarende
eller høyere enn høy omgivelsestemperatur (Hi_A).

[2‑21]
0 (standard)

Beskrivelse
Deaktivert.
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Hi_Ti skal være lavere enn Lo_Ti, da det kreves mindre varmt vann
for høyere utetemperaturer.
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7 Konfigurasjon
INFORMASJON

[8-03]

Hvis verdien for [3‑03] ved en feiltakelse settes høyere enn
verdien for [3‑02], vil verdien for [3‑03] alltid brukes.

Denne innstillingen gjelder ikke.

[4] Innstillingene gjelder ikke

[8‑04] Frysevern

[5-00]

Frysevern aktiveres ved å starte opp pumpen for å sirkulere vannet,
og hvis temperaturen på utløps- eller returvannet er <5°C i 5
minutter, vil enheten starte opp i varmemodus for å forhindre for lave
temperaturer.

Denne innstillingen gjelder ikke.

Frysevernet er bare aktivert når enheten er i termostat AV.

[5-01]

Funksjonen kan aktiveres når systemet ikke har varmetape eller
glykol, og når det kan hentes varme fra et bruksområde.

[5] Automatisk tilbakestilling

Denne innstillingen gjelder ikke.
[5‑02] Tilbakeslagstemperatur for utløpsvann

[8‑04]
0 (standard)

[5‑03] Tilbakeslagstemperatur for rom

1

Frysevernnivå 1 (utetemperatur <4°C og
utløps- eller returvanntemperatur <7°C)

2

Frysevernnivå 2 (utetemperatur <4°C)

[5-04]
Denne innstillingen gjelder ikke.

Beskrivelse
Ikke noe frysevern

[6] Oppsett av tilleggsutstyr

[9] Automatisk temperaturkompensasjon

[6‑01] Ekstern romtermostat

Om nødvendig kan du justere termistorverdien til enheten noe med
en korreksjonsverdi. Denne kan brukes som mottiltak mot
termistortoleranse eller manglende kapasitet.

Hvis det er installert en ekstern romtermostat, må den aktiveres for
drift med innstilling på stedet.
Den eksterne romtermostaten sender kun et PÅ/AV-signal til
varmepumpen basert på romtemperaturen. Ettersom den ikke
sender tilbakemelding kontinuerlig til varmepumpen, brukes den i
tillegg til brukergrensesnittets funksjon for romtermostat. Hvis du vil
ha god styring over systemet og unngå hyppige PÅ/AV, anbefales
det å bruke automatisk drift med væravhengig innstillingsverdi.
[6‑01]
0 (standard)
1

Beskrivelse
Ekstern romtermostatkontroll ikke installert.
Ekstern romtermostatinngang 1 = oppvarming
PÅ (1) / AV (0).
Ekstern romtermostatinngang 2 = kjøling
PÅ (1) / AV (0).

2

Når for eksempel omgivelsestemperaturen er høy under kjøling, vil
logikken korrigere den målte verdien i utløpsvanntermistoren til en
lavere verdi for å ta hensyn til påvirkningen av høy
omgivelsestemperaturene i målingen.
[9-02]

[9‑03] Kompensasjonsverdi for utløpsvanntemperatur ved
kjøling
[9-04]
Denne innstillingen gjelder ikke.

Beskrivelse

[A] Oppsett av tilleggsutstyr

Pumpen utfører periodisk stikkprøving under
termostat av-forhold. Denne innstillingen
brukes ofte når enheten styres av en
romtermostat.

[A-00]

Pumpen fortsetter drift under termo av-forhold.

Denne innstillingen gjelder ikke.

[8‑00] Temperaturregulering via brukergrensesnittet
[8‑00]

Denne innstillingen gjelder ikke.
[A-01]

[A‑02] Underskridelsesverdi for returvanntemperatur

[8] Oppsett av tilleggsutstyr

1

Denne funksjonen vil ta hensyn til de utendørs miljøforholdene og
korrigere den målte verdien som skal brukes til logikkdelen.

Ekstern romtermostatinngang 2 = kjøling (1) /
oppvarming (0).

[7‑00]

0 (standard)

[9‑01] Autokorrigeringsfunksjon for utløpsvanntermostat

Denne innstillingen gjelder ikke.

[7‑00] Tvangsstyrt pumpedrift

1 (standard)

[9‑00] Kompensasjonsverdi for utløpsvanntemperatur

Ekstern romtermostatinngang 1 = drift PÅ (1) /
AV (0).

[7] Oppsett av tilleggsutstyr

0

Kompensert
temperatur
(=
målt
temperatur
pluss
kompensasjonsverdi) brukes deretter til å styre systemet, og vil bli
vist i modus for temperaturavlesning.

Beskrivelse
Anlegget opererer med styring av temperatur
på utløpsvann.
Anlegget opererer med styring av
romtemperatur. Dette innebærer at
brukergrensesnittet brukes som romtermostat,
slik at brukergrensesnittet kan plasseres i stua
for å regulere romtemperaturen.

Merknad: Når anlegget opererer med styring av romtemperatur (via
brukergrensesnittet
eller
ekstern
romtermostat),
har
romtemperaturen prioritet fremfor innstillingsverdi for utløpsvann.
[8-01]

Med denne innstillingen kan du stille inn tillatt underskridelse når
enheten kjøres med oppvarming og THERMO ON/OFF.
enheten går kun over i THERMO ON hvis temperaturen på
utløpsvannet (RWT) blir lavere enn innstillingsverdien minus
differensialtemperaturen:
Thermo ON: RWT<Innstillingsverdi–(([A‑02]/2)+1)
Innstillingen [A‑02] har et variabilitetsområde fra 0 til 15, og steget er
1 grad. Standardverdien er 5, og det betyr at standardverdien for
differensialtemperatur er 3,5.
[A‑03] Overskridelses-/underskridelsesverdi verdi for
utløpsvanntemperatur
Denne innstillingen gjør det mulig å angi den tillatte overskridelsen
(oppvarming) / underskridelsen (kjøling) når enheten opereres under
regulering av utløpsvann.

Denne innstillingen gjelder ikke.
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8 Ferdigstilling
O
U
T

[b] Innstillingene er ikke gjeldende
TO IN/D
UNIT
F1 F2

[C] Grenser for temperatur på utløpsvann
Denne
innstillingen
brukes
for
å
begrense
utløpsvanntemperatur med brukergrensesnittet.

valgbar

ON

DS1

OFF
1 2
I
N

3

4

[C‑00] Maksimum innstillingsverdi for utløpsvann i
oppvarmingsdrift
[C‑01] Minimum innstillingsverdi for utløpsvann i
oppvarmingsdrift

F1 F2

P1 P2

P1 P2

[C‑02] Maksimum innstillingsverdi for utløpsvann i kjøledrift

a

[C‑03] Minimum innstillingsverdi for utløpsvann i kjøledrift
Dette avhenger av feltinnstilling [A‑04].

a

Brukergrensesnitt

Veksle mellom kjøling og oppvarming med velgeren for kjøling/
oppvarming

[C-04]

Hvis anlegget styres basert på temperaturen på utløpsvannet,
anbefaler vi at du bruker ABC-kontaktene på utendørsanlegget.
Kontaktene er plassert som vist på figuren nedenfor.

Denne innstillingen gjelder ikke.
[d] Innstillingene er ikke gjeldende
[E] Servicemodus

O
U
T

[E‑00]

ON

Denne innstillingen gjelder ikke.

DS1

OFF

ABC

1 2
I
N

[E‑01]

3

4

Denne innstillingen gjelder ikke.
[E‑02]
ABC

Denne innstillingen gjelder ikke.
[E‑03]

a
a

1

[E‑04] Bare pumpedrift (lufting)

▪ Kjøling: spenningsfri kontakt mellom kontaktene A og C er
åpen
▪ Varme: spenningsfri kontakt mellom kontaktene A og C er
lukket

Under installering og igangsetting av enheten er det svært viktig å
fjerne all luft fra vannkretsen.
Denne innstillingen får pumpen til å fjerne luft bedre fra enheten uten
at enheten faktisk er i drift. Pumpen vil gå i 10 minutter, stanse i 2
minutter osv.

X1A

Beskrivelse
Normal drift av enheten

1

Automatisk lufting i løpet av 108 minutter

2

Automatisk lufting i løpet av 48 minutter

1

R1 C1 R3

PHC2

EB0568(A)

[E‑04]
0 (standard)

Trykk på BS5 i 5 sekunder for å reinitialisere anleggets
kommunikasjon.

PHC1

Denne innstillingen gjelder ikke.

Velger for kjøling/oppvarming

R4 C2 R2

[F] Oppsett av tilleggsutstyr
X1M

[F‑00] Overskridelsesverdi for temperatur på returvann

A

B

C

Med denne innstillingen kan du stille inn tillatt overskridelse når
enheten kjøres med kjøling og THERMO ON/OFF.
enheten går kun over i THERMO ON hvis temperaturen på
utløpsvannet (RWT) blir høyere enn innstillingsverdien pluss
differensialtemperaturen:

INFORMASJON

Thermo ON: RWT<Innstillingsverdi+(([F‑00]/2)+1)

Termostatsignalet har prioritet fremfor innstillingsverdien
for utløpsvanntemperaturen.

Innstillingen [F‑00] har et variabilitetsområde fra 0 til 15, og steget er
1 grad. Standardverdien er 5, og det betyr at standardverdien for
differensialtemperatur er 3,5.

Temperaturen på utløpsvannet kan bli lavere enn
innstillingsverdien hvis enheten styres av romtemperatur.

7.3

Veksle mellom kjøling og
oppvarming

Du kan veksle mellom kjøling og oppvarming på 2 ulike måter. Dette
avhenger av hvordan temperaturen styres, dvs. basert på
romtemperaturen eller basert på temperaturen på utløpsvannet.
Veksle mellom kjøling og oppvarming med brukergrensesnittet

8

Ferdigstilling

8.1

Oversikt: igangsetting

Dette kapittelet beskriver hva du bør gjøre og vite før du tar i bruk
systemet etter at det er installert og konfigurert.

Hvis anlegget styres basert på romtemperatur (ekstern romtermostat
eller romtermostatfunksjonen på brukergrensesnittet), utføres
veksling mellom kjøling og oppvarming via brukergrensesnittet ved å
trykke på knappen for kjøling/oppvarming.
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8 Ferdigstilling
Typisk arbeidsflyt

Lokalt ledningsopplegg

Igangsetting består vanligvis av følgende trinn:
1
Gå gjennom “Sjekkliste før ferdigstilling av utendørsanlegget”.
2
Gå gjennom “Sjekkliste før ferdigstilling av innendørsanlegget”.
3
Foreta en siste kontroll.

Kontroller at det lokale ledningsopplegget er utført i
henhold til instruksjonene som er beskrevet i kapittel
"6.9 Tilkoble de elektriske ledningene" 4
[ 27], i henhold til
koblingsskjemaene samt i henhold til gjeldende
lovgivning.

4
5
6

8.2

Foreta prøvekjøring.
Korrigere eventuelle
prøvekjøringen.
Betjene systemet.

feil

etter

unormal

fullførelse

av

Spenning på strømtilførsel
Kontroller spenningen på det lokale tilførselspanelet.
Spenningen MÅ tilsvare den spenningen som er angitt på
anleggets identifikasjonsmerke.
Jordledninger

Forholdsregler ved ferdigstilling

Kontroller at jordledningene er riktig tilkoblet, og at
jordkontaktene er strammet til.

FARE: ELEKTRISK STØT

Isolasjonstest av hovedstrømkretsen
FARE: BRENNSKADER
LIVSFARE
IKKE utfør prøvekjøring
innendørsenhetene.

mens

det

arbeides

på

Når du foretar prøvekjøringen, kjører IKKE bare
utendørsanlegget,
men
også
det
tilkoblede
innendørsanlegget. Det er farlig å arbeide på et
innendørsanlegg mens prøvekjøringen utføres.
LIVSFARE
IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når
viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.
INFORMASJON
Under første driftsperiode kan nødvendig effekt være
høyere enn angitt på enhetens navneplate. Dette
fenomenet skyldes at kompressoren trenger 50 timers
innkjøring før driften blir jevn og strømforbruket stabiliserer
seg.
MERKNAD
Sørg for å slå på strømmen 6 timer før anlegget startes for
å sikre strøm til veivhusvarmeren samt beskytte
kompressoren.
Under
prøvekjøring
starter
utendørsanlegget
og
innendørsanleggene opp. Kontroller at forberedelsene for alle
innendørs- og utendørsanleggene er fullført (lokalt røropplegg,
elektrisk
ledningsopplegg,
luftrensing
...).
Se
også
installeringshåndboken for utendørsanlegget for mer informasjon.
LIVSFARE
▪ Pass på at strømbryteren på installasjonens panel for
strømtilførsel er slått av.
▪ Kontroller at strømledningen er skikkelig festet.
▪ Kontroller at det ikke er manglende eller feil N-fase.

