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▪ Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.
▪ De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
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1.1.1

Betydning af advarsler og symboler
FARE
Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig
personskade.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.
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Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger på
grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.
FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.
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Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE
PAS PÅ
Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK
Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.
INFORMATION
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.
Symbol

Forklaring
Læs installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrørende ledningsføring før
montering.
Læs servicevejledningen, før du foretager
vedligeholdelse og service.

Referencevejledning vedrørende montering og brug
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Symbol

Forklaring

BEMÆRK

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrørende montering og brug.

1.2

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning,
lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbehør, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

For brugeren

ADVARSEL

▪ Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af
enheden.

Sørg for, at installation, test og anvendte materialer er i
overensstemmelse med gældende lovgivning (ud over
instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

▪ Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år,
med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med
mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og
viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de
farer, der er forbundet hermed. Børn må IKKE lege med udstyret.
Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke
er under opsyn.

PAS PÅ
Brug passende personlige værnemidler (handsker,
sikkerhedsbriller m.m.) under installation, vedligeholdelse
og servicering af systemet.
ADVARSEL

ADVARSEL

▪ Enheden må IKKE skylles.

Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem væk,
så ingen, især ikke børn, kan lege med dem. Mulig risiko:
kvælning.

▪ Enheden må IKKE betjenes med våde hænder.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

Overhold følgende for at forhindre elektrisk stød og brand:

▪ Der må IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven på enheden.

▪ Kølerør, vandrør og indvendige dele må IKKE berøres
lige efter drift. De kan være for varme eller for kolde.
Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du er nødt til at røre ved delene, skal du bære
beskyttelseshandsker.

BEMÆRK
▪ Der må IKKE anbringes genstande eller udstyr oven på
enheden.

▪ Kølemiddel, der trænger ud ved et uheld, må IKKE
berøres.

▪ Man må IKKE sidde, klatre eller stå på enheden.
▪ Enhederne er mærket med følgende symbol:

ADVARSEL
Sørg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for små dyr. Små
dyr, der får kontakt med elektriske dele, kan forårsage
funktionsfejl, røg eller brand.

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE
på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele skal
foretages af en uddannet installatør i henhold til relevante
bestemmelser.
Enhederne skal behandles på et anlæg, der er specialiseret til
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative
påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din
installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

PAS PÅ
Rør IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne på
enheden.
BEMÆRK
▪ Der må IKKE anbringes genstande eller udstyr oven på
enheden.
▪ Man må IKKE sidde, klatre eller stå på enheden.
BEMÆRK

▪ Batterierne er mærket med følgende symbol:

Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke
under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.
Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).
Brugte batterier skal afleveres som specialaffald på en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative
påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

Arbejde på udendørsenheden udføres bedst i tørvejr for at
undgå indtrængen af vand.
I overensstemmelse med gældende lovgivning kan en logbog være
påkrævet sammen med udstyret. Denne logbog skal mindst
indeholde: information om vedligeholdelse, reparation, testresultater,
stilstandsperioder…
Endvidere SKAL i det mindste følgende oplysninger forefindes på et
tilgængeligt sted på systemet:
▪ Oplysninger om frakobling af systemet i nødstilfælde
▪ Navn og adresse på brandvæsen, politi og hospital
▪ Navn, adresse samt telefonnumre dag og nat til serviceafdelingen

1.3

Til installatøren

I Europa findes den påkrævede vejledning om denne logbog i
EN378.

1.3.1

Generelt

1.3.2

Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål vedrørende installation
eller drift af enheden.

Referencevejledning vedrørende montering og brug
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Installationsstedet

▪ Sørg for tilstrækkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Sørg for, at installationsstedet holder til enhedens vægt og
vibrationer.
▪ Sørg for, at området
ventilationsåbningerne.

er

godt

ventileret.

Blokér

BEMÆRK
Når alle rør er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
nogen gaslækager. Brug nitrogen til at registrere
gasudslip.

IKKE

▪ Sørg for, at enheden er i vater.

BEMÆRK
▪ Påfyld IKKE mere end den specificerede mængde
kølemiddel for at undgå, at kompressoren bryder
sammen.

Enheden må IKKE installeres på følgende steder:
▪ I eksplosionsfarlig atmosfære.

▪ Hvis kølesystemet skal åbnes, SKAL kølemidlet
behandles i henhold til relevante bestemmelser.

▪ På steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsage funktionsfejl i udstyret.

ADVARSEL

▪ På steder, hvor der er risiko for brand på grund af udslip af
brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller
antændeligt støv.
▪ På steder, hvor der dannes ætsende gas (f.eks. gasformig
svovlsyre). Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele
kan medføre kølemiddel-lækage.

1.3.3

Kølemiddel

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatørvejledningen vedrørende dit anlæg.
BEMÆRK
Sørg for, at kølerørsinstallationen er i overensstemmelse
med gældende lovgivning. I Europa er EN378 den
gældende standard.

Sørg for, at der ikke er ilt i systemet. Kølemidlet må først
påfyldes efter udførelse af tæthedsprøvning og
vakuumtørring.
▪ Hvis det er nødvendigt at efterfylde, skal man se anvisningerne på
enhedens fabriksskilt. Her er der anført typen af kølemiddel og
den nødvendige mængde.
▪ Enheden er påfyldt med kølemiddel fra fabrikken, og afhængigt af
rørstørrelser og rørlængder kræver nogle systemer yderligere
påfyldning af kølemiddel.
▪ Brug kun værktøj, der passer til det kølemiddel, som anvendes i
systemet, for at opretholde trykket og for at hindre, at
fremmedlegemer trænger ind i systemet.
▪ Påfyld flydende kølemiddel på følgende måde:
Hvis

Så

BEMÆRK

Der findes en hævertslange

Kontrollér, at rørføring på brugsstedet og tilslutninger er
aflastede.

(dvs. at cylinderen er mærket
med "Liquid filling siphon
attached" / "monteret hævert til
væskepåfyldning")

ADVARSEL
Under test må produktet ALDRIG sættes under højere tryk
end det maksimalt tilladte tryk (som angivet på enhedens
typeskilt).

Påfyldning med opretstående
cylinder.

Der findes IKKE en hævertslange Påfyldning med cylinderen drejet
omkring.

ADVARSEL
Tag tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af lækage af
kølemiddel. Hvis der opstår lækage af kølemiddelgas, skal
området straks udluftes. Mulige risici:
▪ For høje kølemiddelkoncentrationer i et lukket rum kan
føre til iltmangel.

▪ Man skal åbne kølemiddelcylindre langsomt.

▪ Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer
i kontakt med ild.

▪ Påfyld kølemidlet i væskeform. Påfyldning i gasform kan hindre
normal drift.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

PAS PÅ

Tømning – kølemiddelækage. Hvis du ønsker at tømme
systemet, og hvis der er en lækage i kølemiddelkredsen:

Efter afslutning af påfyldning, eller når du holder pause,
skal du lukke ventilen på kølemiddelbeholderen med det
samme. Hvis IKKE ventilen lukkes med det samme, kan
resterende tryk påfylde ekstra kølemiddel. Mulig
konsekvens: Forkert mængde kølemiddel.

▪ Brug IKKE enhedens funktion til automatisk tømning,
ved hjælp af hvilken du kan samle al kølemiddel fra
systemet i udendørsenheden. Mulig konsekvens:
Selvantændelse og eksplosion i kompressoren på
grund af, at der trænger luft ind i den kørende
kompressor.
▪ Brug et separat tømmesystem,
kompressor IKKE behøver at køre.

så

enhedens

1.3.4

Brine

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatørvejledningen for anvendelsen.
ADVARSEL

ADVARSEL
Kølemidlet skal ALTID genvindes. De må IKKE slippes
direkte ud i miljøet. Brug en vakuumpumpe til at tømme
installationen.

Valget af brine SKAL være i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
ADVARSEL
Tag tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af lækage af
brine. Hvis der opstår lækage af brine, skal du straks
udlufte området og kontakte din lokale forhandler.
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
Den omgivende temperatur inde i enheden kan blive
meget højere end i rummet, f.eks. 70°C. Ved lækage af
brine kan varme dele inde i enheden skabe en farlig
situation.
ADVARSEL
Brug og installation af programmet SKAL overholde de
sikkerheds- og miljømæssige foranstaltninger, der er
angivet i gældende lovgivning.

1.3.5

Vand

▪ Brug KUN kobberledninger.
▪ Sørg for, at ledningsinstallationen på brugsstedet er i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
▪ Al ledningsføring på brugsstedet SKAL udføres i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.
▪ Kabelbundter må ALDRIG presses sammen, og du skal
sørge for, at de ikke kommer i kontakt med rør og
skarpe kanter. Sørg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

BEMÆRK

▪ Sørg for at installere en jordledning. Enheden må IKKE
jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller
en
jordforbindelse
til
telefon.
Ufuldstændig
jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.

Sørg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med
EU-direktiv 98/83 EF.

▪ Sørg for at bruge en særskilt strømkreds. Brug ALDRIG
en strømforsyning, der deles med et andet apparat.

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatørvejledningen vedrørende dit anlæg.

1.3.6

ADVARSEL

Elektrisk
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
▪ Slå al strømforsyning FRA, før du fjerner el-boksens
dæksel, der forbinder elektriske ledninger, eller rører
ved elektriske dele.
▪ Afbryd strømforsyningen i mere end 1 minut, og mål
spændingen over terminalerne på hovedafbryderens
kondensatorer eller elektriske komponenter før
servicering. Spændingen SKAL være mindre end
50 V DC, før du kan røre ved elektriske komponenter.
Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

▪ Sørg for at installere de påkrævede sikringer eller
afbrydere.
▪ Sørg for at installere en fejlstrømsafbryder. I modsat
fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
▪ Ved installation af fejlstrømsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for højfrekvent elektrisk støj) for at undgå, at
fejlstrømsafbryderen aktiveres unødigt.
BEMÆRK
Forholdsregler ved føring af strømførende ledninger:

▪ Elektriske komponenter må IKKE berøres med våde
hænder.
▪ Enheden må IKKE efterlades uden opsyn, når
servicedækslet er fjernet.
ADVARSEL
Der SKAL monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsføringen ved
overspænding i henhold til relevant lovgivning
(overspændingskategori III), hvis der IKKE findes en
fabriksmonteret hovedafbryder.