8.3

Sjekkliste før ferdigstilling av
utendørsanlegget

Etter installering må punktene nedenfor kontrolleres før anlegget tas
i bruk. Når alle kontrollene er utført, skal anlegget lukkes. Slå på
anlegget etter at det er blitt lukket.
Du har lest samtlige installerings- og driftsinstruksjoner,
som er beskrevet i Referanseguide for montører og
brukere.
Installering

Bruk en megatester for 500 V til å kontrollere at
isolasjonsmotstanden er på 2 MΩ eller mer ved å sette på
en spenning på 500 V likestrøm mellom strømkontaktene
og
jord.
Bruk
ALDRI
en
megatester
på
overføringsledningene.
Sikringer, strømbrytere eller verneanordninger
Kontroller at sikringene, strømbryterne eller de
verneanordningene som er montert på stedet, er av den
størrelsen og typen som er angitt i kapittel "5.5.4 Krav for
sikkerhetsanordninger" 4
[ 17]. Kontroller at ingen sikringer
eller verneanordninger er blitt koblet ut.
Innvendig ledningsopplegg
Kontroller visuelt boksen med elektriske komponenter og
innvendig i anlegget og se etter eventuelle løse
tilkoblinger eller elektriske komponenter som er skadet.
Rørdimensjon og rørisolasjon
Pass på at riktig rørdimensjon er montert, og at
isolasjonsarbeidet er skikkelig utført.
Utstyr som er skadet
Kontroller anlegget på innsiden, og se etter skadde
komponenter eller sammenklemte rør.
Slaglodding
Pass på så du ikke skader rørisolasjonen ved slaglodding
på lokalt røropplegg.
Installeringsdato og innstilling på stedet
Pass på å registrere installeringsdatoen på klistremerket
bak på øvre frontpanel i henhold til EN60335‑2‑40, og
noter innholdet i innstillingene på stedet.
Brytere
Kontroller at bryterne er innstilt i forhold til det
bruksområdet anlegget skal ha, før strømtilførselen slås
på.
Ledningsopplegg for strømtilførsel og overføring
Bruk et angitt ledningsopplegg for strømtilførsel og
overføring, og påse at det er montert i henhold til
instruksjonene som du finner i denne håndboken, samt at
det er tilkoblet i henhold til koblingsskjemaene og lokale
og nasjonale forskrifter.
Påfylling av ekstra kjølemedium
Mengden kjølemedium som skal fylles på anlegget, skal
være angitt på medfølgende skilt for "etterfylt
kjølemedium" og være festet på baksiden av
frontdekselet.
Lufttetthetstest og vakuumtørking
Kontroller at lufttetthetstesten og vakuumtørkingen ble
fullført.

Kontroller at anlegget er riktig installert, slik at unormal
støy og vibrasjoner unngås når anlegget startes.
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8 Ferdigstilling
8.4

Sjekkliste før ferdigstilling av
innendørsanlegget

Etter installering må punktene nedenfor kontrolleres før anlegget tas
i bruk. Når alle kontrollene er utført, skal anlegget lukkes. Slå på
anlegget etter at det er blitt lukket.
Du har lest samtlige installerings- og driftsinstruksjoner,
som er beskrevet i Referanseguide for montører og
brukere.
Installering
Kontroller at anlegget er riktig installert, slik at unormal
støy og vibrasjoner unngås når anlegget startes.

Pumperotasjonsretning
Hvis 3-fase-strømtilkoblingen til innendørsanlegget ikke er
korrekt utført (X1M), kan pumpen rotere feil vei. Hvis dette
skjer, kan pumpen langsomt overopphetes pga. redusert
luftstrøm; vifteventilasjonen kan reduseres og motoren
kan trekke mer strøm. Indikatoren på pumpemotorens
viftedeksel indikerer pumpens rotasjonsretning. Kontroller
at denne indikatoren fungerer før anlegget startes for
første gang, eller når indikatorens posisjon er endret. Hvis
indikatoren er i det hvite/reflekterende feltet, må man slå
av strømtilførselen og bytte om to av tilførselsledningene
på X1M. Korrekt rotasjonsretning er også angitt med piler
på på pumpemotorens viftedeksel.

Lokalt ledningsopplegg

a

Kontroller at det lokale ledningsopplegget er utført i
henhold til instruksjonene som er beskrevet i kapittel
"6.9 Tilkoble de elektriske ledningene" 4
[ 27], i henhold til
koblingsskjemaene samt i henhold til gjeldende
lovgivning.
Spenning på strømtilførsel
Kontroller spenningen på det lokale tilførselspanelet.
Spenningen MÅ tilsvare den spenningen som er angitt på
anleggets identifikasjonsmerke.
Jordledninger
Kontroller at jordledningene er riktig tilkoblet, og at
jordkontaktene er strammet til.
Isolasjonstest av hovedstrømkretsen
Bruk en megatester for 500 V til å kontrollere at
isolasjonsmotstanden er på 2 MΩ eller mer ved å sette på
en spenning på 500 V likestrøm mellom strømkontaktene
og
jord.
Bruk
ALDRI
en
megatester
på
overføringsledningene.

a = retningsindikator for pumperotasjon
Rørdimensjon og rørisolasjon
Pass på at riktig rørdimensjon er montert, og at
isolasjonsarbeidet er skikkelig utført.
Luftrensingsventilen er åpen (minst 2 omdreininger).
Stengeventiler
Kontroller at stengeventilen er riktig installert og helt åpne.
Filter

Sikringer, strømbrytere eller verneanordninger

Kontroller at filteret er korrekt installert.

Kontroller at sikringene, strømbryterne eller de
verneanordningene som er montert på stedet, er av den
størrelsen og typen som er angitt i kapittel "5.5.4 Krav for
sikkerhetsanordninger" 4
[ 17]. Kontroller at ingen sikringer
eller verneanordninger er blitt koblet ut.

Utstyr som er skadet

Innvendig ledningsopplegg

Pass på så du ikke skader rørisolasjonen ved slaglodding
på lokalt røropplegg.

Kontroller visuelt boksen med elektriske komponenter og
innvendig i anlegget og se etter eventuelle løse
tilkoblinger eller elektriske komponenter som er skadet.

Kontroller anlegget på innsiden, og se etter skadde
komponenter eller sammenklemte rør.
Slaglodding

Vannlekkasje
Kontroller enheten innvendig med henblikk på
vannlekkasje. Hvis det er vannlekkasje bør du prøve å
utbedre lekkasjen. Hvis det ikke lukkes, må du stenge
vanninntaket og -utløpet og kontakte din lokale forhandler.
Installeringsdato og innstilling på stedet
Pass på å registrere installeringsdatoen på klistremerket
bak på øvre frontpanel i henhold til EN60335‑2‑40, og
noter innholdet i innstillingene på stedet.
Skjema for tidsbryter
Fyll ut skjemaet helt sist i dette dokumentet. Dette
skjemaet kan gjøre det enklere å definere hvilke
handlinger som er nødvendige for hver enkelt dag ved
programmering av tidsbryteren.
MERKNAD
Pumpen blir skadd dersom systemet kjøres med lukkede
ventiler.
Når du har sjekket alle kontrollpunktene, må anlegget lukkes. Først
da kan du starte anlegget. Når strømtilførselen til anlegget er slått
på, vises " " på brukergrensesnittet under oppstart, som kan ta
inntil 30 sekunder. Brukergrensesnittet kan ikke betjenes under
denne prosessen.

Referanseguide for montører og brukere

42

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

8 Ferdigstilling
8.5

og /
▪ Temperaturen på innløpsvannet (
blinker langsomt).
▪ Innendørstemperaturen ( og / blinker).
▪ Utetemperaturen ( og blinker).

Sluttkontroll

Les disse rådene før enheten slås på:
▪ Lukk alle panelene på enheten når hele enheten er installert og
samtlige nødvendige innstillinger er foretatt. Hvis panelene ikke er
lukket, kan elektriske og varme komponenter inne i enheten
forårsake alvorlig personskade hvis du stikker hånden inn
gjennom åpningene.
▪ Servicepanelet på boksen med elektriske komponenter skal bare
åpnes av autorisert elektriker for vedlikehold.

3

anlegget

uten

tilsyn

Under første driftsperiode kan nødvendig effekt være
høyere enn angitt på enhetens navneplate. Dette
fenomenet skyldes at kompressoren trenger 48 timers
innkjøring før driften blir jevn og strømforbruket stabiliserer
seg.

8.6

Om prøvekjøringen

Følg med på temperaturen på utløpsvann og inntaksvann via
avlesningsmodusen på fjernkontrollen, og skriv ned verdiene
som
vises.
Se
"8.6.1
Vise
temperaturen
på
fjernkontrollen" 4
[ 43].

2

Velg driftsmodus (oppvarming eller kjøling).

3

Trykk 4 ganger på

4

Hvis du vil teste drift med romoppvarming/-kjøling, trykker du på
for å starte testkjøringen. Når ingen handling utføres, går
fjernkontrollen tilbake til normalmodus etter 10 sekunder eller
ved å trykke én gang på .

5

Prøvekjøringen avsluttes automatisk etter 30 minutter eller når
innstilt temperatur er oppnådd. Prøvekjøringen kan stanses
manuelt ved å trykke én gang på . Det vises en feilkode på
fjernkontrollen hvis det finnes uriktige tilkoblinger eller
funksjonsfeil. Ellers går fjernkontrollen tilbake til normal drift.

6

Se "10.2 Feilkoder: Oversikt" 4
[ 46] for å løse eventuelle
feilkoder.

7

Følg med på temperaturen på utløpsvann og inntaksvann ved å
bruke avlesningsmodusen på fjernkontrollen, og sammenlikne
dem med verdiene du skrev ned i trinn 1. Etter 20 minutters drift
bør en økning/reduksjon i verdiene bekrefte driften med
romoppvarming/-kjøling.

Resultat:

INFORMASJON
Når enheten drives for første gang, finner en initialisering
sted. Dette tar høyst 12 minutter.
Når du bruker fjernkontrollen under initialiseringen, kan det
vises det en feilkode ( ).
Det er helt nødvendig at installatøren kontrollerer riktig drift av
systemet etter installering. Det må derfor utføres en prøvekjøring i
henhold til prosedyrene som er beskrevet nedenfor. Det er til enhver
tid mulig å kontrollere riktig drift og plassoppvarming.

8.6.1

vises.

INFORMASJON

Ved første oppstart av enheten (de første 48 timene som
kompressoren kjører) kan det hende at støynivået på
enheten er høyere enn det som står oppført under tekniske
spesifikasjoner. Dette er ikke unormalt.

for å vise siste rettede feilkode.
Trykk én gang på
4 ganger til for å gå tilbake til normalmodus.
Trykk på
INFORMASJON
Det er ikke mulig å foreta prøvekjøring hvis det pågår
tvungen drift via enheten. Dersom tvungen drift blir startet
(ekstern
under prøvekjøring, avbrytes prøvekjøringen.
kontroll) vises.

Vise temperaturen på fjernkontrollen

Trykk på

i 5 sekunder.

Resultat: Temperaturen på utløpsvannet vises (
blinker).
2

.

INFORMASJON

De faktiske temperaturene kan vises på fjernkontrollen.
1

Teste romoppvarming/-kjøling

1

når

INFORMASJON

en gang til for å gå ut av denne modusen.
Trykk på
Fjernkontrollen går ut av visningsmodus hvis du ikke trykker på
en knapp innen 10 sekunder.

8.6.2

FARE: ELEKTRISK STØT
Du må IKKE forlate
servicedekselet er fjernet.

blinker, og

Trykk på

eller

,

/ , og

for å vise:

8.7

Korrigere etter unormal fullførelse
av prøvekjøringen

Prøvekjøringen er bare fullført hvis det ikke vises noen
funksjonsfeilkoder i brukergrensesnittet eller H2P-lysdioden ikke
lyser.
Hovedkode

Årsak

Løsning

Avstengingsventilen i utendørsanlegget er stengt.

Åpne avstengingsventilen på både gass- og væskesiden.

For mye kjølemedium.

Beregn nødvendig mengde kjølemedium på nytt ut fra
rørlengden, og korriger kjølemedienivået ved å samle opp
overflødig kjølemedium ved hjelp av en
kjølemedieoppsamler.

Utilstrekkelig kjølemedium.

Kontroller om tilleggsfylling av kjølemedium er fullført på
riktig måte. Beregn nødvendig mengde kjølemedium på nytt
ut fra rørlengden, og fyll på tilstrekkelig mengde
kjølemedium.

Funksjonsfeil i motfase for strømtilførsel.