▪ Forbind IKKE ledninger med forskellig tykkelse med
den samme strømførende klemrække (hvis ikke
strømførende ledninger sidder fast, kan det forårsage
unormal varmedannelse).
▪ Se figuren ovenfor ved tilslutning af ledninger med
samme tykkelse.
▪ Brug
egnede
strømforsyningsledninger
til
ledningsføring og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at
klemrækken ikke udsættes for ekstern belastning.
▪ Brug en passende skruetrækker til stramning af
terminalskruerne. En skruetrækker med et lille hoved vil
ødelægge terminalskruen, som så ikke kan spændes
korrekt.
▪ Hvis man spænder terminalskruerne for hårdt, kan de
blive ødelagt.
Installér strømforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undgå interferens. Afhængigt af radiobølgerne
kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig.
ADVARSEL
▪ Efter udførelsen af det elektriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.
▪ Sørg for, at alle dæksler er lukket, før enheden startes
op.

Referencevejledning vedrørende montering og brug
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2 Om dokumentationen
BEMÆRK
Kun gældende, hvis strømforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.
Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt
strømsvigt, eller hvis strømmen kommer og går, mens
produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt
fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase,
kan kompressoren og andre dele blive ødelagt.

Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.
Tekniske data
▪ Et delsæt af den seneste tekniske dokumentation er tilgængeligt
på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
▪ Hele sættet af den seneste tekniske data er tilgængelig på
regionens Daikin extranet (autentificering påkrævet).

2.2

2

Om dokumentationen

2.1

Om dette dokument

Referencevejledning vedrørende
montering og brug overblik
Afsnit

Beskrivelse

Generelle
Sikkerhedsanvisninger, som du skal
sikkerhedsforanstaltninger læse før installation

INFORMATION

Om dokumentationen

Sørg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug.

Denne dokumentation er til rådighed for
installatøren

Om kassen

Sådan pakkes enhederne ud, og sådan
fjernes tilbehøret

Om enheden og tilbehør

▪ Sådan identificerer man enhederne

Målgruppe
Autoriserede installatører og slutbrugere

▪ Mulige kombinationer af enheder og
tilbehør

INFORMATION
Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede
brugere i butikker, let industri og på gårde, eller til
kommerciel brug for teknikere.

Forberedelse

Hvad skal man foretage sig og vide, før
man påbegynder installationen

Installation

Hvad skal man foretage sig og vide for
at kunne installere systemet

Konfiguration

Hvad skal man foretage sig og vide for
at kunne konfigurere systemet efter
endt installation

Drift

Drift af enhederne

Ibrugtagning

Hvad skal man foretage sig og vide for
at kunne tage systemet i brug, efter det
er blevet konfigureret

Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet
består af:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
▪ Sikkerhedsanvisninger, som du skal læse før installation
▪ Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
▪ Installations- og betjeningsvejledning:
▪ Installations- og betjeningsvejledning
▪ Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
▪ Referencevejledning vedrørende montering og brug:
▪ Forberedelse af installationen, referencedata,…
▪ Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger
vedrørende almindelig og avanceret brug
▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/
Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Overdragelse til brugeren Hvad skal man overdrage til brugeren,
og hvad skal man forklare brugeren
Vedligeholdelse og
service

Sådan vedligeholdes enhederne

Fejlfinding

Hvad skal man foretage sig, hvis der er
problemer

Bortskaffelse

Sådan bortskaffer man systemet

Tekniske data

Specifikationer for systemet

Tabel over indstillinger på Tabel, der skal udfyldes af installatøren
brugsstedet
og gemmes til fremtidig brug
Ordliste

Definition af betegnelser

Til installatøren
3

Om kassen

▪ Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, når den leveres.
Eventuelle skader SKAL straks anmeldes til transportfirmaet.

3.1

Oversigt: Om kassen

▪ Anbring den emballerede enhed så tæt som muligt på det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gøre, efter at kasserne med
udendørs- og indendørsenhed er blevet leveret til opstillingsstedet.

▪ Ved håndtering af enheden, skal der tages hensyn til følgende:
Skrøbelig, enheden skal behandles forsigtigt.

Det indeholder oplysninger om:
▪ Udpakning og håndtering af enhederne

Enheden skal forblive opretstående, for at kompressoren
ikke skal blive beskadiget.

▪ Fjernelse af tilbehør fra enhederne
Vær opmærksom på følgende:
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▪ Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden indenfor, i
forvejen.
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3 Om kassen
3.2
3.2.1

Udendørsenhed

BEMÆRK

Udpakning af udendørsenheden

Placér et klæde på gaflerne for at undgå, at enheden bliver
beskadiget. Hvis malingen på bundrammen skrabes af,
kan det forringe rustbeskyttelsen.

Fjern emballeringsmaterialet fra enheden:
▪ Pas på ikke at beskadige enheden, når du fjerner krympefolien
med en kniv.

3.2.3

Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden

▪ Fjern de 4 bolte, som holder enheden fast på pallen.
ADVARSEL
Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem væk,
så ingen, især ikke børn, kan lege med dem. Mulig risiko:
kvælning.

1

2

Kontrollér, at alt tilbehør forefindes sammen med enheden.

b

a

1×

1×

a
b
c
d
e
f
g

3.2.2

Sådan håndteres udendørsenheden

c

1×

d

1×

e

1×

f

1×

g

1×

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning
af fluor
Mærkat med information om drivhusgasser med tilsætning
af fluor skrevet på flere sprog
Ekstra rør i gassiden
Ekstra rør i gassiden
Ekstra rør i væskesiden
Ekstra rør i væskesiden

3.3

Indendørsenhed

3.3.1

Udpakning af indendørsenheden

PAS PÅ
For at undgå personskade må du IKKE røre ved
luftindtaget eller enhedens aluminiumsfinner.
▪ Enheden skal fortrinsvis løftes med kran og 2 remme på mindst
8 m længde, som vist på billedet nedenfor. Brug altid
beskyttelsesindretninger for at hindre beskadigelse og vær
opmærksom på enhedens tyngdepunkt.
b
c

b

a

c

b

c

c

a

Fjern emballeringsmaterialet fra enheden:
▪ Pas på ikke at beskadige enheden, når du fjerner krympefolien
med en kniv.
▪ Fjern de 4 bolte, som holder enheden fast på pallen.
▪ Pas på ikke at tabe enheden, når du fjerner den fra pallen. Det
kræver mindst 2 personer, når enheden skal løftes.
ADVARSEL
Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem væk,
så ingen, især ikke børn, kan lege med dem. Mulig risiko:
kvælning.

d

d

e

c
b
a

f
a
b
c
d
e
f

f

Emballage
Båndløkke
Beskyttelsesindretning
Stor åbning
Lille åbning (40×45)
Gaffeltruck

BEMÆRK
Brug en båndlykke på ≤20 mm, som er tilstrækkelig til at
bære vægten af enheden.
Referencevejledning vedrørende montering og brug
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4 Om enheden og tilbehør
1

2

4

Om enheden og tilbehør

4.1

Oversigt: Om enheden og tilbehør

Dette afsnit indeholder oplysninger om:
▪ Identificering af udendørsenheden
▪ Identificering af indendørsenheden
▪ Om udendørsenheden
▪ Om indendørsenheden
▪ Kombination af det opdelte system med ekstraudstyr
▪ Hvordan indendørs- og udendørsenheden skal monteres i
systemet

Identifikation

4.2

BEMÆRK
Ved installation af eller service på flere enheder samtidig
må der IKKE tændes for servicepanelerne mellem
forskellige modeller.

4.2.1
Håndtering af indendørsenheden

3.3.2

a

Identifikationsmærkat: Udendørsenhed

Sted

b
a
b

Åbning
Gaffeltruck

▪ Man kan kun bruge en gaffeltruck til transport, så længe enheden
forbliver på pallen, som vist ovenfor.

3.3.3
a

Fjernelse af tilbehør fra
indendørsenheden
b

1×

c

1×

d

1×

e

8×

Modelidentifikation
2×

Eksempel: SE RH Q 020 BA W1
Kode

f

g

1×/2×

j

1×

k

2×

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

h

1×

3×

l

i

2×

Forklaring

SE

Speciel europæisk model

RH

Udendørs/lav vandtemperatur

Q

R410A kølemiddel

020

Kapacitetsklasse

BA

Modelrække

W1

Strømforsyning: 3P, 400 V

2×

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Installations- og betjeningsvejledning (panel 3)
Brugerinterface (panel 3)
Kabelbindere (panel 3)
Spærreventiler (panel 3)
Samlestykke med gevind (panel 3) (1× til
SEHVX20+32BAW, 2× til SEHVX40+64BAW)
Filter (panel 3)
Rørbøjning (panel 3)
Sort strop (2×)
Vinkelbeslag (2×)
M5 skruer (3×)
Ekstra rør (Ø12,7→Ø9,52 og Ø25,4→Ø28,6)
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4 Om enheden og tilbehør
4.2.2

Identifikationsmærkat: Indendørsenhed

4.2.6

Driftsområde

Køling

Sted

TA
43

A

B

0
–5

LWE
0

Modelidentifikation

TA
LWE
A
B

Eksempel: SE HVX 20 BA W
Kode

Forklaring

SE

Speciel europæisk model

HVX

Indendørsenhed / opstillet på gulv

20

Kapacitetsklasse

BA

Modelrække

O

Strømforsyning: 3P, 400 V

4.2.3

5

20

25

Omgivende temperatur (°C DB)
Afgangsvandets temperatur fordamper (°C)
Standard vand driftsområde
Område ned

Opvarmning

TA
35
25

Om udendørsenheden

SERHQ udendørsenheder er beregnet til udendørs installation og
skal kombineres med SEHVX indendørsenheder.
Udendørsenheden er beregnet til at køre i varmedrift ved omgivende
temperaturer fra -15°C WB til 35°C WB og i køledrift ved omgivende
temperaturer fra –5°C DB til 43°C DB.

A

5

B

0
–15

4.2.4

Om indendørsenheden

LWC

SEHVX er beregnet til indendørs installation og kan anvendes til
luftbehandling eller til vandforsyning til proceskøling.

5 (EWC)
TA
LWC
EWC
A
B

Enhederne fås i 4 standardstørrelser med normal kapacitet fra 21,2
til 63,3 kW.
Enheden er beregnet til at køre i varmedrift ved omgivende
temperaturer fra –15°C til 35°C og i køledrift ved omgivende
temperaturer fra –5°C til 43°C.

▪ I køledrift leder kølemidlet varmen fra vand-varmeveksleren til luftvarmeveksleren, hvor varmen ledes ud i luften.
▪ I varmedrift leder kølemidlet varmen fra luft-varmeveksleren til
vand-varmeveksleren, hvor varmen ledes ud i vandet.

35

50

Omgivende temperatur (°C DB)
Afgangsvandets temperatur kondensator (°C)
Indgangsvandets temperatur kondensator (°C)
Område op
Standard vand driftsområde

4.3

Kombination af enheder og
muligheder

4.3.1

Muligt tilbehør til det opdelte system

Den primære komponent er vandvarmeveksleren.
Indendørsenheden er tilsluttet udendørsenheden med kølerør på
brugsstedet, og kompressoren i udendørsenheden cirkulerer
kølemiddel ind i varmevekslerne.

20 25

INFORMATION
Se de seneste funktioner i de tekniske data.
Fjernbetjening (EKRUAHTB)
En ekstra fjernbetjening, så enheden kan styres fra 2 steder.

4.2.5

Om kombination af enheder og
muligheder

Denne
indendørsenhed
kan
kombineres
ventilationskonvektorer, og der skal anvendes R410A.

Referencevejledning vedrørende montering og brug
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Demand-printkort (EKRP1AHTA)
med

For at kunne aktivere kontrol af strømforbrug med digitale inputs skal
demand-printkortet installeres.
Se installationsvejledningen til demand-printkortet vedrørende
anvisninger om montering. Hvis SEHVX40+64BAW skal der
anvendes 2 sæt af dette tilbehør.
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5 Forberedelse
Ekstern styreadapter (DTA104A62)

▪ Vælg et sted, hvor regn for så vidt muligt kan undgås.

Den eksterne kontroladapter kan anvendes til definition af specifik
drift med et eksternt input fra en central styreenhed. Der kan vælges
støjsvag drift samt drift med begrænset strømforbrug (gruppe eller
individuel). Hvis SEHVX40+64BAW skal der anvendes 2 sæt af
dette tilbehør.

▪ Sørg for, at vandet ikke kan beskadige installationsstedet og
omgivelserne i tilfælde af en lækage.

4.4
a

▪ Under installationen skal man sørge for, at personer ikke kan
kravle op på enheden eller placere ting på den.

Systemopbygning
c bd

e

▪ Vælg enhedens placering på en sådan måde, at den støj, der
dannes af enheden, ikke generer nogen. Brugsstedet skal opfylde
kravene i gældende lovgivning.

▪ Beregn alle rørlængder og -afstande (se "5.3.3 Om længden på
rør" på side 13).

f

Enheden må IKKE installeres på følgende steder:

RC

▪ I eksplosionsfarlig atmosfære.
▪ På steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsage funktionsfejl i udstyret.

h
FC1

FC2

FC3

M1

M2

M3

RT1

f
a
b
c
d
e
f
g
h
FC1…3
RC
RT1…3

g

RT2

g

▪ På steder, hvor der er risiko for brand på grund af udslip af
brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller
antændeligt støv.

RT3

▪ På steder, hvor der dannes ætsende gas (f.eks. gasformig
svovlsyre). Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele
kan medføre kølemiddel-lækage.

g

Udendørsenhed
Indendørsenhed
Pladevarmeveksler
Pumpe
Ekspansionsbeholder
Spærreventil
Motordrevet ventil
Omløbsventil
Ventilationskonvektor (medfølger ikke)
Brugerinterface
Rumtermostat

5

Forberedelse

5.1

Oversigt: Forberedelse

▪ Steder, hvor der forekommer olietåge, -sprøjt eller -damp i
atmosfæren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medføre vandlækage.
BEMÆRK
Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette
produkt forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal
brugeren træffe forholdsregler imod dette.
PAS PÅ
Der må IKKE være direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres på et sikkert sted, og der må ikke umiddelbar
adgang.

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, før man
påbegynder monteringen.

Denne enhed kan installeres i erhvervsejendomme og i
lettere industri.
▪ Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når
installationsarbejdet udføres. Hvis ikke enheden installeres
korrekt, kan den vælte.

Det indeholder oplysninger om:
▪ Forberedelse af installationsstedet
▪ Forberedelse af kølerørene

▪ Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag ikke peger i den hyppigst
forekommende vindretning. Frontal vind vil forstyrre enhedens
drift. Brug eventuelt en skærm til at spærre for vinden.

▪ Forberedelse af vandrørene
▪ Forberedelse af de elektriske ledninger

5.2

Klargøring af installationsstedet

5.2.1

Krav til udendørsenhedens
installationssted

▪ Du skal sikre dig, at der ikke kan opstå vandskade på brugsstedet
ved at montere vanddræn i fundamentet, og du skal passe på, at
der ikke kan stå vandlommer omkring konstruktionen.
▪ I områder med kraftigt snefald, bør der vælges et installationssted,
hvor sneen ikke får indflydelse på enhedens drift.
Installation tæt på havet. Udendørsenheden må IKKE udsættes for
vind, som kommer fra havet. For at beskytte mod korrosion på grund
af højt saltindhold i luften, da det kan forkorte enhedens levetid.

INFORMATION
Læs også følgende krav:
▪ Generelle krav til installationssted.
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

Se

afsnittet

▪ Pladskrav vedr. servicearbejde. Se afsnittet "Tekniske
data".
▪ Krav til kølerør (længde, højdeforskel). Se endvidere
afsnittet "Klargøring".
▪ Sørg for tilstrækkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.

Montér udendørsenheden afskærmet mod vind, som kommer
direkte fra havet.
Eksempel: Bag bygningen.

b
a
c

▪ Sørg for, at installationsstedet holder til enhedens vægt og
vibrationer.
▪ Sørg for, at enheden er i vater.
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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Hvis udendørsenheden påvirkes af vind, som kommer direkte fra
havet, skal man montere en vindskærm.
▪ Højde på vindskærm≥1,5×højden på udendørsenheden
▪ Vær opmærksom på pladskrav til servicearbejde ved montering
af vindskærmen.

d

c

d

▪ Vælg enhedens placering på en sådan måde, at den støj, der
dannes af enheden, ikke generer nogen. Brugsstedet skal opfylde
kravene i gældende lovgivning.
▪ Sørg for, at vandet ikke kan beskadige installationsstedet og
omgivelserne i tilfælde af en lækage.
▪ Under installationen skal man sørge for, at personer ikke kan
kravle op på enheden eller placere ting på den.

b
a

▪ Sørg for, at enheden er i vater.

▪ Beregn alle rørlængder og -afstande (se "5.3.3 Om længden på
rør" på side 13).
Enheden må IKKE installeres på følgende steder:

c

▪ I eksplosionsfarlig atmosfære.
▪ På steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsage funktionsfejl i udstyret.

a
b
c
d

▪ På steder, hvor der er risiko for brand på grund af udslip af
brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller
antændeligt støv.

Vind fra havet
Bygning
Udendørsenhed
Vindskærm

BEMÆRK
Udstyret, der beskrives i denne manual, kan danne
elektrisk støj på grund af højfrekvent energi. Udstyret lever
op til forskrifter vedrørende en fornuftig beskyttelse mod
denne støj. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
forekomme støj ved nogle installationer.

▪ På steder, hvor der dannes ætsende gas (f.eks. gasformig
svovlsyre). Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele
kan medføre kølemiddel-lækage.
▪ Steder, hvor der forekommer olietåge, -sprøjt eller -damp i
atmosfæren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medføre vandlækage.
BEMÆRK

Det anbefales derfor, at man installerer udstyr og elektriske
ledninger med en vis afstand til stereoanlæg, pc'er osv.

Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette
produkt forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal
brugeren træffe forholdsregler imod dette.

c
b

PAS PÅ

00

≥15

00
≥1000
≥1000

e

Der må IKKE være direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres på et sikkert sted, og der må ikke umiddelbar
adgang.

d
00
≥15 00
≥15
≥1500

≥1
0

f

c
b

a

Denne enhed kan installeres i erhvervsejendomme og i
lettere industri.
(mm)

a
b
c
d
e
f

Pc eller radio
Sikring
Fejlstrømsafbryder
Køle-/varmevælger
Brugerinterface
Indendørsenhed

INFORMATION
Læs også følgende krav:
afsnittet

▪ Krav til kølerør (længde, højdeforskel). Se endvidere
afsnittet "Klargøring".
▪ Sørg for tilstrækkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.
▪ Sørg for, at installationsstedet holder til enhedens vægt og
vibrationer.
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Krav til kølerør
Kølemidlet R410A skal håndteres forsigtigt for at holde
systemet rent, tørt og tæt.
▪ Rent og tørt: fremmede materialer (herunder
mineralolier eller fugt) bør ikke ledes ind i systemet.

BEMÆRK
Se

▪ Pladskrav vedr. servicearbejde. Se afsnittet "Tekniske
data".

Referencevejledning vedrørende montering og brug

5.3.1

▪ Tæt: R410A indeholder ikke klor, skader ikke ozonlaget
og mindsker ikke jordens beskyttelse mod skadelig UVstråling.
R410A
kan
være
medvirkende
til
drivhuseffekten, hvis det slipper ud. Derfor skal man
sørge for, at installationen er tæt.

Krav til indendørsenhedens
installationssted

▪ Generelle krav til installationssted.
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

Forberedelse af kølerør

BEMÆRK

På steder med dårlig modtagelse skal man holde en afstand på 3 m
eller mere for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser fra andet
udstyr, og man skal bruge kabelrør til strømforsyningskabler og
transmissionsledninger.

5.2.2

5.3

Rør og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kølemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kølemidler.
▪ Fremmede materialer inde i rørene (inklusive olie til brug ved
fremstilling), skal være ≤30 mg/10 m.
▪ Hærdningsgrad: brug rør med en hærdningsgrad afhængigt af
rørdiameteren som vist i tabellen nedenfor.
Rør Ø

Hærdningsgrad for rørmateriale

≤15,9 mm

O (udglødet)
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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Rør Ø

Hærdningsgrad for rørmateriale

≥19,1 mm

1/2H (halvhårdt)

▪ Kølemiddelrørenes vægtykkelse skal overholde gældende lokale
og nationale bestemmelser. Minimal rørtykkelse for R410A rør
skal følge angivelserne i tabellen nedenfor.

5.3.2

Valg af rørstørrelse

Bestem den korrekte størrelse med brug af de følgende tabeller og
referencetegningen (kun et eksempel).
G1
G

L1

Rør Ø

Minimal tykkelse t

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

0,80 mm

15,9 mm

0,99 mm

19,1 mm/22,2 mm

0,80 mm

Indendørsenhed

28,6 mm

0,99 mm

Udendørsenhed

34,9 mm

1,21 mm

41,3 mm

1,43 mm

L

G2
L2

Indendørsenhed

Gas

Væske

Udendørsenhed

Gas

Væske

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

▪ Størrelse på rør på brugsstedet
G2

2

▪ Rørtilslutning størrelser

SEHVX20BAW

L/L1

1

Indendørsenhed

G/G1

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 ikke indendørsenhedens tilslutninger passer til den
specificerede rørdiameter, skal kravene til rørdiameter følges med
brug af reduktionsstykker/udvidelser (medfølger ikke) på
indendørsenhedens tilslutninger.