Korriger faserekkefølge.
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9 Vedlikehold og service
Hovedkode

Årsak

Løsning

Det er ingen strømtilførsel til utendørsanlegget.

Kontroller at strømledningen til utendørsanlegget er riktig
tilkoblet.

Røropplegget og ledningsopplegget til det angitte
Kontroller at røropplegget og ledningsopplegget til det
innendørsanlegget er ikke riktig tilkoblet til utendørsanlegget. angitte innendørsanlegget er riktig tilkoblet til
utendørsanlegget.
Når du har korrigert det som er unormalt, trykker du på BS3 og
tilbakestiller feilkoden.

MERKNAD

Utfør prøvekjøringen på nytt, og kontroller at det som var unormalt,
er korrigert på riktig måte.

Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i
både vekt og CO2-ekvivalenter.

8.8

Formel for å beregne mengden i tonn CO2-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt
kjølemedium [i kg] / 1000

Kontrolliste for overlevering til
brukeren

Marker følgende handlinger når installeringen er ferdig og
prøvekjøringen er fullført.
Fyll ut modellskjemaet for hver enhet
Kontroller at brukeren har en trykt versjon av installeringsog driftshåndboken.
Forklar for brukeren hva slags system som er installert på
stedet.
Forklar brukeren hvordan systemet betjenes, og hva han/
hun må gjøre hvis det oppstår problemer.
Forklar brukeren hva han/hun må utføre i forbindelse med
vedlikehold av enheten.

8.9

9.1

Oversikt: Vedlikehold og service

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende:
▪ Forhindre elektriske farer ved vedlikehold og service på systemet
▪ Vakuumtørke systemet
▪ Drift med kjølemedieoppsamling
▪ Årlig vedlikehold av innendørsenheten

9.2

Sikkerhetshensyn ved vedlikehold
FARE: ELEKTRISK STØT

Fyll ut modellskjemaet

FARE: BRENNSKADER

Fyll ut modellskjemaet for hver enhet:

MERKNAD: Fare for elektrostatisk utladning

Installasjonssted:

Berør en metallgjenstand på anlegget for å fjerne statisk
elektrisitet og beskytte kretskortet før du utfører
vedlikehold eller service.

Modellnavn(se
navneplate på
enheten):

ADVARSEL

Tilleggsutstyr:

▪ Før vedlikehold eller reparasjonsarbeid påbegynnes på
enheten, må strømbryteren på tilførselspanelet ALLTID
slås av, sikringene tas ut eller verneanordningene
åpnes.
Dato:

▪ Berør IKKE strømførende deler før det er gått 10
minutter etter at strømforsyningen er slått av, på grunn
av fare for høy spenning.

Signatur:

▪ Vær oppmerksom på at enkelte deler i strømboksen er
varme.

Produktet ble
installert av:

▪ Pass på at du IKKE berører et ledende punkt.
▪ Enheten må IKKE spyles. Dette kan medføre elektrisk
støt eller brann.

9.2.1

9

Vedlikehold og service
MERKNAD
Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller
servicerepresentant.
Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året.
Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere
vedlikeholdsintervall.
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Hindre elektriske farer

Ved utføring av service på vekselretterutstyr:
1

Dekselet på boksen med elektriske komponenter må IKKE
åpnes før det er gått 10 minutter etter at strømtilførselen er slått
av.

2

Mål spenningen mellom kontakter på strømtilførselens
rekkeklemme med et prøveapparat, og kontroller at
strømtilførselen er slått av. Mål dessuten strømtilkoblingen med
et prøveapparat som vist på tegningen, og kontroller at
kondensatorspenningen i hovedkretsen er lavere enn 50 V
likestrøm.
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9 Vedlikehold og service
A2P

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
A1P

Utpumping – kjølemedielekkasje. Hvis du vil utføre
utpumping på systemet og det er lekkasje i
kjølemediekretsen:

TP1 TP2
A3P

3

Berør en umalt metalldel for å fjerne statisk elektrisitet før du
trekker ut eller kobler til kontakter. Dette er for å unngå skade
på kretskortet.

4

Trekk ut koblingsstykkene X1A, X2A (X3A, X4A) for
viftemotorene i utendørsanlegget før du påbegynner service på
vekselretterutstyret. Pass på at du ikke berører strømførende
deler. (Hvis en vifte roterer som følge av sterk vind, kan den
lagre elektrisitet i kondensatoren eller i hovedkretsen, og
dermed forårsake elektrisk støt.)

5

Når service er fullført, stikker du inn igjen koblingskontakten.
vises på brukergrensesnittet og normal
Ellers vil feilkoden
drift vil ikke bli utført.

Se på koblingsskjemaet som er festet bak på dekselet på boksen
med elektriske komponenter, hvis du vil ha mer informasjon.

▪ Du må IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjølemediet fra
systemet i utendørsanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjører.
▪ Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE må kjøre.
MERKNAD
Pass på at du IKKE tar med olje når du samler opp
kjølemedium. Eksempel: Ved hjelp av en oljeseparator.

9.4

Sjekkliste for årlig vedlikehold av
innendørsenheten

Sjekk følgende minst én gang i året:
▪ Vanntrykk

9.3

Om drift i servicemodus

Når modusen for vakuumtørking/oppsamling brukes, må du
kontrollere nøye det som skal vakuumtørkes / samles opp før du
starter.

9.3.1
1

Bruke vakuummodus

Når anlegget er i stillstand og innstillingsmodus 2 er aktivert,
stiller du inn påkrevd feltinnstilling (kjølemedieoppsamling/
vakuumtørking) (se "7.2.8 Modus 2: Innstillinger på
installasjonsstedet" 4
[ 34]) på ON (PÅ). Innstillingsmodus 2 må
ikke tilbakestilles før vakuumtørkingen er fullført.
Resultat: H1P-lysdioden tennes. Brukergrensesnittet indikerer
prøvekjøring, og betjening er ikke tillatt.

2

Sug ut av systemet med en vakuumpumpe.

3

Trykk på BS1, og tilbakestill innstillingsmodus 2.

9.3.2

Samle opp kjølemedium

Dette skal gjøres ved hjelp av en gjenvinningsmaskin for
kjølemedium. Følg samme prosedyre som ved vakuumtørking.
1

Når anlegget er i stillstand og innstillingsmodus 2 er aktivert,
stiller du inn påkrevd feltinnstilling (kjølemedieoppsamling/
vakuumtørking) (se "7.2.8 Modus 2: Innstillinger på
installasjonsstedet" 4
[ 34]) på ON (PÅ).
Resultat: Ekspansjonsventilene på innendørsanlegget og
utendørsanlegget åpnes helt, og noen av magnetventilene
aktiveres. H1P-lysdioden tennes. Brukergrensesnittet indikerer
prøvekjøring, og betjening er ikke tillatt.

2

3

Slå
av
strømtilførselen
til
innendørsanleggene
og
utendørsanlegget med strømbryteren. Når strømtilførselen til
den ene siden er slått av, slår du av strømtilførselen til den
andre siden innen 10 minutter. Ellers kan kommunikasjonen
mellom innendørsanleggene og utendørsanlegget bli unormal,
og ekspansjonsventilene stenges helt igjen.
Samle opp kjølemediet ved hjelp av en gjenvinningsmaskin for
kjølemedium. For flere detaljer, se driftshåndboken som følger
med gjenvinningsmaskinen.
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▪ Vannfilter
▪ Avlastningsventil for vanntrykk
▪ Slange på trykkavlastningsventil
▪ Bryterboks
Vanntrykk
Maksimalt vanntrykk er 1 bar. Fyll på mer vann hvis det er mindre.
Vannfilter
Rengjør vannfilteret.
MERKNAD
Håndter vannfilteret med omsorg. IKKE bruk overdreven
kraft når du setter inn vannfilteret, for å unngå skader på
vannfiltermaskene.
Avlastningsventil for vanntrykk
Drei den røde knotten på ventilen mot urviseren og kontroller at den
fungerer ordentlig:
▪ Kontakt nærmeste forhandler hvis du ikke hører en klaprelyd.
▪ Hvis det renner ut vann fra enheten, stenger du først
avstengningsventilene for både vanninnløpet og vannutslippet, og
deretter kontakter du nærmeste forhandler.
Slange på trykkavlastningsventil
Kontroller slangens tilstand og at den ligger riktig. Vannet må
dreneres riktig fra slangen.
Bryterboks
Foreta en grundig visuell inspeksjon av bryterboksen for å se etter
åpenbare mangler, for eksempel løse tilkoblinger eller defekt
ledningsopplegg.
ADVARSEL
Hvis det interne ledningsopplegget er skadet, må det
byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner.
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10 Feilsøking

10

Feilsøking

10.1

Oversikt: Feilsøking

Den inneholder informasjon om følgende:

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre hvis det oppstår problemer.

10.2

▪ Løse problemer basert på feilkoder

Feilkoder: Oversikt

Hovedkode

Årsak

Løsning

Feil ved skriving til minne (EEPROM-feil)

Kontakt nærmeste forhandler.

Funksjonsfeil i vannkretsen

▪ Kontroller at vanngjennomstrømning er mulig (åpne alle
ventilene i kretsen).
▪ Press rent vann gjennom anlegget.

Feil i ekspansjonsventil for R410A (K11E/K12E)

▪ Kontroller ledningstilkoblingene.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Vannsystemadvarsel

▪ Sjekk filteret.
▪ Kontroller at alle ventiler er åpne.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Kapasitetsfeil

Kontakt nærmeste forhandler.

Dårlig ACS-kommunikasjon

Kontakt nærmeste forhandler.

Feil i væsketermistor for R410A (R13T/R23T)

▪ Kontroller ledningstilkoblingene.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Feil i returvanntermistor (R12T/R22T)

▪ Kontroller ledningstilkoblingene.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Feil i utløpsvanntermistor (R11T/R12T)

▪ Kontroller ledningstilkoblingene.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Feil i termostattermistor for brukergrensesnitt

Kontakt nærmeste forhandler.

Høytrykksfeil (SENPH/S1PH)

▪ Kontroller at det ikke er luft i kretsen.
▪ Kontroller at vanngjennomstrømning er mulig (åpne alle
ventilene i kretsen).
▪ Kontroller at vannfilteret ikke er tett.
▪ Kontroller at alle avstengingsventiler for kjølemedium er
åpne.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Lavtrykksfeil (SENPL)

Kontakt nærmeste forhandler.

Feil i innsugningstermistor for R410A (R14T/R24T)

▪ Kontroller ledningstilkoblingene.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Funksjonsfeil i motfase for strømtilførsel

Korriger faserekkefølge.

Utilstrekkelig tilførselsspenning

▪ Kontroller ledningstilkoblingene.
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Det er tilkoblet to Main-brukergrensesnitt (ved bruk av to
brukergrensesnitt)

Kontroller at SS1 på den ene fjernkontrollen er innstilt på
"MAIN" og den andre på "SUB". Slå av strømmen og
deretter på igjen.

Problem med type tilkobling

▪ Vent til initialisering mellom innendørsanlegget og
utendørsanlegget er fullført (vent i minst 12 minutter etter
at strømmen er slått PÅ).
▪ Kontakt nærmeste forhandler.

Feil i adresse

11

Kassering

Dette anlegget benytter hydrofluorkarbon. Kontakt forhandleren når
dette anlegget skal kasseres.
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Kontakt nærmeste forhandler.

MERKNAD
Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet
må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med
aktuell lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
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12 Tekniske data

12

Tekniske data

Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig på den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Komplett sett med de siste
tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (autentisering påkrevd).

12.1

▪ Rørledningsskjema

Oversikt: Tekniske data

▪ Koblingsskjema

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende:

▪ Innstillinger på installasjonsstedet

▪ Rom for vedlikehold

12.2

▪ ESP-kurver

Serviceplass: Utendørsanlegg

Kontroller at området rundt anlegget er stort nok til at det kan utføres
service, og minimumsplassen til luftinntaket og luftutløpet må være
tilgjengelig (se figuren nedenfor og velg et av alternativene).

Oppsett
3

▪ Hvis det er sidene A+B+C+D som har hindringer på
installeringsstedet, har vegghøyden på sidene A+C ingen
betydning for målene på serviceplassen. Se på figuren for
betydning av vegghøyder på sidene B+D for mål på serviceplass.
▪ Hvis det kun er sidene A+B som har hindringer på
installeringsstedet, har vegghøyden ingen betydning for angitte
mål for serviceplass.