▪ Tilslutningsrør - lovgivning. Alle rørtilslutninger skal udføres i
overensstemmelse med gældende lovgivning og instruktionerne i
kapitlet "Installation", hvad angår vandindtaget og vandudtaget.
▪ Tilslutningsrør - kraft. Brug IKKE overdreven kraft, når du
tilslutter rørene. Hvis rørene deformeres, kan det medføre
funktionsfejl på enheden.
▪ Tilslutningsrør - værktøj. Brug kun korrekt værktøj til håndtering
af messing, da det er et blødt materiale. Ellers kan rørene blive
beskadiget.
▪ Tilslutning af rør - luft, fugt, støv. Hvis der trænger luft, fugt eller
støv ind i kredsen, kan der opstå problemer. Gør følgende for at
undgå det:

Andre diametre (mål i mm) kan også anvendes, hvis ikke de
påkrævede rørstørrelser (mål i tommer) er tilgængelige, idet man
skal bemærke følgende:

▪ Brug kun rene rør.

▪ man skal vælge den rørdimension, som ligger tættest på den
påkrævede dimension,

▪ Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke
trænger støv og/eller partikler ind i røret.

▪ man skal anvende passende adaptere til overgangen fra rør med
mål i tommer til rør med mål i mm (medfølger ikke).

▪ Brug en god gevindpakning til tætning af forbindelserne.

5.3.3

Om længden på rør

Maks. rørlængde og højdeforskel

▪ Hold rørenderne nedad, når der fjernes grat.

Kapacitetsklasse

Min. påkrævet
gennemstrømning

20

23 l/min

32

36 l/min

Maksimalt tilladte rørlængde

30 m

40

46 l/min

Højdeforskel mellem indendørs- og udendørsenhed

<10 m

64

72 l/min

Højdeforskel mellem indendørsenhed 1 og
udendørsenhed 2 (hvis relevant)

0m

5.4

Forberedelse af vandrør

5.4.1

Krav til vandkreds
INFORMATION
Læs også forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".
BEMÆRK

▪ Komponenter, som ikke medfølger – vandtryk og temperatur.
Kontrollér, at alle komponenterne i rørene på opstillingsstedet kan
modstå vandtrykket og -temperaturen.
▪ Dræning – lave punkter. Sørg for, at der er aftapningshaner på
alle systemets lave punkter, så vandkredsen kan tømmes helt.
▪ Metalrør, som ikke er af messing. Ved brug af metalrør, som
ikke er af messing, skal messingen og det andet materiale
isoleres korrekt, så de to materialer IKKE kommer i kontakt med
hinanden. Dette har til formål at forhindre galvanisk korrosion.
▪ Spærreventiler. Der følger to spærreventiler med enheden. De
skal installeres som vist på følgende billede.

I tilfælde af plastrør, skal du sørge for at de er fuldt
diffusionstætte for oxygen i henhold til DIN 4726.
Diffusionen af oxygen ind i rørsystemet kan føre til
overdreven korrosion.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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a

a

b

Kapacitetsklasse

Diameter vandrør

20+32

1-1/4"

40+64

2"
BEMÆRK

c

Vi anbefaler, at man installerer et ekstra filter i
vandkredsen. Det anbefales at anvende et magnet- eller
cyklonfilter, der kan fjerne små partikler, især til fjernelse af
metalpartikler fra vandrør på brugsstedet. Små partikler
kan beskadige enheden, og de fjernes ikke af enhedens
standardfilter.

d
b

Formel til beregning af
ekspansionsbeholderens fortryk

5.4.2

Beholderens fortryk (Pg) afhænger af installationens højdeforskel
(H):
a
b
c
d

Adapterdel (kun på indgangen ved SEHVX40+64BAW)
Spærreventil
Bøjning
Filter

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

Kontrol af vandmængde og fortryk i
ekspansionsbeholderen

5.4.3

BEMÆRK
Sæt filteret på bøjningen, før den monteres.

Enheden er udstyret med en ekspansionsbeholder på 12 liter med et
standard fortryk på 1 bar.

BEMÆRK

Sådan kontrolleres, at enheden fungerer korrekt:

Hvis ikke bøjningen anvendes ved installationen, skal man
udskifte den med en forlænger (5 cm lang til et 1¼" filter,
og 6 cm lang til et 2" filter) for at sikre korrekt rengøring af
filteret.

▪ Kontrollér minimum og maksimum vandmængde.
▪ Det kan være nødvendigt at justere ekspansionsbeholderens
fortryk.
Minimum vandmængde

BEMÆRK
Filteret skal installeres korrekt. Manglende eller forkert
installation vil beskadige pladevarmeveksleren permanent.
▪ Aftapningshaner. Der skal være aftapningshaner på alle
systemets lave punkter, så kredsen kan tømmes helt. Der findes
en drænventil i enheden.
▪ Udluftningsåbninger. Sørg for, at der er udluftningsåbninger ved
alle systemets høje punkter, hvor der er nem adgang til service.
Der findes en automatisk udluftningsventil inde i enheden.
Kontrollér, at denne udluftningsventil IKKE er spændt for hårdt, så
der stadig automatisk kan ledes luft ud af vandkredsen. Se
brugsstedsindstilling [E‑04] i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger på
brugerinterfacet" på side 35.
▪ Vandtryk. Kontrollér, at de komponenter, som er installeret i
rørene på opstillingsstedet, kan modstå vandtrykket (maks. 3 bar
+ statisk pumpetryk). Se "12.11 ESP-kurve: Indendørsenhed" på
side 55.
ADVARSEL
▪ For at systemet kan fungere korrekt, skal der monteres
en
reguleringsventil
i
vandsystemet.
Reguleringsventilen (medfølger ikke) anvendes til
regulering af vandgennemstrømningen i systemet.
▪ Valg af flow uden for det specificerede område kan
medføre driftsfejl eller beskadigelse af enheden. Se
endvidere de tekniske specifikationer.
▪ Maks. temperatur i vandrør er 50°C ifølge indstilling af
sikkerhedsindretning.
▪ Brug altid materialer, som kan anvendes sammen med vandet i
systemet og sammen med materialerne på enheden. (Enhedens
rørfittings er af messing, pladevarmevekslerne er af rustfrit stål,
316 plader loddet sammen med kobber, og pumpehuset, der er
ekstraudstyr, er af støbejern.)
▪ Vælg rørdiameter i henhold til påkrævet vandgennemstrømning
og tilgængeligt eksternt statisk tryk (ESP) på pumpen. Se
følgende tabel vedrørende anbefalet diameter på vandrør.
Referencevejledning vedrørende montering og brug
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Model

Minimum samlet vandmængde
(l)

20

76

32

110

40

152

64

220
INFORMATION
Hvis der stilles høje krav til driften, eller der er tale om rum,
hvor der kræves megen opvarmning, kan det dog være
nødvendigt med ekstra vand.
INFORMATION
Forskellen mellem temperaturtrin kan justeres med
indstillinger [A‑02] og [F‑00]. Dette påvirker den
påkrævede min. vandmængde, når enheden er i køledrift.
Som standard er enheden indstillet til at have en
vandtemperatur-forskel på 3,5 K, og derfor kan den køre
med min. volumen nævnt i den forrige tabel. Hvis der dog
indstilles en mindre temperaturforskel, som når der køres
med proceskøling, hvor temperaturudsving skal undgås,
kræves der en større min. vandmængde.
For at sikre korrekt drift af enheden, når man ændrer
værdier for indstillingen [F‑00] (i køledrift), skal min.
vandmængde korrigeres. Hvis denne mængde overskrider
det tilladte område i enheden, skal der installeres en ekstra
ekspansionsbeholder eller en buffertank i rørføringen på
brugsstedet.

Eksempel:
For at vise påvirkningen af systemet ved ændring af indstillingen
[F‑00] anvendes en enhed, der har en min. tilladt vandmængde på
66 l. Enheden er installeret 5 m under det højeste punkt i
vandkredsen.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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Hvis indstillingen [F‑00] ændres fra 5°C (standard værdi) til 0°C. I
tabellen nedenfor ses det, at 5°C svarer til en temperaturforskel på
3,5 K og 0°C til 1 K, som er den laveste værdi, der kan indstilles.
[F‑00] værdi (°C)

Temperaturforskel (K)

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

14

8

15

8,5

a

3
2.5
2

A

1.5

B

1
0.5
0

0

33 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

b
a
b
A
B

Fortryk (bar)
Maks. vandmængde (l)
System
Standard

Hvis samlet vandmængde i hele kredsen overskrider maks. tilladt
vandmængde (se graf), skal der installeres en ekstra
ekspansionsbeholder i rørføringen på brugsstedet.

5.4.4

Ændring af fortrykket i
ekspansionstanken
BEMÆRK

Vandmængde-korrektionsfaktoren i henhold til kurven vist på grafen
nedenfor er 3,5. Dette betyder, at min. volumen vil være 3,5 gange
større.
Korrektionsfaktor-kurve for min. vandmængde

Kun
en
autoriseret
installatør
ekspansionsbeholderens fortryk.

må

justere

Hvis ekspansionsbeholderens standardfortryk (1 bar) skal ændres,
skal der tages højde for følgende retningslinjer:
▪ Brug kun tør nitrogen til indstilling af ekspansionsbeholderens
fortryk.

a

4.0

▪ Hvis ekspansionsbeholderens fortryk indstilles forkert, vil der
opstå driftsfejl i systemet.

3.5
3.0

Ændring af ekspansionsbeholderens fortryk skal ske ved at sænke
eller forøge nitrogentrykket gennem schraderventilen på
ekspansionsbeholderen.

2.5
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

9

b
a
b

a

Vandmængde-korrektionsfaktor
Temperaturforskel (K)

Når man ganger 64 l med korrektionsfaktoren, får man 224 l, der vil
være min. tilladt vandmængde i installationen, hvis der køres med
en temperaturforskel på 1 K.
Nu er det meget vigtigt at kontrollere, at mængden i systemet er
mindre end den maksimalt tilladte værdi i forhold til fortrykket (Pg)
givet ved systemets højdeforskel. Hvis man kigger på kurven, er den
maksimalt tilladte mængde 350 l ved et fortryk på 1 bar.
Den samlede mængde i systemet vil helt sikkert være større efter
tillæg af mængden i selve enheden. I dette tilfælde kan der
anvendes fortryk, eller der skal installeres en ekstra
ekspansionsbeholder eller en buffertank i rørføringen på
brugsstedet.
Standardværdien for fortryk (Pg) gælder ved en højdeforskel på 7 m.

a

5.4.5

Schraderventil

Sådan kontrolleres vandmængden:
Eksempler

Eksempel 1
Enheden er installeret 5 m under det højeste punkt i vandkredsen.
Den totale vandmængde i vandkredsen er 250 l.

Hvis højdeforskellen i systemet er mindre end 7 m OG mængden i
systemet er mindre end den maksimalt tilladte værdi i forhold til
fortrykket (Pg) (se graf), er det IKKE nødvendigt at justere fortrykket
(Pg).

I dette eksempel er handling eller justering ikke påkrævet.

Maksimum vandmængde

Enheden er installeret på det højeste punkt i vandkredsen. Den
totale vandmængde i vandkredsen er 420 l.

Bestem den maksimale vandmængde, der
beregnede fortryk, med brug af grafen nedenfor.

modsvarer

det

Eksempel 2

Handlinger:
▪ Da den totale vandmængde (420 l) er over standard vandmængde
(340 l), skal fortrykket ledes ud.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
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▪ Det påkrævede fortryk er:
Pg=(0,3+(H/10)) bar=(0,3+(0/10)) bar=0,3 bar
▪ Den tilsvarende maksimale vandmængde er ca. 490 l (se graf).
▪ Da 420 l er mindre end 490 l, passer ekspansionsbeholderen til
installationen.

5.5
5.5.1

Forberedelse af de elektriske
ledninger
Om forberedelse af de elektriske
ledninger
INFORMATION
Læs også forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".
ADVARSEL
▪ Hvis strømforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive ødelagt.
▪ Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden må IKKE
jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller
en
jordforbindelse
til
telefon.
Ufuldstændig
jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
▪ Installer de påkrævede sikringer eller afbrydere.
▪ Fastgør de elektriske ledninger med kabelbindere, så
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rør,
især i højtrykssiden.
▪ Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertrådede
ledninger,
forlængerledninger
eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forårsage
overophedning, elektrisk stød eller brand.
▪ Installer IKKE en faseførende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En faseførende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forårsage
ulykker.
ADVARSEL
▪ Al ledningsføring SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og være i overensstemmelse med relevant
lovgivning.
▪ Tilslut de elektriske forbindelser til installationen på
brugsstedet.

▪ EN/IEC 61000‑3‑12 forudsat at kortslutningsstrømmen Ssc er
større end eller lig med minimumsværdien Ssc ved
grænsefladepunktet mellem brugerens og den offentlige
strømforsyning.
▪ EN/IEC 61000‑3‑12 = europæisk/international teknisk standard,
der definerer grænser for harmoniske strømkilder frembragt af
udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspændings-systemer med
en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A pr. fase.
▪ Det er installatørens eller brugerens ansvar at sikre sig,
eventuelt ved at spørge elforsyningsselskabet, at udstyret kun
forbindes til en strømforsyning med en kortslutningsstrøm Ssc,
der er større end eller lig med den minimale Ssc værdi.
Udendørsenhed

Zmax(Ω)

Mindste Ssc værdi (kVA)

SERHQ020BAW1

0,27

838

SERHQ032BAW1

0,24

873

Indendørsenhed

Zmax(Ω)

Mindste Ssc værdi (kVA)

SEHVX20BAW

0,27

820

SEHVX32BAW

0,24

874

SEHVX40BAW

0,25

1639

SEHVX64BAW

0,22

1747

Specifikationer for lokale strømførende ledninger skal stemme
overens med IEC60245.
Ledningstypen i beskyttede rør skal være H05VV. H07RN-F skal
anvendes i ubeskyttede rør.

5.5.3

Kabelkrav

Emne

Kabelbund
t

Beskrivelse

Påkrævet
antal ledere

Maksimal
driftsstrøm

1

PS

2

LV

Strømforsyning til indendørsenhed

4+GND

(b)

Kommunikationskabel mellem
indendørsenhed og udendørsenhed

2(d)

(d)

3

LV

Standard-fjernbetjening (F1/F2)

2

(c)

4

LV

Sekundær fjernbetjening (F1/F2)

2

(c)

5

LV

Termostat ON/OFF signal(a)

2

(c)

6

LV

Termostat køle/varme signal(a)

2

(c)

7

LV

Drift TIL signal(a)

2

(c)

8

LV

Drift FRA signal(a)

2

(c)

9

HV

Køling/opvarmning output

2

0,3 A

10

HV

Drift TIL/FRA output

2

0,3 A

11

HV

Fejludlæsning

2

0,3 A

12

HV

Vandrør varmeenhed output

2

1A

13

HV

Pumpe TIL/FRA output

2

0,3 A

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

▪ Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL være i overensstemmelse med relevant
lovgivning.
ADVARSEL

(a)

Ekstraudstyr
Se typeskiltet på enheden eller bogen med tekniske data.
Min kabelvalg 0,75 mm2.
Min kabelvalg 1,5 mm2.
Strømforsyning
Lavspænding
Højspænding

Brug ALTID flerlederkabel til strømforsyning.

5.5.4
5.5.2

Om overholdelse af el-regulativer

Dette udstyr overholder bestemmelserne i:
▪ EN/IEC 61000‑3‑11 forudsat, at system-impedansen Zsys er mindre
end eller lig med Zmax på grænsefladepunktet mellem brugerens
og den offentlige strømforsyning.
▪ EN/IEC 61000‑3‑11 = europæisk/international teknisk standard,
der
definerer
grænser
for
spændingsændringer,
spændingsudsving og flimren i offentlige lavspændingssystemer til udstyr med mærkestrøm på ≤75 A.
▪ Det er installatørens eller brugerens ansvar at sikre sig, om
nødvendigt ved at spørge elforsyningsselskabet, at udstyret kun
tilsluttes en strømforsyning med en system-impedans Zsys, der
er mindre end eller lig med Zmax.
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Krav til sikkerhedsudstyr

Strømforsyningen skal beskyttes med sikkerhedsudstyr, dvs. med
hovedafbryder, træg sikring på hver fase samt fejlstrømsafbryder i
henhold til relevant lovgivning.
Valg og dimensionering af ledningerne skal ske i overensstemmelse
med relevante bestemmelser baseret på oplysningerne i tabellen
nedenfor.
INFORMATION
Multienheder er standardkombinationer.
Udendørsenhed

Anbefalede sikringer

SERHQ020BAW1

32 A

SERHQ032BAW1

40 A

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
4P508020-1B – 2018.04

6 Installation
Indendørsenhed

Anbefalede sikringer

SEHVX20BAW

6A

SEHVX32BAW

10 A

SEHVX40BAW
SEHVX64BAW
BEMÆRK
Ved anvendelse af almindelige strømstyrede afbrydere
skal man anvende high-speed-afbrydere type 300 mA.

6

Installation

6.1

Oversigt: Installation

4×

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, før man
installerer systemet på brugsstedet.

4×

Typisk arbejdsgang
Installation består typisk af følgende trin:
1
2
3
4

Montering af udendørsenheden.
Montering af indendørsenheden.
Tilslutning af kølerør.
Kontrol af kølerør.

5
6
7

Påfyldning af kølemiddel.
Tilslutning af vandrør.
Tilslutning af el-ledninger.

6.2

Åbning af enhederne

6.2.1

Om åbning af enhederne

Når frontpladerne er åbnet, kan man få adgang til el-boksen. Se
"6.2.4 Åbning af udendørsenhedens el-boks" på side 18.
Når der skal udføres service, skal man have adgang til
trykknapperne på det primære printkort. Man behøver ikke at åbne
el-boksens dæksel for at få adgang til disse trykknapper. Se
"7.2.3 Adgang til komponenter til brugsstedsindstilling" på side 32.

6.2.3

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

På visse tidspunkter er du nødt til at åbne enheden. Eksempel:
▪ Ved tilslutning af de elektriske ledninger

Får at få adgang til enheden skal man åbne frontpladerne på
følgende måde:

▪ Ved vedligeholdelse eller servicering af enheden

4×

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Enheden må IKKE efterlades
servicedækslet er fjernet.

6.2.2

Åbning af indendørsenheden

uden

opsyn,

når

1

Åbning af udendørsenheden
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

2

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

3

Får at få adgang til enheden skal man åbne frontpladerne på
følgende måde:

10×
5×

Panel
1

Elektriske dele på indendørsenheden

2

Indendørsenhed (sideplade)

3

Indendørsenhed (frontpanel)

Når frontpladerne er åbnet, kan man få adgang til el-boksen. Se
"6.2.5 Åbning af indendørsenhedens el-boks" på side 18.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
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6 Installation
6.2.4

Åbning af udendørsenhedens el-boks

6.3.2

BEMÆRK

Forholdsregler ved montering af
udendørsenheden
INFORMATION

Brug IKKE unødig kraft, når du åbner el-boksens dæksel.
Unødig kraft kan deformere dækslet, hvilket kan medføre
defekt udstyr på grund af, at der trænger vand ind.

Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse

6.3.3

Forberedelse af installationsstrukturen

Kontrollér, at enheden installeres i plan på et tilstrækkeligt stærkt
fundament for at forebygge vibrationer og støj.
BEMÆRK
▪ Hvis enhedens installationshøjde skal øges, må man
IKKE bruge bukke til at understøtte hjørnerne.
▪ Bukke under enheden skal være mindst 100 mm brede.

4×

X
O

Ikke tilladt
Tilladt

▪ Fundamentets højde skal være mindst 150 mm fra gulv. I områder
med kraftigt snefald skal højden øges, afhængigt af
installationsstedet og betingelserne.
▪ Foretrukket skal installationen foretages på et stabilt, vandret
fundament (ramme af stålbjælker eller beton).

BEMÆRK

A

67
67

1

765

B

Brug IKKE unødig kraft, når du åbner el-boksens dæksel.
Unødig kraft kan deformere dækslet, hvilket kan medføre
defekt udstyr på grund af, at der trænger vand ind.

722-737

Åbning af indendørsenhedens el-boks

≥67 ≥67

6.2.5

Minimum fundament

Udendørsenhed

A

B

SERHQ020

930

792

SERHQ032

1240

1102

▪ Fastgør enheden med fire fundamentbolte M12. Det er bedst at
skrue fundamentboltene ind til en afstand på 20 mm fra
fundamentoverfladen.
20 mm

4×

6.3

Montering af udendørsenheden

6.3.1

Om montering af udendørsenheden

Hvornår
Man skal montere udendørs- og indendørsenheden, før man kan
tilslutte køle- og vandrør.
Typisk arbejdsgang
Montering af udendørsenheden består typisk af følgende trin:
1
2
3

Forberedelse af installationen.
Installation af udendørsenheden.
Etablering af dræn.