1
B

4

2
B

b

b

Aa

cC

Aa

e

e

cC

d

d

D

Aa

c C

4
B
b
e

Aa

f

a≥10 mm

a≥50 mm

b≥300 mm

b≥100 mm

c≥10 mm

c≥50 mm

d≥500 mm

d≥500 mm

e≥20 mm

e≥100 mm

f≥600 mm

f≥500 mm

a≥10 mm

a≥50 mm

b≥300 mm

b≥100 mm

c≥10 mm

c≥50 mm

d≥500 mm

d≥500 mm

e≥20 mm

e≥100 mm

—

h2

c C

h1

d
ABCD
F

d
D

A+B

Alternativ 2

500

3
B
b
e

1500

D

A+B+C+D
Alternativ 1

b
D

Sider langs installeringsstedet med hindringer
Forside
Innsugningsside

INFORMASJON
Oppsett

A+B+C+D
a≥10 mm

a≥50 mm

a≥200 mm

Målene for serviceplass på figuren over er basert på
kjøledrift ved en omgivelsestemperatur på 35°C
(standardforhold).

b≥300 mm

b≥100 mm

b≥300 mm

INFORMASJON

c≥10 mm

c≥50 mm

d≥500 mm

d≥500 mm

a≥10 mm

a≥50 mm

a≥200 mm

b≥300 mm

b≥100 mm

b≥300 mm

c≥10 mm

c≥50 mm

d≥500 mm

d≥500 mm

e≥20 mm

e≥100 mm

Alternativ 1
1

2

A+B

Alternativ 2

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

Ytterligere spesifikasjoner finnes i de tekniske dataene.

12.3

Serviceplass: Innendørsenhet

Kontroller at området rundt anlegget er stort nok til at det kan utføres
service (se på figuren nedenfor).

e≥400 mm
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500

396

12 Tekniske data

200

766.5

500
(mm)

LIVSFARE
Påse at det høyre servicepanelet fortsatt kan tas av etter at
røropplegget er montert.
INFORMASJON
Ytterligere spesifikasjoner finnes i de tekniske dataene.
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SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

12 Tekniske data
12.4

Rørledningsskjema:
Utendørsanlegg
a

20 kW

a

32 kW

b
b

b

e

M

M

b

d
c

e

d
c

f

f

g

g

h

h
SENPH

i

SENPH
sv

sv

k

k
d

j

a

d

d

n

HPS

m
sv

a

d

j

n
d

k

d

l
INV

l
m

m

a

a

a

d

d

d

j

n

j

n

HPS

d

m
d

d

j
HPS

HPS

sv

d

i

n

HPS

d
d

k

d

l
INV

STD

l
m

m

STD1

l
m

STD2

o
o

SENPL

p

p
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

SENPL

Tilbakeslagsventil
Elektronisk ekspansjonsventil
Trykkreguleringsventil
Filter
Vifte
Varmeveksler
Akkumulator
4-veisventil
Høytrykksføler
Høytrykksbryter
Magnetventil
Kompressor
Kapillarrør
Oljeseparator
Lavtrykksføler
Avstengingsventil (med utløpsport på lokal rørside på
7,9 mm og konisk tilkobling)

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11
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12 Tekniske data
12.5
A

Rørledningsskjema:
Innendørsanlegg
m

d+f

j

a

b
R11T

d+e

k

b

R14T

o

l
i

c
h

B

g

p

b

b

R12T

R13T

n

m

C
D
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
A
B
C
D

Utluftingsventil
Temperaturfølere (R11T, R12T, R13T, R14T)
Ekspansjonskar (12 l)
Stengeventil (installert på stedet)
Tilkobling for vanninntak
Tilkobling for vannutløp
Tappeport
Vannfilter
Trykkmåler
Flytbryter
Pumpe
Sikkerhetsventil
Tilbakeslagsventil
Elektronisk ekspansjonsventil
Varmeveksler
Filter
Vannside
Kjølemediumside
Kjølemediumgjennomstrømning i kjølemodus
Kjølemediumgjennomstrømning i oppvarmingsmodus
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SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

12 Tekniske data
12.6

Koblingsskjema: Utendørsanlegg

Se koblingsskjemaetiketten på utendørsanlegget. Forkortelsene er
angitt nedenfor:
INFORMASJON
Koblingsskjemaet på utendørsanlegget gjelder kun for
utendørsanlegget. For innendørsanlegget eller valgfrie
elektriske komponenter kan du se på koblingsskjemaet for
innendørsanlegget.

R2T

Termistor (innsuging)

R4T

Termistor (avisingsvæske for konvektor)

R5T

Termistor (konvektorutløp)

R6T

Termistor (væskerørmottaker)

R7T

Termistor (akkumulator)

R10

Motstand (strømføler) (A4P) (A8P)

R31T~R33T

Termistor (utløp) (M1C ~M3C)

R50, R59

Motstand

L1,L2,L3

Strømførende

R95

Motstand (strømgrense)

N

Nulleder

S1NPH

Trykkføler (høy)

Lokalt ledningsopplegg

S1NPL

Trykkføler (lav)

Rekkeklemme

S1PH, S3PH

Trykkbryter (høy)

Koblingsstykke

S1S

Velgebryter (vifte, kjøling/oppvarming)
(valgfri velger for kjøling/oppvarming)

Jordingsbeskyttelse (skrue)

S2S

Velgebryter (kjøling/oppvarming) (valgfri
velger for kjøling/oppvarming)

BLK

Svart

SD1

Inngang for sikkerhetsanordninger

BLU

Blå

T1A

Strømføler (A6P, A7P)

BRN

Brun

V1R

Strømmodul (A4P, A8P)

GRN

Grønn

V1R, V2R

Strømmodul (A3P)

GRY

Grå

X1A, X4A

Koblingsstykke (M1F, M2F)

ORG

Oransje

X1M

Rekkeklemme (strømtilførsel)

PNK

Rosa

RED

Rød

X1M

Rekkeklemme (kontroll) (A1P)

WHT

Hvit

X1M

Rekkeklemme (A5P)

YLW

Gul

Y1E, Y2E

Ekspansjonsventil (elektronisk type) (hoved,
underkjøling)

A1P~A7P

Kretskort

Y1S

Magnetventil (forbikobling for varm gass)

Trykknappbryter (modus, innstilling, gå
tilbake, test, tilbakestilling)

Y2S

Magnetventil (oljeretur)

Y3S

Magnetventil (4-veisventil)

C1, C63, C66

Kondensator

Y4S

Magnetventil (innsprøyting)

DS1, DS2

DIP-bryter

Z1C~Z7C

Støyfilter (ferrittkjerne)

E1HC~E3HC

Veivhusvarmer

Z1F

Støyfilter (med innkoblingsdemper)

F1U

Sikring (650 V, 8 A, B) (A4P) (A8P)

F1U, F2U

Sikring (250 V, 3,15 A, T) (A1P)

F5U

Lokal sikring

F400U

Sikring (250 V, 6,3 A, T) (A2P)

H1P~H8P

Kontrollampe (serviceovervåkning – oransje)

Kontakt

BS1~BS5

12.7

Koblingsskjema: Innendørsanlegg

Se koblingsskjemaetiketten på innendørsmodulen. Forkortelsene er
angitt nedenfor:
INFORMASJON

H2P blinker: under forberedelse eller i
prøvekjøring

Koblingsskjemaet på utendørsmodulen er bare ment for
utendørsmodulen. Når det gjelder hydromodul eller
elektrisk tilleggsutstyr, må du se koblingsskjemaet for
innendørsenheten.

H2P tennes: påviser funksjonsfeil
HAP

Kontrollampe (serviceovervåkning – grønn)

K1

Magnetisk relé

L1, L2, L3

Strømførende

K2

Magnetisk kontaktor (M1C)

N

Nulleder

K2M, K3M

Magnetisk kontaktor (M2C, M3C)

Lokalt ledningsopplegg

K1R, K2R

Magnetisk relé (K2M, K3M)

Rekkeklemme

K3R~K5R

Magnetisk relé (Y1S~Y3S)

Koblingsstykke

K6R~K9R

Magnetisk relé (E1HC~E3HC)

Kontakt

L1R

Reaktor

Jordingsbeskyttelse (skrue)

M1C ~M3C

Motor (kompressor)

BLK

Svart

M1F, M2F

Motor (vifte)

BLU

Blå

PS

Svitsjet strømtilførsel (A1P, A3P)

BRN

Brun

Q1DI

Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)

GRN

Grønn

Q1RP

Krets som detekterer fasevending

GRY

Grå

R1T

Termistor (ribbe) (A2P)

ORG

Oransje

R1T

Termistor (luft) (A1P)

PNK

Rosa

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11
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12 Tekniske data
RED

Rød

WHT

Hvit

YLW

Gul

A1P

Hovedkretskort krets 1

A2P

Kretskort for brukergrensesnitt

A3P

Styrekretskort krets 1

A4P

Kretskort for behovsstyring (tilleggsutstyr)

A5P

Hovedkretskort krets 2

A6P

Kretskort for behovsstyring (tilleggsutstyr)

A7P

Kretskort for fjernbrukergrensesnitt
(tilleggsutstyr)

A8P

Styrekretskort krets 2

C1~C3

Filterkondensator

F1U (A*P)

Sikring (250 V 3,15 A, T)

HAP (A*P)

Lysdiode for kretskort

K11E

Elektronisk ekspansjonsventil (krets 1)

K21E

Elektronisk ekspansjonsventil (krets 2)

K1P

Pumpekontaktor

K1S

Overstrømsrelé for pumpe

K*R (A3P)

Relé for kretskort

M1P

Pumpe

Q1T

Termostat for ekspansjonskarvarmeelement

PS (A*P)

Svitsjet strømtilførsel

Q1DI

Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)

R1T

Termistor (luft, ribbe)

R11T

Utløpsvanntermistor (krets 1)

R12T

Returvanntermistor (krets 1)

R13T

Kjølevæsketermistor (krets 1)

R14T

Kjølegasstermistor (krets 1)

R21T

Utløpsvanntermistor (krets 2)

R22T

Returvanntermistor (krets 2)

R23T

Kjølevæsketermistor (krets 2)

R24T

Kjølegasstermistor (krets 2)

S1L

Flytbryter (krets 1)

S2L

Flytbryter (krets 2)

S1S

Termostat inngang 1 (kjøpes lokalt)

S2S

Termostat inngang 2 (kjøpes lokalt)

S3S

PÅ-inngang for drift (kjøpes lokalt)

S4S

AV-inngang for drift (kjøpes lokalt)

SS1 (A1P, A5P)

Velger (nødbryter)

SS1 (A2P)

Velger (master/slave)

SS1 (A7P)

Velger (master/slave) (tilleggsutstyr)

V1C, V2C

Støyfilter med ferrittkjerne

X1M~X4M

Rekkeklemme

X801M (A*P)

Kretskort rekkeklemme

Z1F, Z2F (A*P)

Støyfilter

12.8

Tekniske spesifikasjoner:
Utendørsanlegg
INFORMASJON
Se boken med tekniske data vedrørende detaljer om det
tekniske og elektriske.
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SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

12 Tekniske data
12.9

Feltinnstillinger på brukergrensesnittet – oversikt

1. kode

2. kode

0

Oppsett av brukergrensesnitt

1

2

3

4

5

6

9

A

b

C

Verdi

Dato

Verdi

Standardv Område
erdi

Trinn

Enhet

Tillatelsesnivå for bruker

2

2~3

1

—

01

Kompensasjonsverdi for romtemperatur

0

–5~5

0,5

°C

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

03

Status: modus for planleggingstidsbryter for romoppvarming
(Metode 1=1 / Metode 2=0)

1 (PÅ)

0/1

—

—

—

04

Status:modus for planleggingstidsbryter for romkjøling (Metode
1=1 / Metode 2=0)

1 (PÅ)

0/1

—

—

—

—

Innstillingene er ikke gjeldende
00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1:00

—

—

—

—

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

03

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

15:00

—

—

—

—

—

Funksjon for automatisk tilbakeslag
00

Status: drift med tilbakeslag

1 (PÅ)

0/1

—

—

—

01

Starttid for drift med tilbakeslag

23:00

0:00~23:00

1:00

time

—

02

Stopptid for drift med tilbakeslag

5:00

0:00~23:00

1:00

time

—

Væravhengig innstillingsverdi
00

Lav omgivelsestemperatur (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

—

01

Høy omgivelsestemperatur (Hi_A)

15

10~20

1

°C

—

02

Innstillingsverdi ved lav omgivelsestemperatur (Lo_Ti)

40

25~80

1

°C

—

03

Innstillingsverdi ved høy omgivelsestemperatur (Hi_Ti)

25

–20~5

1

°C

—

Innstillingene er ikke gjeldende
00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

Fre

—

—

—

—

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

23:00

—

—

—

—

—

Innstillingsverdi for automatisk tilbakeslag og desinfisering
00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

70

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

10

—

—

—

—

—

02

Tilbakeslagstemperatur for utløpsvann

5

0~10

1

°C

—

03

Tilbakeslagstemperatur for rom

18

17~23

1

°C

—

04

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

0

0~2

—

—

1 (PÅ)