Referencevejledning vedrørende montering og brug
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Dræning
396

6.3.4

BEMÆRK
▪ Klargør en afløbskanal omkring fundamentet til afløb af
spildevand omkring enheden.

▪ Hvis enheden skal placeres på en ramme, skal der
ligge en vandtæt plade 150 mm under enheden for at
undgå, at der kan strømme vand ud fra enheden.

500

▪ Hvis enheden skal installeres på et tag, skal tagets
styrke og afløbsfaciliteter kontrolleres på forhånd.

▪ Ved installation i et korroderende miljø skal man bruge
en møtrik med en låseskive af plastic (a) for at undgå,
at området ved den spændte møtrik ruster.

200

766.5

500
(mm)

6.4

Montering af indendørsenheden

6.4.1

Om montering af indendørsenheden

20 mm

a

▪ Fastgør enheden med fire fundamentbolte M12. Det er bedst at
skrue fundamentboltene ind til en afstand på 20 mm fra
fundamentoverfladen.

▪ Fastgør indendørsenheden til gulvet gennem fastgørelseshullerne
i bundrammen.

Hvornår
Man skal montere udendørs- og indendørsenheden, før man kan
tilslutte køle- og vandrør.
Typisk arbejdsgang
Montering af indendørsenheden består typisk af følgende trin:
1
2

Forberedelse af installationen.
Installation af indendørsenheden.

6.4.2

Forholdsregler ved montering af
indendørsenheden

▪ Fastgør enheden til væggen med de 2 medfølgende vinkelbeslag,
så den ikke vælter. Beslagene kan fastgøres på
indendørsenhedens topplade (2× M5 skruer i hver side, men der
er allerede monteret en skrue i højre side af toppladen).

INFORMATION
Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:

a

▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse

6.4.3

Forberedelse af installationsstrukturen

b

Kontrollér, at enheden installeres i plan på et tilstrækkeligt stærkt
fundament for at forebygge vibrationer og støj.
BEMÆRK

a

▪ Hvis enhedens installationshøjde skal øges, må man
IKKE bruge bukke til at understøtte hjørnerne.

b

▪ Bukke under enheden skal være mindst 100 mm brede.

Fastgør et vinkelbeslag i venstre side af toppladen med
2 skruer fra posen med tilbehør
Fastgør det andet vinkelbeslag i højre side af toppladen
med 1 skrue fra posen med tilbehør og 1 skrue, der
allerede sidder på enheden

▪ Enheden skal installeres op mod en væg.
▪ Enheden skal fastgøres, så den ikke kan vælte.

6.5

Tilslutning af kølerør

▪ Foretrukket skal installationen foretages på et stabilt, vandret
fundament (ramme af stålbjælker eller beton).

6.5.1

Forholdsregler i forbindelse med
tilslutning af kølerør

▪ Overhold min. pladskrav vedr. installation.

INFORMATION
Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse
FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
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BEMÆRK
Tag følgende forholdsregler for kølerør:
▪ Undgå, at andet end det angivne kølemiddel blandes
ind i kølerørsystemet (f.eks. luft).
▪ Brug kun R410A, når der tilføres kølemiddel.
▪ Brug kun installationsværktøj (f.eks. manifoldmålesæt),
der udelukkende anvendes til R410A-installationer, for
at kunne modstå trykket og forhindre fremmed
materiale (f.eks. mineralske olier og fugt) i at blive
blandet op i systemet.
▪ Beskyt rørene, som beskrevet i den følgende tabel, for
at undgå fugt, smuds osv. i at trænge ind i rørene.
▪ Pas på ved føring af kobberrør gennem vægge.
Enhed

Installationsperiode Beskyttelsesmetode

Udendørsenhed
Indendørsenhed

>1 måned

Klem røret

<1 måned

Klem eller tape røret

▪ Brug IKKE flusmiddel ved lodning af kobber-kobber kølerør. Ved
lodning skal man anvende fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP),
som ikke behøver flusmiddel.
Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kølerørene. Hvis man
eksempelvis bruger klorinbaseret flusmiddel, vil det medføre
rørkorrosion, eller det vil beskadige køleolien, hvis flusmidlet
indeholder fluor.

6.5.3

Sådan håndteres stopventilen
Tag følgende retningslinjer i betragtning:
▪ Spærreventilerne er lukket fra fabrikken.
▪ På billederne nedenfor vises hver del, der skal anvendes ved
håndtering af ventilen.

a

Uanset perioden

b

ADVARSEL

c

Tilslut kølerørene sikkert, før du starter kompressoren.
Hvis kølerørende IKKE er tilsluttede, og hvis
spærreventilen er åben, når kompressoren kører, vil der
blive suget luft ind. Dette medfører unormalt tryk i
kølemiddelkredsløbet, hvilket kan medføre beskadigelse af
udstyret og i værste fald tilskadekomst.

6.5.2

Anvendelse af stophane og
servicetilslutning

d
a
b
c
d

a

Serviceåbning og prop på serviceåbning
Spærreventil
Rørforbindelse på brugsstedet
Spærreventilens dæksel

b

Lodning af rørenden
BEMÆRK
Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af rør på
brugsstedet. Tilsæt loddemateriale som vist på tegningen.

≤Ø25.4

e

>Ø25.4

2
1

2

▪ Begge spærreventiler skal stå åbne under drift.

Sådan åbnes/lukkes stopventilen
1

Tag dækslet over spærreventilen af.

2

Sæt en sekskantnøgle (væskeside: 4 mm, gasside: 8 mm) ind i
spærreventilen og drej spærreventilen:

▪ Man skal med en trykreduktionsventil indstille kvælstoftrykket til
20 kPa (0.2 bar) (lige nok til, at man kan mærke det på huden).

b

c

d

f
a
b
c
d
e
f

Serviceåbning
Spærreventilens dæksel
Sekskanthul
Aksel
Tætning

▪ Brug IKKE magt ved håndtering af spærreventilen. Hvis du gør
det, kan ventillegemet brække.

1

▪ Indblæs kvælstof ved lodning, hvilket forhindrer, at der dannes
store mængder oxideret film på indersiden af rørene. Denne film
kan påvirke ventiler og kompressorer i kølesystemet negativt og
medføre, at anlægget ikke fungerer korrekt.

a

c
a
b
c
d
e

1

1

d

e

f

Kølerør
Del, som skal loddes
Omvikling
Manuel ventil
Trykreduktionsventil
Kvælstof

▪ Brug IKKE antioxidanter ved lodning af rørsamlingerne.
Rester herfra kan tilstoppe rørene og ødelægge udstyret.

Mod uret for at åbne.
Med uret for at lukke.

3

Hold op, når du IKKE kan dreje spærreventilen længere.
Ventilen er nu åben/lukket.
INFORMATION
▪ SERHQ020 kan anvendes med Ø22,2 rørføring på
stedet med ekstra rør, der følger med enheden.
▪ SERHQ032 kan anvendes med Ø28,6 rørføring på
stedet med ekstra rør, der følger med enheden.
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Håndtering af serviceåbningen

BEMÆRK
▪ Brug de medfølgende ekstra rør, når du laver
rørarbejde på brugsstedet.

Placering af serviceåbninger
Vedr. placering af serviceåbninger, se etiketten med forholdsregler
på udendørsenhedens frontpanel.

▪ Rørføringen på brugsstedet må ikke berøre andre rør,
bundpladen eller sidepladen. Man skal især ved
tilslutning i bunden og i siden huske at beskytte rørene
med passende isoleringsmateriale, så de ikke berører
kabinettet.
BEMÆRK

▪ Brug altid en påfyldningsslange med
serviceåbningen er en schraderventil.

en

pressetap,

Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil, der
kan udsuge op til et manometertryk på −100,7 kPa
(−1.007 bar) (5 Torr absolut). Sørg for, at pumpeolie ikke
flyder ind i systemet, mens pumpen er ude af drift.

da

ADVARSEL

▪ Efter arbejde ved serviceåbningen skal du huske at spænde
proppen over serviceåbningen. Se tilspændingsmomentet i
tabellen nedenfor.

Tag tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af lækage af
kølemiddel. Hvis der opstår lækage af kølemiddelgas, skal
området straks udluftes. Mulige risici:

▪ Se efter, om der trænger kølemiddel ud, efter at proppen over
serviceåbningen er blevet spændt.

▪ For høje kølemiddelkoncentrationer i et lukket rum kan
føre til iltmangel.

Tilspændingsmoment
Størrelse
spærreventi
l (mm)

▪ Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer
i kontakt med ild.

Tilspændingsmoment N•m (drej med uret for at
lukke)

ADVARSEL

Aksel

Rør ALDRIG direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et
uheld. Dette kan medføre alvorlige sår på grund af
forfrysninger.

Ventillegem Unbrakonø
Hætte
Serviceåbni
e
gle
(ventilprop)
ng
Ø9,5

5,4~6,6

Ø12,7

8,1~9,9

Ø25,4

27,0~33,0

4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

18,0~22,0
8 mm

Installation af kølerør kan foretages fra forsiden eller i siden af
enheden (ved udføring gennem bunden), som vist på billedet.

22,5~27,5

Tilslutning af kølerør til udendørsenheden

6.5.4

BEMÆRK
Al rørføring på stedet skal udføres af en autoriseret
køletekniker og være i overensstemmelse med gældende
lokal lovgivning samt nationale bestemmelser.
Blokér alle hullerne, hvor der føres rør og ledninger igennem, med
tætningsmateriale (medfølger ikke), ellers vil enhedens kapacitet
falde, og små dyr kan trænge ind i enheden.
Eksempel: rørføring ud gennem forsiden

a

b
a
b
c

a

b

c
a
b
c

Tilslutning i venstre side
Tilslutning på forsiden
Tilslutning i højre side

A

B

a

b
c

a

h
d

h
f

h
e

c
b
h
g
h
k
j

c
Man skal tætne de grå områder (rør ført ud gennem
frontpanelet)
Gasrør
Væskerør

BEMÆRK
Når alle rør er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
nogen gaslækager. Brug nitrogen til at registrere
gasudslip.

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
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i
h i
A
B

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

h

Ved tilslutning fra forsiden skal man fjerne dækslet over
spærreventilen for at tilslutte kølerørene.
Ved tilslutning i siden skal man lave huller ved den
forberedte kabelindgang på bundrammen og føre rørene
under bundrammen.
Spærreventil i gasrør
Spærreventil i væskerør
Serviceåbning for påfyldning af kølemiddel
Ekstra rør i gassiden (1)
Ekstra rør i gassiden (2)
Ekstra rør i væskesiden (1)
Ekstra rør i væskesiden (2)
Lodning
Gasrør (medfølger ikke)
Væskerør (medfølger ikke)
Lav hul ved de forberedte indgange med en hammer
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Tilskæring af ekstra rør i gassiden

1

Fjern ventildækslet og kontrollér, at spærreventilerne er helt
lukkede.

2

Tilslut en påfyldningsslange til serviceåbningerne på alle
spærreventiler.

3

Opsaml gas og olie fra sammenklemte rør ved hjælp af en
passende indretning.

A

Ved tilslutning af kølerør i siden skal man tilskære det ekstra rør i
gassiden, som vist på billedet.

a
b

PAS PÅ
Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.

a

Når al gas og olie er opsamlet fra sammenklemte rør, skal man
tage påfyldningsslangen af og lukke serviceåbningerne.

c

5

Hvis den nedre del på det sammenklemte rør ser ud som
detalje A på billedet nedenfor, skal du gå videre med
fremgangsmådens sidste 2 trin.

d

6

Hvis den nedre del på det sammenklemte rør ser ud som
detalje B på billedet nedenfor, skal du gå videre med
fremgangsmådens sidste 3 trin.

7

Skær den nederste del af det mindre sammenklemte rør med
passende værktøj (f.eks. en rørskærer, en tang….), således at
der åbnes et snit, hvor resterende olie kan dryppe ud, hvis ikke
man har fået opsamlet det hele. Vent, indtil al olie er dryppet
ud.

8

Skær det sammenklemte rør af med en rørskærer lige over
loddepunktet eller markeringen, hvis ikke der er et loddepunkt.

9

Vent, indtil al olie er dryppet ud, hvis ikke tømningen har været
fuldstændig, og tilslut herefter rør på brugsstedet.

150

25

B

90

C

D

A

4

a
b
c
d

Ekstra rør i gassiden
Skær her
Gasrør (medfølger ikke)
Enhedens bund

Udendørse
nhed

A

B

C

D

SERHQ020

156

23

192

247

SERHQ032

150

29

192

251

BEMÆRK
▪ Ved tilslutning af rør på opstillingsstedet, skal du altid
brug de ekstra rør.
▪ Rørføringen på stedet må ikke berøre andre rør,
bundrammen eller sidepladerne på enheden.
BEMÆRK

a

b

b

c

c

Man skal være forsigtig, når man laver hul ved de
forberedte indgange:

A B

▪ Undgå at beskadige kabinettet.
▪ Når man har lavet huller, anbefaler vi, at man fjerner
grater og maler kanterne og områderne omkring
kanterne med reparationsmalingen for at undgå
korrosion.
▪ Når man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undgå beskadigelse.
ADVARSEL

a
b
c
A+B

6.5.5

Serviceåbning
Spærreventil
Punkt, hvor røret skal skæres, lige over loddepunktet eller
markeringen
Sammenklemt rør

Tilslutning af kølerørene til
indendørsenheden

▪ På SEHVX20+32BAW skal man åbne det øverste forberedte hul i
servicepladen i siden og sætte stoppen (tilbehør) på for at
afskærme mod grater. På SEHVX40+64BAW skal man åbne det
øverste og nederste forberedte hul i servicepladen i siden og
sætte stoppen (tilbehør) på for at afskærme mod grater.

Fjern aldrig det sammenklemte rør ved at lodde.
ADVARSEL
Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spærreventilen,
kan det blæse det sammenklemte rør af.
Hvis man ignorerer anvisningerne nedenfor, kan det
medføre tingsskade eller personskade, som kan være
alvorlig alt efter omstændighederne.
Gå frem på følgende måde for at fjerne sammenklemte rør:
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6 Installation
BEMÆRK
Ved installation af rør mellem udendørs- og
indendørsenheden, se da billedet i "6.9.7 Tilslutning af
strømforsynings- og transmissionskabler" på side 30.

a

b

a
b

6.6

Kontrol af kølerørene

6.6.1

Om kontrol af kølerørene

Kølerørene indvendigt i udendørsenheden er testet for utætheder
fra fabrikken. Du skal kun kontrollere de udvendige kølerør til
udendørsenheden.

Forberedt hul
Strop

▪ Skær først kølevæskerøret til inde i enheden ca. 7 cm før
klemmen og kølegasrøret 4 cm før klemmen. Det er nødvendigt
for at undgå, at rørskæreværktøjet kommer til at gå imod rørene.
Fjern grater fra rørene.
▪ Brug de medfølgende ekstra rør til forbindelse af kølerør på
brugsstedet med rørtilslutningerne på indendørsenheden. På
SEHVX20BAW skal man efter at have skåret enden af både
væske- og gaskølerøret lodde det ekstra rør 1 på
væskeforbindelsen og det ekstra rør 2 på gasforbindelsen. På
SEHVX32BAW skal man efter at have skåret enden af både
væske- og gaskølerøret lodde røret på brugsstedet direkte på
væskeforbindelsen og det ekstra rør 2 på gasforbindelsen. På
SEHVX40BAW skal man foretage handlingen for SEHVX20BAW
to gange. På SEHVX64BAW skal man foretage handlingen for
SEHVX32BAW to gange.

Før kontrol af kølerør
Kontrollér, at kølerørene
indendørsenheden.

er

tilsluttet

mellem

udendørs-

og

Typisk arbejdsgang
Kontrol af kølerørene består typisk af følgende trin:
1
2

Kontrol af lækage på kølerørene.
Udførelse af vakuumtørring for at fjerne al fugt, luft eller
kvælstof i kølerørene.

Hvis der er risiko for fugt i kølerørene (eksempelvis indtrængning af
vand i rørene), skal du vakuumtørre som beskrevet nedenfor, indtil
al fugt er fjernet.

6.6.2

Forholdsregler ved kontrol af kølerørene
INFORMATION

BEMÆRK

Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:

Efter endt lodning skal man fastgøre rørene til enheden
med klemmer i rørholderne.

▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse

b

a

BEMÆRK
Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil, der
kan udsuge op til et manometertryk på −100,7 kPa
(−1.007 bar) (5 Torr absolut). Sørg for, at pumpeolie ikke
flyder ind i systemet, mens pumpen er ude af drift.

VRV
C1

BEMÆRK

d

C1

Brug kun denne vakuumpumpe til R410A. Brug af den
samme pumpe til andre kølemidler kan beskadige pumpen
og enheden.

c

C2

6.6.3

VRV
C2

e

d

g

C1

f
a
b
c
d
e
f
g

k
l
m

a

b
g

Indendørsenhed
Udendørsenhed 1
Udendørsenhed 2 (kun i tilfælde af SEHVX40+64BAW)
Kølerør
Pumpe
El-boks
Fordamper
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h
g

i

d

C2

Kontrol af kølerør: Indstilling

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

e

f

j

Trykreduktionsventil
Kvælstof
Vægtskåle
Beholder til kølemiddel R410A (system med hævert)
Vakuumpumpe
Påfyldningsslange
Serviceåbning for påfyldning af kølemiddel
Spærreventil væskeledning
Spærreventil gasledning
Spærreventil serviceåbning
Ventil A
Ventil B
Ventil C
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Ventil

Status for ventil

a

b
c

Ventil A

Luk

Ventil B

Åbn

d

d

Ventil C

Luk

e

e

Spærreventil væskeledning

Luk

Spærreventil gasledning

Luk

6.6.4

f
f
a
b
c
d
e
f

Kontrol af lækage: Lækagetest under tryk
BEMÆRK
Når alle rør er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
nogen gaslækager. Brug nitrogen til at registrere
gasudslip.

1

Fjern undertrykket ved at lave tryk med kvælstofgas op til et
manometertryk på 4,0 MPa (40 bar). Manometertrykket må
aldrig være højere end det maksimale driftstryk på enheden,
det vil sige 4,0 MPa (40 bar).

6.6.5

Udførelse af vakuumtørring

Gå frem som beskrevet nedenfor for at fjerne al fugt fra systemet:
1

Udluft systemet i mindst 2 timer til et target-vakuum på
–100.7 kPa (–1.007 bar) (5 Torr absolut).

2

Kontrollér, at target-vakuum opretholdes i mindst 1 time, med
slukket vakuumpumpe.

3

Hvis ikke du kan nå target-vakuum inden for 2 timer eller
opretholde vakuum i 1 time, kan der være for meget fugt i
systemet. I dette tilfælde skal du fjerne vakuum ved at opbygge
tryk med kvælstofgas til et manometertryk på 0,05 MPa
(0,5 bar) og gentage trin 1 til 3, indtil al fugt er fjernet.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER
Husk at isolere rørføringen på stedet, da berøring kan
medføre forbrændinger.

6.7

Påfyldning af kølemiddel

6.7.1

Om påfyldning af kølemiddel

Påfyldningen af ekstra
vakuumtørring er afsluttet.

6.7.2

kølemiddel

kan

påbegyndes,

når

Forholdsregler ved påfyldning af
kølemiddel
INFORMATION
Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse

BEMÆRK
I tilfælde af SEHVX40+64BAW skal man foretage dette på
begge enheder.

6.6.6

Spærreventil gasledning
Spærreventil væskeledning
Serviceåbning for påfyldning af kølemiddel
Behandling med tætning
Isolering
Rør mellem indendørsenhed og udendørsenhed

Isolering af kølerør

Efter afslutning af tæthedsprøve og vakuumtørring, skal kølerørene
isoleres. Sørg for at overholde disse punkter:
▪ Isolér væske- og gasrør (til alle enheder).

ADVARSEL
▪ Brug kun R410A som kølemiddel. Andre stoffer kan
medføre eksplosion og brand.
▪ R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er
2087,5. Lad IKKE disse gasser trænge ud i
atmosfæren.
▪ Brug altid beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved påfyldning af kølemiddel.

▪ Brug varmebestandig polyetylenskum, som kan tåle en temperatur
på 70°C, til væskerør og polyetylenskum, som kan tåle en
temperatur på 120°C, til gasrør.

BEMÆRK

▪ Montér ekstra isoleringsmateriale på kølerørene afhængigt af
betingelserne på brugsstedet.

Hvis strømforsyningen til nogle af enhederne er afbrudt,
kan påfyldning ikke afsluttes korrekt.

Omgivende
temperatur

Luftfugtighed

Minimum tykkelse

≤30°C

75% til 80% relativ
luftfugtighed

15 mm

>30°C

≥80% relativ
luftfugtighed

20 mm

Der kan dannes kondens på isoleringens overflade.
▪ Hvis der er mulighed for, at kondens på spærreventilen kan
dryppe ned i indendørsenheden gennem revner i isoleringen og
ved rørføringen, fordi udendørsenheden er placeret højere end
indendørsenheden, skal dette forhindres ved at tætne
forbindelserne. Se tegningen nedenfor.