0/1

—

—

Oppsett av tilleggsutstyr
Valgfri romtermostat er installert

Oppsett av tilleggsutstyr
00

8

Dato

00

01
7

Navn på innstilling

Tvangsstyrt pumpedrift

Oppsett av tilleggsutstyr
00

Temperaturregulering via brukergrensesnitt

0 (AV)

0/1

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

03

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

04

Status: frysevern

0

0~2

1

—

0

–2~2

0,2

°C

1 (PÅ)

0/1

1

—

Automatisk temperaturkompensasjon
00

Kompensasjonsverdi for utløpsvanntemperatur (oppvarming)

01

Autokorrigeringsfunksjon for utløpsvanntermistor

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

03

Kompensasjonsverdi for utløpsvanntemperatur (kjøling)

0

–2~2

0,2

°C

04

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

—

—
—

Oppsett av tilleggsutstyr
00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

02

Tillatt underskridelsesverdi for returvann

5

0~15

1

°C

—

03

Tillatt overskridelsesverdi for utløpsvann

3

1~5

0,5

°C

Innstillingene er ikke gjeldende
00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

35

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

45

—

—

—

—

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

03

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

70

—

—

—

—

—

04

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

70

—

—

—

—

—

Grenser for utslippsvanntemperatur
00

Innstillingsverdi: maksimumstemperatur på utløpsvann fra
oppvarming

50

37~50

1

°C

—

01

Innstillingsverdi: minimumstemperatur på utløpsvann fra
oppvarming

25

25~37

1

°C

—

02

Innstillingsverdi: maksimumstemperatur på utløpsvann fra kjøling

20

18~22

1

°C

03

Innstillingsverdi: minimumstemperatur på utløpsvann fra kjøling

5

Q(a)~18

1

°C

04

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11
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12 Tekniske data
1. kode

2. kode

d

Innstillingene er ikke gjeldende

E

F

Navn på innstilling

Verdi

Dato

Verdi

Standardv Område
erdi

Trinn

Enhet

00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

10

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

30

—

—

—

—

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

15

—

—

—

—

—

03

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

15

—

—

—

—

—

04

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

40

—

—

—

—

—

Servicemodus
00

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

03

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

04

Kun pumpedrift / lufteventil

0

0~25

1

—

Innstillingene er ikke gjeldende.
00

Tillatt overskridelsesverdi for returvann

5

0~15

1

°C

01

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

0

—

—

—

—

—

02

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

1

—

—

—

—

—

03

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

10

—

—

—

—

—

04

Ikke relevant. Ikke endre standardverdien.

50

—

—

—

—

—

(a)

—

Se feltinnstilling [C‑03] i "7.2.9 Feltinnstillinger på brukergrensesnittet" 4
[ 35].
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12 Tekniske data
12.10 Feltinnstillinger på utendørsanlegget
Tekniske spesifikasjoner
Innstilling Innstillingsinnhold
nr.

Innhold

12

Innstilling av lite
driftsstøy/behov via
adapter for ekstern
styring

NEI

18

Innstilling av høyt
statisk trykk

AV

22

Innstilling for
automatisk lavt støynivå
om natten

AV

Fabrikkin Valgt
nstilling vilkår

Dato

JA

PÅ
Nivå 1 (utendørsvifte
med trinn 6 eller lavere)
Nivå 2 (utendørsvifte
med trinn 5 eller lavere)
Nivå 3 (utendørsvifte
med trinn 4 eller lavere)

25

Innstilling av lite
driftsstøy via adapter
for ekstern styring

Nivå 1 (utendørsvifte
med trinn 6 eller lavere)
Nivå 2 (utendørsvifte
med trinn 5 eller lavere)
Nivå 3 (utendørsvifte
med trinn 4 eller lavere)

30

Behovsinnstilling via
adapter for ekstern
styring

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Delt kompakt luftkjølt vannkjøler
4P508020-1C – 2019.11

60% behov
70% behov
80% behov
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13 Om systemet
12.11 ESP-kurve: Innendørsenhet
a 400
2
350

300
1
250

200
3
150

100
4
50

0
0

50

a
b
1
2
3
4

100

150

200

250

300
b

Eksternt statisk trykk (kPa)
Vanngjennomstrømming (l/min)
SEHVX20BAW
SEHVX32BAW
SEHVX40BAW
SEHVX64BAW

For brukeren
13

Om systemet

13.1

Systemoppsett

MERKNAD
Bruk ikke systemet til andre formål. Anlegget må ikke
brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter eller kunstverk
for å unngå at kvaliteten svekkes.

a

c bd

e

f
RC

h

MERKNAD
For fremtidige endringer eller utvidelser av systemet:
Det finnes en fullstendig oversikt over tillatte
kombinasjoner (for fremtidige systemutvidelser) i de
tekniske dataene som bør leses. Kontakt montøren for å få
mer informasjon og profesjonelle råd.

f
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FC3
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RT1

a
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c
d
e
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FC1…3
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14 Brukergrensesnitt

14

ADVARSEL

Brukergrensesnitt
LIVSFARE
▪ Berør ALDRI de innvendige komponentene i kontrollen.
▪ Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig å berøre noen av
de innvendige komponentene, og det kan oppstå
problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du
vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

Unngå å plassere kontrollenheten på steder som er utsatt
for vannsprut. Vann som kommer inn i maskinen, kan føre
til strømtap eller skade på de innvendige elektroniske
delene.
ADVARSEL
Dette anlegget
komponenter.

inneholder

elektriske

og

varme

Denne driftshåndboken gir en enkel oversikt over hovedfunksjonene
til systemet.

ADVARSEL

Se i driftshåndboken for brukergrensesnittet hvis du vil vite mer om
skjermen og knappene i brukergrensesnittet.

Kontroller at installeringen er blitt riktig utført av en montør
før du betjener anlegget.

Brukergrensesnitt

MERKNAD

a

b

Foreta aldri inspeksjon eller vedlikehold på anlegget selv.
Be kvalifisert servicepersonell om å utføre dette arbeidet.
ADVARSEL
Bruk ALDRI brennbar spray, f.eks. hårspray, lakk eller
maling, i nærheten av anlegget. Det kan medføre brann.
ADVARSEL
Ta aldri på luftutløpet eller de horisontale bladene mens de
svingbare klaffene beveger seg. Fingrene kan komme i
klem eller forårsake at anlegget bryter sammen.
ADVARSEL
Pass på at du aldri erstatter en sikring som har gått med
en ny sikring med feil amperestyrke, eller med
metalltråder. Bruk av metalltråd eller kobbertråd kan føre til
at hele anlegget bryter sammen, eller at det oppstår brann.
ADVARSEL

a
b

15

Driftslampe
PÅ/AV-knapp

Før drift
ADVARSEL
Spør forhandleren om utbedring, reparasjon og
vedlikehold. Ufullstendig utbedring, reparasjon og
vedlikehold kan forårsake vannlekkasje, elektrisk støt og
brann.

Kjølemediet i systemet er trygt, og lekker normalt ikke.
Hvis det lekker ut kjølemedium inne i rommet, kan kontakt
med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en
gasskomfyr føre til at det dannes skadelig gass.
Slå av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet,
og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
Systemet må ikke brukes før servicepersonell kan bekrefte
at området der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.
FARE: ELEKTRISK STØT
Før rengjøring må anlegget stanses, slå av bryteren eller
trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk
støt eller personskade.

ADVARSEL
Be din forhandler om å flytte og reinstallere
luftkondisjoneringsanlegget. Ufullstendig installasjon kan
føre til vannlekkasje, elektrisk støt og brann.

FARE: ELEKTRISK STØT
Betjen ikke luftkondisjoneringsanlegget med våte hender.
Det kan medføre elektrisk støt.

ADVARSEL

ADVARSEL

Hvis du oppdager noe unormalt, f.eks. at det lukter brent,
slår du AV strømtilførselen og kontakter forhandleren.

Plasser ikke utstyr som lager åpen ild, på steder som er
eksponert for luftstrømmen fra anlegget eller under
innendørsanlegget. Det kan forårsake ufullstendig
forbrenning eller deformasjon av anlegget på grunn av
varmen.

ADVARSEL
La aldri innendørsanlegget eller fjernkontrollen bli våte.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
ADVARSEL
Plasser IKKE gjenstander rett i nærheten av
utendørsanlegget, og unngå at løvverk og småstein samler
seg rundt anlegget. Løvverk er et arnested for smådyr,
som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr kommer inn i
anlegget, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann
når de kommer i kontakt med elektriske deler.
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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ADVARSEL
Installer IKKE luftkondisjoneringsanlegget på steder der
det kan lekke ut brannfarlig gass. Hvis det lekker ut gass
som blir værende rundt luftkondisjoneringsanlegget, kan
det oppstå brann.
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16 Drift
ADVARSEL

MERKNAD

For å unngå elektrisk støt må du sørge for å installere en
jordfeilføler.

Plasser IKKE utstyr som kan bli skadet av fuktighet, under
innendørsanlegget. Det kan dannes kondens hvis
luftfuktigheten overstiger 80%, hvis dreneringsutløpet
blokkeres, eller hvis filteret blir skittent.

LIVSFARE
▪ Berør ALDRI de innvendige komponentene i kontrollen.

MERKNAD

▪ Ta IKKE av frontpanelet. Det er farlig å berøre noen av
de innvendige komponentene, og det kan oppstå
problemer med anlegget. Kontakt forhandleren hvis du
vil kontrollere og justere de innvendige komponentene.

Plasser dreneringsslangen slik at du får jevn drenering.
Ufullstendig drenering kan føre til at bygningen, møbler
osv. blir våte.
MERKNAD

LIVSFARE

Sørg for å slå på strømmen 6 timer før anlegget startes for
å sikre strøm til veivhusvarmeren samt beskytte
kompressoren.

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er
skarpe og kan medføre kuttskader.
LIVSFARE

MERKNAD

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når
viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk bare
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

ADVARSEL
IKKE
plasser
brennbare
sprayflasker
nær
luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær
anlegget. Ellers kan det føre til brann.
LIVSFARE
Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for
luftstrømmen over tid.
LIVSFARE
Rommet må luftes grundig dersom det brukes utstyr med
brenner sammen med systemet for å unngå
oksygenmangel.
LIVSFARE
IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel
av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medføre helsefare for personer med
kjemikalieallergi.
LIVSFARE
Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for
luftstrømmen.

Denne driftshåndboken er beregnet for følgende systemer med
standard styring. Kontakt forhandleren før driftsstart om hvilken drift
som gjelder for den systemtypen og modellen du har. Dersom
anlegget har individuelt tilpasset styringssystem, må du be
forhandleren om driftsopplysningene som samsvarer med anlegget.
Driftsmodi (avhengig av typen innendørsanlegg):
▪ Oppvarming og kjøling.
▪ Kun viftedrift.
▪ Tørkeprogram.

16

Drift

16.1

Driftsområde

Bruk systemet innenfor følgende temperaturer for å få en sikker og
effektiv drift av anlegget.
Kjøling

Oppvarming

MERKNAD

Utendørsanlegg

–5~43°C DB

–15~35°C DB

Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen med en hard og
spiss gjenstand. Fjernkontrollen kan skades.

Innendørsanlegg

5~20°C DB

25~50°C DB

MERKNAD

16.2

Hurtigstart

Du må ALDRI strekke eller vri den elektriske ledningen til
brukergrensesnittet. Dette kan føre til at det oppstår feil i
anlegget.

Flytskjemaet viser nødvendige steg for å starte romoppvarming/
kjøling og tillater brukeren å starte enheten før han/hun har lest
gjennom hele håndboken.

MERKNAD

Se "16.3 Betjene systemet" 4
[ 59] for nærmere informasjon.

Plasser IKKE brukergrensesnittet på steder som er utsatt
for direkte sollys. LCD-skjermen kan bli misfarget eller data
kan kanskje ikke vises.
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16 Drift
Velg modus (oppvarming h eller kjøling c)

Trykk på bi eller bj

Display: - begynner å blinke

Display: "n"



Angi ønsket romtemperatur
(f.eks. 22°C)

Romtermostatfunksjonen på
fjernkontrollen er ikke installert

Trykk på ébi eller ébj
Du har "romtemperaturbasert"
styring av systemet
(romtermostat på fjernkontroll
er installert)

Du har "utløpsvanntemperaturbasert"
styring av systemet (standard)

Still inn ønsket utløpsvanntemperatur
(f.eks. 45°C for oppvarming eller 18°C for kjøling)
Hvis displayet er tomt, er det aktivert automatisk
utløpsvanntemperatur ved oppvarming

Trykk på y

Lysdioden 0 tennes og anlegget starter

For nærmere informasjon og anbefalte
innstillinger, se kapitlene om programmering,
romavkjøling og romoppvarming.

16.3
16.3.1

2

eller
for å øke/redusere tiden med 1
Trykk på
minutt. Hold knappen inne for å øke/redusere tiden med 10
minutter.

3

Trykk på
ukedag.

Om klokken
INFORMASJON
▪ Klokken må stilles manuelt. Juster innstillingen når du
bytter fra sommertid til vintertid, og omvendt.
▪ Hvis kontrollenheten er innstilt på tillatelsesnivå 2 eller
3 (se feltinnstilling [0‑00] i "7.2.9 Feltinnstillinger på
brukergrensesnittet" 4
[ 35]), er det ikke mulig å stille
klokken.
▪ Strømbrudd på mer enn 2 timer nullstiller klokken og
ukedagen. Programbryteren fortsetter driften, men med
feil klokkeslett. Still inn riktig klokkeslett og ukedag.

Slik stiller du klokken
1

Resultat: Indikatoren for klokke og ukedag begynner å blinke.

Betjene systemet

Hold

inne i 5 sekunder.

4

Trykk på

5

Trykk på

eller

for å stille forrige eller neste

for å bekrefte innstilt klokkeslett og ukedag.
for å avbryte uten å lagre.

Resultat: Hvis du ikke trykker på en knapp innen 5 minutter, vil
klokkeslettet og ukedagen tilbakestilles til forrige innstilling.

16.3.2

Om å betjene systemet

Hvis hovedstrømtilførselen blir slått av mens anlegget går, vil
anlegget starte automatisk når strømmen slås på igjen.

16.3.3

Drift med romkjøling

Romkjøling kan styres på 2 ulike måter:
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16 Drift
▪ basert på romtemperatur

▪ basert på romtemperatur

▪ basert på utløpsvanntemperatur (standard)

▪ basert på utløpsvanntemperatur (standard)

Slik slår du romtemperaturkontrollen på/av

Slå romoppvarming på/av med
romtemperaturkontrollen

I denne modusen aktiveres kjøling i henhold til innstillingsverdien for
romtemperatur. Innstillingsverdien kan angis manuelt eller via
programbryteren.
INFORMASJON
▪ Når du bruker styring av romkjøling, vil drift med
romoppvarming basert på romtemperatur ha prioritet
foran styring av utløpsvann.

Romtemperaturkontroll
I denne modusen aktiveres oppvarming i henhold til
innstillingsverdien for romtemperatur. Innstillingsverdien kan angis
manuelt eller via programbryteren.
INFORMASJON
▪ Når du bruker styring av romkjøling, vil drift med
romoppvarming basert på romtemperatur ha prioritet
foran styring av utløpsvann.

▪ Temperaturen på utløpsvannet kan bli høyere enn
innstillingsverdien
hvis
enheten
styres
av
romtemperatur.
1

Trykk på

og tilsvarende faktisk innstillingsverdi
Resultat:
romtemperatur vises i displayet. Driftsdioden tennes.
2

▪ Temperaturen på utløpsvannet kan bli høyere enn
innstillingsverdien
hvis
enheten
styres
av
romtemperatur.

for å slå romkjøling ( ) på/av.
for
1

og
. Se
Angi ønsket romtemperatur med
"16.3.6 Programbryter" 4
[ 61] for oppsett av funksjonen for
programbryteren.

3

for

kjøling:

2

16°C~32°C

Velg utløpsvanntemperatur du vil bruke til å avkjøle enheten
og
.
Se
"Slik
slår
du
med
romtemperaturkontrollen
på/av
med
utløpsvanntemperaturstyring" 4
[ 60] hvis du vil ha nærmere
informasjon.

1

Trykk på

for å slå romkjøling ( ) på/av.

og tilsvarende faktisk innstillingsverdi
Resultat:
romtemperatur vises i displayet. Driftsdioden tennes.
2

Angi ønsket utløpsvanntemperatur med

og

kjøling:

3

for

oppvarming:

16°C~32°C

Velg utløpsvanntemperatur du vil bruke til å varme opp enheten
og
. Se "Slik slår du romoppvarming på/
med
av med utløpsvanntemperaturstyring" 4
[ 60] hvis du vil ha
nærmere informasjon.

Funksjon for automatisk tilbakeslag
Se
feltinnstilling
[2]
i
"7.2.9
Feltinnstillinger
på
brukergrensesnittet" 4
[ 35] vedrørende innstillinger for automatisk
tilbakeslag.

for
INFORMASJON
▪

.

blinker under tilbakeslag.

▪ Når tilbakeslagsfunksjonen for romtemperatur er
aktivert, utføres også drift med tilbakeslag av
utløpsvann (se "Slik slår du romtemperaturkontrollen
på/av med utløpsvanntemperaturstyring" 4
[ 60]).

5°C~20°C

Se
"Programmere
romkjøling"
4
[
63],
"Programmere
romoppvarming" 4
[ 64], og "Programmere stille modus" 4
[ 64] for
oppsett av programfunksjonen.

▪ Pass på at du ikke setter tilbakeslagsverdien for lavt,
spesielt i kaldere perioder (f.eks. om vinteren). Det kan
hende at romtemperatur ikke kan nås (eller det vil ta
mye lengre tid) på grunn av den store
temperaturforskjellen.

INFORMASJON
▪ Når det er installert en ekstern romtermostat, fastsettes
termostatens PÅ/AV av den eksterne romtermostaten.
Fjernkontrollen betjenes dermed i modus for styring av
utløpsvann, og fungerer ikke som romtermostat.

Med tilbakeslagsfunksjonen kan romtemperaturen senkes. Den kan
f.eks. aktiveres om natten siden temperaturbehovene om natten og
dagen ikke er de samme.

▪ Statusen PÅ/AV for fjernkontrollen har alltid prioritet
foran den eksterne romtermostaten!

Slik slår du romoppvarming på/av med
utløpsvanntemperaturstyring

INFORMASJON
Innstillingsverdi
for
tilbakeslagsoperasjon
væravhengighet er ikke tilgjengelig i kjølemodus.

og

I denne modusen aktiveres oppvarming i henhold til
innstillingsverdien for vanntemperatur. Innstillingsverdien kan angis
manuelt eller via programbryteren.
1

16.3.4

og
. For å unngå
Angi ønsket romtemperatur med
overoppheting kan ikke romoppvarming brukes når utendørs
omgivelsestemperatur overstiger en bestemt temperatur (se
"16.1 Driftsområde" 4
[ 58]). Se "16.3.6 Programbryter" 4
[ 61] for
oppsett av funksjonen for programbryteren.

Temperaturområde
(romtemperatur)

INFORMASJON
Temperaturområde
for
(utløpsvanntemperatur).

for

INFORMASJON

Slik slår du romtemperaturkontrollen på/av med
utløpsvanntemperaturstyring
I denne modusen aktiveres kjøling i henhold til innstillingsverdien for
vanntemperatur. Innstillingsverdien kan angis manuelt eller via
programbryteren.

for å slå romoppvarming ( ) på/av.

og tilsvarende faktisk innstillingsverdi
Resultat:
romtemperatur vises i displayet. Driftsdioden tennes.

INFORMASJON
Temperaturområde
(romtemperatur)

Trykk på

Drift med romoppvarming

Trykk på

for å slå romoppvarming ( ) på/av.

og tilsvarende faktisk innstillingsverdi
Resultat:
romtemperatur vises i displayet. Driftsdioden tennes.

for

Romoppvarming er bare tilgjengelig med varmepumpeenheter.
Romoppvarming kan styres på 2 ulike måter:
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16 Drift
2

Angi ønsket utløpsvanntemperatur med
og
.
For å unngå overoppheting kan ikke romoppvarming brukes når
utendørs omgivelsestemperatur overstiger en bestemt
temperatur (se "16.1 Driftsområde" 4
[ 58]).

4

oppvarming:

25°C~50°C

Se "16.3.6 Programbryter" 4
[ 61] for oppsett av funksjonen for
programbryteren.
INFORMASJON

▪ Statusen PÅ/AV for fjernkontrollen har alltid prioritet
foran den eksterne romtermostaten!

Med
denne
driften
viser
kontrollenheten
forskyvningsverdien, som kan stilles inn av brukeren, i
stedet for å vise innstillingsverdien for vanntemperatur.
Funksjon for automatisk tilbakeslag
Se
feltinnstilling
[2]
i
"7.2.9
Feltinnstillinger
på
brukergrensesnittet" 4
[ 35] vedrørende innstillinger for automatisk
tilbakeslag.

Andre driftsmodi

Start driften
Under oppstart betyr
med å starte opp.
Avriming (

i displayet at varmepumpen er i gang

)

INFORMASJON
Denne funksjonen er KUN tilgjengelig for varmepumper.
I drift med romoppvarming kan det forekomme at den utendørs
varmeveksleren fryser til på grunn av lav utetemperatur. Hvis det er
fare for dette, starter systemet avising. Systemet reverserer syklusen
ved å hente varme fra vannsystemet for å hindre at
utendørssystemet fryser til. Etter maksimalt 15 minutter med avising
vil systemet fortsette med romoppvarmingen. Romoppvarming er
ikke mulig under avriming.
Drift i lyddempet modus (

Det finnes 3 ulike nivåer for drift i lyddempet modus. Ønsket
lyddempet modus angis i en innstilling som gjøres på
installasjonsstedet.
Trykk på

for å aktivere drift i lyddempet modus.

Trykk på
Resultat:

en gang til for å deaktivere drift i lyddempet modus.

Trykk på

Programbryter
for å aktivere eller deaktivere programbryteren ( ).

Du kan programmere fire handlinger per dag, i alt 28 handlinger per
uke.
Programbryteren kan programmeres på 2 forskjellige måter:
▪ basert på temperaturinnstillingspunkt (utløpsvanntemperatur og
romtemperatur)

Programmeringsmetoden stilles i feltinnstillingene. Se "7.2 Gjøre
innstillinger på stedet" 4
[ 32]. Fyll ut skjemaet helt sist i dette
dokumentet før programmering. Dette skjemaet kan gjøre det
enklere å definere hvilke handlinger som er nødvendige for hver
enkelt dag.
INFORMASJON
▪ Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, vil
funksjonen for automatisk omstart ta i bruk
fjernkontrollinnstillingene
fra
tidspunktet
da
strømbruddet oppstod (hvis det er gått mindre enn
2 timer). Det anbefales derfor at funksjonen for
automatisk omstart er aktivert.
▪ Ettersom programbryteren er tidsstyrt, er det helt
avgjørende at klokken og ukedagen er stilt riktig. Se
"16.3.1 Om klokken" 4
[ 59].
▪ Programmerte handlinger gjennomføres bare
programbryteren er aktivert ( vises i displayet)!

når

▪ De programmerte handlingene lagres ikke etter
utføringstidspunkt,
men
i
henhold
til
programmeringstidspunktet, dvs. handling nr. 1 er
handlingen som ble programmert først, selv om den
utføres etter andre programmerte handlingsnumre.
▪ Hvis du programmerer 2 eller flere handlinger for
samme dag og på samme klokkeslett, vil kun
handlingen med laveste handlingsnummer bli utført.
LIVSFARE
Skal enhet brukes sammen med modus for
planleggingstidsbryter, anbefales det å legge inn en
forsinkelse på 10 til 15 minutter for å signalere alarmen i
tilfelle planleggingstidsbryteren overskrides. Enheten kan
stoppe i flere minutter under normal drift for å "avrime
enheten", eller når det brukes under "termostatstopp".
Romoppvarming

Definerer om PÅ/AV-instruksjonen kan brukes i programtidsbryteren
for romoppvarming.
Romoppvarming basert på PÅ/AV-instruksjon
Under drift

forsvinner fra displayet.

De faktiske temperaturene kan vises på fjernkontrollen.
3

16.3.6

[0‑03] Status

vises i displayet. Hvis kontrollenheten er innstilt til
Resultat:
tillatelsesnivå 2 eller 3 (se "7.2 Gjøre innstillinger på
stedet" 4
[ 32]), kan ikke -knappen brukes.
2

en gang til for å gå ut av denne modusen.
Trykk på
Fjernkontrollen går ut av visningsmodus hvis du ikke trykker på
en knapp innen 10 sekunder.

)

Drift i lyddempet modus innebærer at enheten kjører med redusert
kompressorhastighet, slik at støyen fra enheten reduseres. Dette
medfører at det tar lenger tid å oppnå angitt innstillingsverdi for
temperatur. Vær oppmerksom på dette når det kreves et bestemt
oppvarmingsnivå innendørs.

1

blinker, og

▪ basert på PÅ/AV-instruksjonene.

INFORMASJON

16.3.5

5

Trykk på

▪ Når det er installert en ekstern romtermostat, fastsettes
termostatens PÅ/AV av den eksterne romtermostaten.
Fjernkontrollen betjenes dermed i modus for styring av
utløpsvann, og fungerer ikke som romtermostat.

for å vise:

og /
▪ Temperaturen på innløpsvannet (
blinker langsomt).
▪ Innendørstemperaturen ( og / blinker).
▪ Utetemperaturen ( og blinker).

INFORMASJON
Temperaturområde
for
(utløpsvanntemperatur)

eller

Trykk på

Når programtidsbryteren slår AV
romoppvarming, slås kontrollenheten av
(driftslysdioden slutter å lyse).

i 5 sekunder.

Resultat: Temperaturen på utløpsvannet vises (
blinker).
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16 Drift
Romoppvarming basert på temperaturinnstillingsverdi(a)

Romoppvarming basert på PÅ/AV-instruksjon
Trykk på

Programtidsbryteren til stanse (hvis den er
aktiv i øyeblikket) og starte igjen ved neste
planlagte PÅ-funksjon.
Den "sist" programmerte kommandoen
overstyrer "forrige" programmerte kommando,
og vil være aktivert inntil "neste" programmerte
kommando inntreffer.
Eksempel: Anta at gjeldende tidspunkt er 17:30
og at det er programmert handlinger for
klokken 13:00, 16:00 og 19:00. Den "sist"
programmerte kommandoen (16:00) overstyrer
"forrige" programmerte kommando (13:00), og
vil være aktivert inntil "neste" programmerte
kommando (19:00) inntreffer.
Du bør derfor se på den sist programmerte
kommandoen (denne kan være fra dagen før)
for å få oversikt over den faktiske innstillingen.
Kontrollen slås av (driftsdioden slås av), men
programtidsbryterikonet vises fortsatt.

Trykk på

Programtidsbryteren for romoppvarming og
lyddempet modus vil stanse og ikke starte
igjen.

Under drift

Ved drift med programtidsbryter lyser
driftslysdioden kontinuerlig.

Trykk på

Programtidsbryteren for romoppvarming vil
stanse og ikke starte igjen.
Kontrollenheten slås slått av (driftslysdioden
slutter å lyse).

Trykk på

Symbolet for programtidsbryteren vises ikke
lenger.
(a)

ON

B

OFF

22°C

Programtidsbryter

42°C

22°C

21°C

45°C

1

19°C

19°C

44°C 19°C

42°C

42°C

42°C

t
T

0:30

16:00

6:30

18°C

37°C
19°C

23:00

A

21°C

45°C
19°C

18°C
40°C

18°C

ON

3

ON

44°C
18°C

42°C

23:00
1
2
3
A
B
t
T

A
t
T

19°C
42°C

40°C

16:00

t
6:30

9:00

Programtidsbryter
Tilbakeslagsfunksjon
Både tilbakeslagsfunksjonen og programtidsbryteren er
aktivert
Setback-funksjon
PÅ/AV-instruksjon
Tid
Innstillingsverdi for temperatur
Romtemperatur
Utløpsvanntemperatur
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1
2
3

21°C

45°C
19°C

t

23:00 0:30

16:00

5:00

A
OFF

22°C

19°C 44°C 19°C
42°C

42°C

37°C

40°C

B

5:00

22°C

9:00
42°C

23:00

t

T

3

2

9:00

40°C

t
0:30

6:30

2

42°C

16:00

på

T

ON

44°C

19°C

basert

Når tilbakeslagsfunksjonen (se feltinnstilling [2]) er aktivert, har
tilbakeslagsoperasjonen prioritet foran den skjemalagte handlingen i
programtidsbryteren.

21°C

45°C

1

For utløpsvanntemperatur og/eller romtemperatur

▪ Eksempel
på
drift:
temperaturinnstillingsverdi

Symbolet for programtidsbryteren vises ikke
lenger.
▪ Eksempel på drift: Programtidsbryter basert på PÅ/AV-instruksjon.
Når tilbakeslagsfunksjonen (se feltinnstilling [2]) er aktivert, har
tilbakeslagsoperasjonen
prioritet
foran
den
skjemalagte
handlingen i programtidsbryteren dersom instruksjonen PÅ (ON)
er aktiv. Hvis AV-instruksjon er aktiv, vil denne ha prioritet foran
tilbakeslagsfunksjonen. AV-instruksjonen vil til enhver tid ha
høyeste prioritet.

Programtidsbryteren for romoppvarming og
lyddempet modus vil stanse og ikke starte
igjen.

t
5:00 6:30

9:00

Programtidsbryter
Tilbakeslagsfunksjon
Både tilbakeslagsfunksjonen og programtidsbryteren er
aktivert
Setback-funksjon
Tid
Innstillingsverdi for temperatur
Romtemperatur
Utløpsvanntemperatur

INFORMASJON
Som
standard
er
romoppvarming
basert
på
temperaturinnstillingsverdi,
slik
at
kun
temperaturforskyvninger
er
mulig
(ingen
PÅ/AVinstruksjon).
Romkjøling
[0‑04] Status
Definerer om PÅ/AV-instruksjonen kan brukes i programtidsbryteren
for kjøling.
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16 Drift
Dette er det samme [0‑03] som til
tilbakeslagsfunksjonen er ikke tilgjengelig.

romoppvarming,

men

7

Still riktig handlingstidspunkt med

8

Angi utløpsvanntemperatur med

INFORMASJON

9

Angi romtemperatur med

Som
standard
er
romkjøling
basert
på
temperaturinnstillingsverdi,
slik
at
kun
temperaturforskyvninger
er
mulig
(ingen
PÅ/AVinstruksjon).

10 Velg

Stille modus
Se "Programmere stille modus" 4
[ 64].
Slå modusen på eller av på et fastsatt tidspunkt. Du kan
programmere fire handlinger per dag. Disse handlingene gjentas
hver dag.

Programmere romkjøling

med

og
og

og

.
.

.

for å slå av kjøling og fjernkontroll.

11 Gjenta dette for å programmere de andre handlingene.
Resultat: Når alle handlingene er blitt programmert, kontrollerer
du at skjermen viser det høyeste handlingsnummeret du vil
lagre.
i 5 sekunder for å lagre de programmerte
12 Trykk på
handlingene.
når handlingsnummer 3 vises,
Resultat: Hvis du trykker på
lagres handlingene 1, 2 og 3, mens handling 4 slettes. Du går
automatisk tilbake til trinn 6. Hvis du trykker flere ganger på
, går du tilbake til de foregående trinnene i denne
prosedyren og kommer til slutt til normal drift.
13 Du går automatisk tilbake til trinn 6, der du begynner på nytt for
å programmere neste dag.

5 sec

5 sec

INFORMASJON
Hvis du vil gå tilbake til tidligere trinn i programmeringen
uten å lagre endrede innstillinger, trykker du på knappen
.
1

Trykk på

2

Velg driftsmodusen du vil programmere ved hjelp av
.

for å gå inn i programmerings-/visningsmodus.
og

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.
3

Trykk på

for å bekrefte valgt modus.

Resultat: Klokkeslettet blinker.
og

.

4

Se på handlingene med

5

nede i 5 sekunder for å programmere de detaljerte
Hold
handlingene.
Resultat: Den første programmerte handlingen vises.

6

Velg handlingsnummeret du vil programmere eller endre med
.
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16 Drift
6

Programmere romoppvarming

nede i 5 sekunder for å programmere de detaljerte
Hold
handlingene.
Resultat: Den første programmerte handlingen for valgt dag
vises.

7

Velg handlingsnummeret du vil programmere eller endre med
.

8

Still riktig handlingstidspunkt med

9

Angi utløpsvanntemperatur med

10 Angi romtemperatur med
11 Trykk på
▪
▪

og
og

og

.
.

.

for å velge:

: for å slå av oppvarming og fjernkontroll.
: for å velge automatisk temperaturberegning
utløpsvanntemperatur

for

og
. Hvis du
12 Angi riktig forskyvningsverdi med
vil ha mer informasjon om væravhengig innstillingspunkt, se
"16.3.6 Programbryter" 4
[ 61].
13 Gjenta denne fremgangsmåten for å programmere de andre
handlingene for valgt dag.
Resultat: Når alle handlingene er blitt programmert, kontrollerer
du at skjermen viser det høyeste handlingsnummeret du vil
lagre.
i 5 sekunder for å lagre de programmerte
14 Trykk på
handlingene.

5 sec

når handlingsnummer 3 vises,
Resultat: Hvis du trykker på
lagres handlingene 1, 2 og 3, mens handling 4 slettes. Du går
automatisk tilbake til trinn 6. Hvis du trykker flere ganger på
, går du tilbake til de foregående trinnene i denne
prosedyren og kommer til slutt til normal drift.
15 Du går automatisk tilbake til trinn 6, der du begynner på nytt for
å programmere neste dag.

Programmere stille modus

5 sec

INFORMASJON
Hvis du vil gå tilbake til tidligere trinn i programmeringen
uten å lagre endrede innstillinger, trykker du på knappen
.
1

Trykk på

2

Velg driftsmodusen du vil programmere ved hjelp av
.

for å gå inn i programmerings-/visningsmodus.
og

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.
3

Trykk på

for å bekrefte valgt modus.

INFORMASJON

Resultat: Den aktuelle dagen blinker.
4

Resultat: Valgt dag blinker.
5

Trykk på

1

Trykk på

for å gå inn i programmerings-/visningsmodus.

for å bekrefte valgt dag.
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Hvis du vil gå tilbake til tidligere trinn i programmeringen
uten å lagre endrede innstillinger, trykker du på knappen
.

Velg den dagen du vil se på eller programmere, ved hjelp av
og
.
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2

Velg driftsmodusen du vil programmere ved hjelp av
.

og

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.
for å bekrefte valgt modus.

3

Trykk på

4

Se på handlingene med

5

nede i 5 sekunder for å programmere de detaljerte
Hold
handlingene.

og

når handlingsnummer 3 vises,
Eksempel: Hvis det trykkes på
lagres handling 1, 2 og 3, men handling 4 slettes.

.

Resultat: Den første programmerte handlingen vises.
6

Velg handlingsnummeret du vil programmere eller endre med
.

7

Still riktig handlingstidspunkt med

8

Velg eller velg bort

9

Gjenta denne fremgangsmåten for å programmere de andre
handlingene for valgt modus.

og

når handlingsnummer 3 vises,
Resultat: Hvis du trykker på
lagres handlingene 1, 2 og 3, mens handling 4 slettes. Du går
automatisk tilbake til trinn 6. Hvis du trykker flere ganger på
, går du tilbake til de foregående trinnene i denne
prosedyren og kommer til slutt til normal drift.
11 Du går automatisk tilbake til trinn 6, der du begynner på nytt for
å programmere neste dag.

Se på programmerte handlinger

3

4

og

.

Trykk på

samtidig i 5 sekunder.

Trykk på

6

" hvis
Etter 5 sekunder viser skjermen neste dag (f.eks. "
" ble valgt først). Dette angir at dagen er blitt kopiert.
"

7

Trykk på

for å gå tilbake til trinn 2.

Trykk på

.

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.
2

og

Velg modusen du vil programmere med

.

Trykk på og
modusen.

samtidig i 5 sekunder for å slette den valgte

Slette en ukedag
1
og

.

Trykk på

.

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.
2

for å bekrefte valgt dag.

og

Velg modusen du vil programmere med

.

Resultat: Valgt modus blinker.

Resultat: Den første programmerte handlingen for valgt dag
vises.
6

og

5

3

Resultat: Valgt dag blinker.
5

og

Velg den dagen du vil kopiere til neste dag med
.

Resultat: Valgt modus blinker.

for å bekrefte valgt modus.

Velg den dagen du vil se på med

for å bekrefte valgt modus.

Trykk på

Resultat: Valgt dag blinker. Du går automatisk tilbake til trinn 2
.
ved å trykke på

for å gå inn i programmerings-/visningsmodus.

Resultat: Den aktuelle dagen blinker.
4

og

Velg modusen du vil programmere ved hjelp av
.

Resultat: Den aktuelle dagen blinker.

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.
Trykk på

.

Resultat: Valgt modus blinker. Du kan forlate programmeringen
.
ved å trykke på

1

Hvis du vil gå tilbake til tidligere trinn i for å se på
.
programmerte handlinger, trykker du på

3

Trykk på

Slette en modus

INFORMASJON

Velg driftsmodusen du vil se på med

1

2

i 5 sekunder for å lagre de programmerte
10 Trykk på
handlingene.

2

I programmet med romoppvarming kan du kopiere alle
programmerte handlinger for en bestemt dag til neste dag (dvs.
" til "
").
kopiere alle programmerte handlinger fra "

Resultat: Den aktuelle modusen blinker.

.

Resultat: Når alle handlingene er blitt programmert, kontrollerer
du at skjermen viser det høyeste handlingsnummeret du vil
lagre.

Trykk på

Kopiere programmerte handlinger til neste dag

.

som handling med

1

Når alle handlingene for én dag er blitt programmert, kontrollerer du
at skjermen viser det høyeste handlingsnummeret du vil lagre. Ved å
trykke på i 5 sekunder, lagrer du alle handlingene, bortsett fra dem
som har et høyere handlingsnummer enn handlingen som vises.

Se på de andre programmerte handlingene for den dagen med
og
.
Resultat: Dette kalles avlesningsmodus. Innholdsløse
programhandlinger (f.eks. 4) vises ikke. Hvis du trykker flere
ganger på
, går du tilbake til de foregående trinnene i
denne prosedyren og kommer til slutt til normal drift.

3

Trykk på

for å bekrefte valgt modus.

Resultat: Den aktuelle dagen blinker.
4

Velg den dagen du vil slette på med

og

.

Resultat: Valgt dag blinker.
5

Trykk på
dagen.

og

samtidig i 5 sekunder for å slette den valgte

Råd og tips for programbryteren

16.3.7

Programmere neste dag/dager

Et ekstra kretskort EKRP1AHTA kan kobles til anlegget og brukes til
å fjernstyre anlegget.

1

Trykk én gang på
etter å ha bekreftet de programmerte
handlingene for en bestemt dag.
Resultat: Nå kan du velge en annen dag ved hjelp av
og starte visningen og programmeringen på nytt.

og

Bruke tilleggskretskortet for behov

De 3 inngangene muliggjør:
▪ fjernstyrt veksling mellom kjøling og oppvarming
▪ fjernstyrt veksling termo på/av

Slette én eller flere programmerte handlinger

▪ fjernstyrt på-/avslagning av anlegget

Du sletter én eller flere programmerte handlinger samtidig som du
lagrer de programmerte handlingene.

Hvis du vil ha flere detaljer om dette alternativsettet, kan du se på
koblingsskjemaet for anlegget.
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17 Vedlikehold og service
INFORMASJON

ADVARSEL

Signalet (spenningsfritt) må ta minst 50 ms.

Kjølemediet i systemet er trygt, og lekker normalt ikke.
Hvis det lekker ut kjølemedium inne i rommet, kan kontakt
med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en
gasskomfyr føre til at det dannes skadelig gass.

Se også feltinnstilling [6‑01] i "7.2.9 Feltinnstillinger
brukergrensesnittet" 4
[ 35] for å stille ønsket funksjon.

16.3.8

på

Slå av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet,
og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.

Bruke den ekstra eksterne
kontrolladapteren

Systemet må ikke brukes før servicepersonell kan bekrefte
at området der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

Et ekstra kontrolladapterkretskort DTA104A62 kan kobles til enheten
og brukes til å fjernstyre 1 eller flere enheter.
Ved å kortslutte kontakter på det ekstra kretskortet kan du:

17.2

Garantiservice og garanti

17.2.1

Garantiperiode

▪ redusere kapasiteten til omtrent 70%,
▪ redusere kapasiteten til omtrent 40%,
▪ tvangsstyre termo av,
▪ lagre kapasitet (lav viftehastighet, kompressorfrekvenskontroll).
Hvis du vil ha flere detaljer om dette tilleggssettet, se en separat
instruksjon som leveres med enheten.

16.3.9

Bruke den ekstra fjernkontrollen

Hvis den valgfrie fjernkontrollen er installert i tillegg til
hovedfjernkontrollen, kan hovedfjernkontrollen (master) få tilgang til
samtlige innstillinger, mens den andre fjernkontrollen (slave) ikke har
tilgang til planleggingsinnstillinger og parameterinnstillinger.
Se i installeringshåndboken for ytterligere detaljer.

17

Vedlikehold og service
MERKNAD
Foreta aldri inspeksjon eller vedlikehold på anlegget selv.
Be kvalifisert servicepersonell om å utføre dette arbeidet.

▪ Det følger med et garantikort til dette produktet som ble utfylt av
forhandleren under installering. Det utfylte kortet skal kontrolleres
av kunden og oppbevares på et trygt sted.
▪ Hvis det blir nødvendig å reparere produktet i løpet av
garantiperioden, kontakter du forhandleren og viser frem
garantikortet.

17.2.2

Anbefalt vedlikehold og inspeksjon

Ettersom det samler seg støv når anlegget har vært brukt i flere år,
reduseres til en viss grad ytelsen. Ettersom demontering og
rengjøring av innsiden av anlegg krever teknisk ekspertise, samt for
å sikre best mulig vedlikehold av anleggene, anbefaler vi at det
inngås en avtale om vedlikehold og inspeksjon utover vanlig
vedlikehold. Forhandlerne våre har tilgang til et fast lager med
nødvendige komponenter slik at anleggene skal kunne være i drift
så lenge som mulig. Kontakt forhandleren for mer informasjon.
Når du ber forhandleren om hjelp, skal du alltid opplyse om
følgende:
▪ Fullstendig modellnavn på anlegget.

ADVARSEL

▪ Produksjonsnummeret (står på navneplaten til anlegget).

Pass på at du aldri erstatter en sikring som har gått med
en ny sikring med feil amperestyrke, eller med
metalltråder. Bruk av metalltråd eller kobbertråd kan føre til
at hele anlegget bryter sammen, eller at det oppstår brann.

▪ Installeringsdatoen.
▪ Symptomene eller funksjonsfeilen, samt detaljer om feilen.

17.2.3

Anbefalte sykluser for vedlikehold og
inspeksjon

LIVSFARE
IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når
viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

Vær oppmerksom på at angitte vedlikeholds- og utskiftingssykluser
ikke tar utgangspunkt i garantiperioden til komponentene.
Komponent

LIVSFARE: Vær forsiktig med viften!
Det er farlig å inspisere anlegget når viften går.
Sørg for å slå av
vedlikeholdsoppgaver.

17.1

hovedbryteren

før

Elektrisk motor
du

utfører

Inspeksjon
ssyklus

Vedlikeholdssyklus
(utskiftinger og/eller
reparasjoner)

1 år

20 000 timer

Kretskort

25 000 timer

Varmeveksler

5 år

LIVSFARE

Føler (termistor osv.)

5 år

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forårsake personskade.

Brukergrensesnitt og
brytere

25 000 timer

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må
IKKE luftes ut i atmosfæren.
Type kjølemedium: R410A
Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5

Dreneringssump

8 år

Ekspansjonsventil

20 000 timer

Magnetventil

20 000 timer

Tabellen forutsetter følgende bruksbetingelser:
▪ Normal bruk uten hyppige start og stans av anlegget. Avhengig av
modellen anbefaler vi at maskinen ikke startes og stanses mer
enn 6 ganger per time.
▪ Anlegget antas å være i drift i 10 timer per dag og 2 500 timer per
år.
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18 Feilsøking
MERKNAD

Funksjonsfeil

▪ Tabellen viser hovedkomponentene. Se avtalen om
vedlikehold og inspeksjon for flere opplysninger.
▪ Tabellen
angir
anbefalte
intervaller
mellom
vedlikeholdssykluser. Det kan imidlertid være
nødvendig med vedlikehold oftere for at anlegget skal
kunne være i drift så lenge som mulig. Anbefalte
intervaller kan brukes til å fastsette egnet vedlikehold
når det gjelder å budsjettere for vedlikehold og
inspeksjon. Avhengig av innholdet i avtalen om
vedlikehold og inspeksjon, kan inspeksjons- og
vedlikeholdssyklusene faktisk bli kortere enn det som
står oppført.

18

Feilsøking

Tiltak

Programbryteren er
programmert, men
fungerer ikke.

Hvis ikke vises, trykker du på
aktivere programbryteren.

Kapasitetssvikt.

Kontakt nærmeste forhandler.

for å

Hvis systemet ikke
▪ Kontroller at det ikke er svikt i
fungerer i det hele tatt.
strømtilførselen. Vent til det er strøm i
anlegget. Hvis strømbruddet opptrer
under drift, vil systemet automatisk starte
opp igjen straks strømmen kommer
tilbake.
▪ Undersøk om en sikring har gått eller en
bryter er utløst. Skift sikringen eller
tilbakestill bryteren dersom det er
nødvendig.

ADVARSEL

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert
alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer,
fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis
mulig), og installeringsdatoen (står muligens oppført på
garantikortet).

Stans all drift og slå av strømmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).

18.1

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene
som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan
dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår
elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.
Funksjonsfeil

Tiltak

Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en
sikring, en bryter eller en jordfeilbryter,
slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE
fungerer skikkelig.

Slå AV
hovedstrømtilførselen.

Hvis det lekker vann fra anlegget.

Stans all drift.

Feilkoder: Oversikt

Hvis det vises en funksjonsfeilkode på displayet i brukergrensesnittet
på innendørsanlegget, kontakter du montøren og informerer om
funksjonsfeilkoden, anleggstypen og serienummeret (du finner
denne informasjonen på anleggets merkeplate).
Her er en oversikt over funksjonsfeilkoder du kan bruke som
referanse. Avhengig av nivået på funksjonsfeilkoden kan du
tilbakestille koden ved å trykke på PÅ/AV-knappen. Be montøren om
råd hvis dette ikke går.
Hovedkode

Innhold
EEPROM-feil (innendørsanlegg)

Operasjonsbryteren fungerer IKKE bra. Slå AV strømmen.

Funksjonsfeil i vannkrets (innendørsanlegg)

Hvis symbolet på brukergrensesnittet
viser anleggsnummeret, driftslampen
blinker og funksjonsfeilkoden vises.

Funksjonsfeil i ekspansjonsventil (innendørsanlegg)

Gi beskjed til montøren
om funksjonsfeilkoden.

Advarsel for vannsystem (innendørsanlegg)
Funksjonsfeil i kapasitetsinnstilling (innendørsanlegg)

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de
tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte
funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes
etter følgende prosedyrer.
Funksjonsfeil
Fjernkontrollens
display er tomt.

Funksjonsfeil i ACS-kommunikasjon
(innendørsanlegg)
Funksjonsfeil i kjølevæsketermistor (innendørsanlegg)
Funksjonsfeil i returvanntermistor (innendørsanlegg)

Tiltak

Funksjonsfeil i utløpsvanntermistor (innendørsanlegg)

▪ Kontroller at det ikke er svikt i
strømtilførselen. Vent til det er strøm i
anlegget. Hvis strømbruddet opptrer
under drift, vil systemet automatisk starte
opp igjen straks strømmen kommer
tilbake.

Funksjonsfeil i termistor for brukergrensesnitt
(innendørsanlegg)
Høytrykksbryter ble aktivert (innendørsanlegg)
Funksjonsfeil i lavt trykk (innendørsanlegg)
Innsugningsføler for kjølemedium (innendørsanlegg)

▪ Undersøk om en sikring har gått eller en
bryter er utløst. Skift sikringen eller
tilbakestill bryteren dersom det er
nødvendig.

Funksjonsfeil i motfase for strømtilførsel
(innendørsanlegg)
Utilstrekkelig tilførselsspenning (innendørsanlegg)
Det er tilkoblet to brukergrensesnitt og begge er stilt til
Main (innendørsanlegg)

▪ Kontroller om strømtilførsel til gunstig
kWh-pris er gjeldende.

Problem med type tilkobling (innendørsanlegg)

Det vises en feilkode i Kontakt nærmeste forhandler. Se
displayet på
"10.2 Feilkoder: Oversikt" 4
[ 46] for en
fjernkontrollen.
detaljert oversikt over feilkoder.
Programbryteren
Kontroller at klokken og ukedag er riktig
fungerer, men de
stilt, og korriger om nødvendig.
programmerte
handlingene utføres på
feil tidspunkt.
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Funksjonsfeil i automatisk adresse (manglende
samsvar) (innendørsanlegg)

19

Ny plassering

Kontakt forhandleren når du skal fjerne og installere hele anlegget
på nytt. Flytting av anlegg krever teknisk ekspertise.
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Kassering

Dette anlegget benytter hydrofluorkarbon. Kontakt forhandleren når
dette anlegget skal kasseres.
MERKNAD
Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet
må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med
aktuell lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
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Ordliste

Forhandler
Salgsdistributør for produktet.
Autorisert montør
Teknisk kyndig person som er kvalifisert til å montere
produktet.
Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.
Gjeldende forskrifter
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.
Servicefirma
Kvalifisert firma som kan utføre eller koordinere nødvendig
service på enheten.
Installeringshåndbok
Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.
Driftshåndbok
Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer bruken.
Vedlikeholdsanvisninger
Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer (hvis aktuelt) hvordan en installerer,
konfigurerer, bruker og/eller vedlikeholder det.
Tilbehør
Etiketter, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger
med produktet og som må installeres i henhold til
instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.
Tilleggsutstyr
Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfølgende dokumentasjonen.
Kjøpes lokalt
Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfølgende dokumentasjonen.
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