BEMÆRK
Husk at tænde for strømmen mindst 6 timer før driftsstart
for at lede strøm til opvarmningen af krumtaphuset og for
at beskytte kompressoren.
BEMÆRK
Hvis der påfyldes inden for 12 minutter efter, at indendørsog udendørsenhederne er blevet startet, lyser H2P LED
ikke, og kompressoren starter ikke, før kommunikationen
er etableret mellem udendørsenheden (-enhederne) og
indendørsenhederne.
BEMÆRK
Luk frontpanelet, før der påfyldes kølemiddel. Hvis ikke
frontpanelet er sat på, kan enheden ikke foretage en
korrekt bedømmelse af, om den kører korrekt eller ej.
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b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

BEMÆRK
I tilfælde af vedligeholdelse, og hvis systemet
(udendørsenhed+rør på brugsstedet+indendørsenheder)
ikke længere indeholder kølemiddel (eksempelvis efter
genvinding), skal enheden påfyldes med den oprindelige
mængde kølemiddel (se fabriksskiltet på enheden) ved at
påfylde, før den automatiske påfyldning kan startes.
BEMÆRK
▪ Åbningen til påfyldning af kølemiddel er tilsluttet rørene
inde i enheden. Rørene inde i enheden er påfyldt
kølemiddel fra fabrikken, så vær forsigtig, når du
tilslutter påfyldningsslangen.

BEMÆRK
I tilfælde af vedligeholdelse, og hvis systemet
(udendørsenhed+rør på brugsstedet+indendørsenheder)
ikke længere indeholder kølemiddel (eksempelvis efter
genvinding), skal enheden påfyldes med den oprindelige
mængde kølemiddel (se fabriksskiltet på enheden).

▪ Efter påfyldning af kølemiddel skal du huske at lukke
dækslet over åbningen til påfyldning af kølemiddel.
Tilspændingsmomentet for dækslet er 11,5 til
13,9 N•m.
▪ For at sikre ensartet distribution af kølemiddel, kan det
vare ±10 minutter, før kompressoren starter, efter at
enheden er startet. Dette er ikke en fejl.

6.7.3

▪ Er alle spærreventilerne åbne?

BEMÆRK

INFORMATION
vedrørende

testet

justering

Husk at åbne alle spærreventiler, når kølemidlet er blevet
påfyldt.

af

Beregning af ekstra mængde påfyldt kølemiddel er baseret på
væskerørets størrelse.
Formel:

Hvis systemet er i drift med lukkede spærreventiler,
beskadiges kompressoren.

6.7.6

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

1

Ekstra kølemiddel, som skal påfyldes [i kg og rundet op til 1
decimal]
Total længde [m] på væskerør ved størrelse Øa

+

2×

Sådan fastgøres mærkaten om
fluorholdige drivhusgasser

Mærkaten udfyldes som følger:

RXXX

6.7.4

SERHQ032BAW1

2

1

a

b
c
d
e

Påfyldning af kølemiddel forud
1

Beregn den ekstra mængde kølemiddel, der skal påfyldes, med
formlen anført under "6.7.3 Bestemmelse af ekstra mængde
kølemiddel" på side 25.

2

Den mængde, der skal påfyldes forud, er 10 kg mindre end den
beregnede mængde.

3

Åbn ventil C (ventilerne A og B og spærreventilerne skal være
lukkede) og påfyld det flydende kølemiddel via serviceåbningen
på spærreventilen i væskesiden.

4

Når den beregnede mængde af manuelt påfyldt kølemiddel er
nået, skal du lukke ventilen C.

e

j

d
k

g
h
i

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

f

=

Hvis der medfølger en mærkat med information om
drivhusgasser med tilsætning af fluor skrevet på flere sprog
skal man tage delen med det relevante sprog og sætte den
på for oven ved a.
Fabrikkens påfyldning af kølemiddel: se enhedens typeskilt
Ekstra mængde påfyldt kølemiddel
Totalt påfyldte mængde kølemiddel
Udledninger af drivhusgasser ud af den totale
kølemiddelpåfyldning udtrykt som tons CO2-ækvivalent
GWP = Globalt opvarmningspotentiale

BEMÆRK
I Europa bruges udledningerne af drivhusgasser af den
totale kølemiddelpåfyldning i systemet (udtrykt som tons
CO2-ækvivalenter)
til
at
bestemme
vedligeholdelsesintervallerne.
Følg
den
gældende
lovgivning.
Formel til at beregne udledningerne af drivhusgasser:
GWP-værdi af kølemidlet × Total kølemiddelpåfyldning [i
kg] / 1000
2

Sæt etiketten på inde i enheden tæt ved åbningen til påfyldning
(eksempelvis på indersiden af servicedækslet).

l
c

a

b

1000

Væskerør i kredsløb 1: (indendørs → udendørs 1)
Væskerør i kredsløb 2: (indendørs → udendørs 2)

a

kg

GWP × kg

Påfyldning af kølemiddel

b

1 =

GWP: XXX

R=(L1+L2)Ø12,7×0,12
L1
L2

a

Contains fluorinated greenhouse gases

f

Eksempel
SEHVX64BAW
(indendørsenhed)
(udendørsenhed)

Kontrol efter påfyldning af kølemiddel

6.7.5

▪ Har du noteret den mængde kølemiddel, der er blevet efterfyldt,
på kølemiddel-mærkaten?

Bestemmelse af ekstra mængde
kølemiddel
Kontakt forhandleren
slutpåfyldning.

Beholder til kølemiddel R410A (system med hævert)
Påfyldningsslange
Spærreventil væskeledning
Spærreventil gasledning
Spærreventil serviceåbning
Ventil B
Ventil C
Ventil A
Åbning til påfyldning af kølemiddel
Rør mellem enheder
Kølerør
Rør på brugssted
Gasflow

f

m
n

Vægtskåle
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6.8

BEMÆRK

Tilslutning af vandrørsystemet

6.8.1

▪ Hvis der er luft i vandkredsen, kan det medføre
driftsfejl. Under påfyldning kan det være umuligt at
fjerne al luft i kredsen. Overskydende luft vil blive
fjernet gennem den automatiske udluftningsventil i de
første par driftstimer på systemet. Det kan være
nødvendigt at påfylde vand efterfølgende.

Om tilslutning af vandrørsystemet

Typisk arbejdsgang
Tilslutning af vandrørsystemet består typisk af følgende trin:
1
Tilslutning af indendørsenhedens vandrør.
2

Fyldning af vandkredsen.

3

Isolering af vandrør.

6.8.2

▪ Ved udluftning af systemet
specialfunktionerne,
som
"8 Ibrugtagning" på side 40.

Forholdsregler før tilslutning af
vandrørsystemet

man anvende
beskrevet
i

BEMÆRK
Vandtrykket på manometeret vil variere afhængigt af
vandtemperaturen
(højere
tryk
ved
højere
vandtemperatur).

INFORMATION
Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:

6.8.3

skal

▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Vandtrykket skal dog altid være over 1 bar for at undgå, at
der trænger vand ind i kredsen.

▪ Forberedelse

BEMÆRK
Sørg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med
EU-direktiv 98/83 EF.

Tilslutning af vandrør

Vandtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med alle
gældende bestemmelser samt oversigtstegningen, som følger med
enheden, også i forbindelse med vandindtag og -udtag.

INFORMATION
Enheden kan afgive
overtryksventilen.

BEMÆRK
Brug IKKE overdreven kraft, når du tilslutter rørene. Hvis
rørene deformeres, kan det medføre funktionsfejl på
enheden.
Hvis smuds trænger ind i vandkredsen, kan der opstå problemer.
Følg derfor altid nedenstående retningslinjer, når vandkredsen
tilsluttes:
▪ Brug kun rene rør.
▪ Hold rørenderne nedad, når der afgrates.
▪ Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke
trænger støv eller snavs ind.
▪ Når du bruger metalrør, som ikke skal loddes, skal du installere
materialerne adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk
korrosion.
▪ Sørg for at montere et tilstrækkeligt dræn ved overtryksventilen.
▪ Da messing er et blødt materiale skal man anvende korrekt
værktøj ved tilslutning af vandkredsen. Forkert værktøj kan
ødelægge rørene.

6.8.5

overskydende

vand

gennem

Sådan isoleres vandrørene

Rørene i hele vandkredsen SKAL isoleres for at undgå kondens
under køling og nedsættelse af kølings- og opvarmningskapaciteten.
For at forhindre tilfrysning af udendørs vandrør om vinteren SKAL
tykkelsen af isoleringsmaterialet være mindst 13 mm (med
λ=0,039 W/mK).
Hvis temperaturen er højere end 30°C, og luftfugtigheden er højere
end 80%, skal tykkelsen på isolationsmaterialet mindst være 20 mm
for at forhindre kondensdannelse på isolationsmaterialets overflade.

6.9

Tilslutning af el-ledninger

6.9.1

Om tilslutning af de elektriske ledninger

Før tilslutning af de elektriske ledninger
Kontrollér følgende:
▪ Kølerør er tilsluttet og kontrolleret
▪ Vandrør er tilsluttet
Typisk arbejdsgang
Tilslutning af el-ledningerne består typisk af følgende trin:

▪ For at systemet kan fungere korrekt, skal der monteres en
reguleringsventil i vandsystemet. Reguleringsventilen (medfølger
ikke) anvendes til regulering af vandgennemstrømningen i
systemet.

1

Kontrollér, at strømforsyningen passer med de elektriske
specifikationer på enhederne.

2
3

Tilslutning af el-ledninger til udendørsenheden.
Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden.

4

Tilslutning af den primære strømforsyning.

6.9.2
6.8.4

Fyldning af vandkredsen

Forholdsregler i forbindelse med
tilslutning af el-ledninger

1

Tilslut vandforsyningen til dræne- og fyldeventilen.

2

Kontrollér, at den automatiske udluftningsventil er åben (mindst
2 omgange).

ADVARSEL

3

Påfyld vand, indtil manometeret viser et tryk på ca. 2,0 bar. Luft
kredsen ud så vidt muligt med udluftningsventilerne (se
brugsstedsindstilling [E‑04] i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger på
brugerinterfacet" på side 35).

Al ledningsføring og installation af komponenter SKAL
foretages af en autoriseret elektriker og være i
overensstemmelse med relevante lokale love og
bestemmelser.

Referencevejledning vedrørende montering og brug

26

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
4P508020-1B – 2018.04

6 Installation
ADVARSEL
Der SKAL monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsføringen ved
overspænding i henhold til relevant lovgivning
(overspændingskategori III), hvis der IKKE findes en
fabriksmonteret hovedafbryder.
ADVARSEL
▪ Brug KUN kobberledninger.
▪ Sørg for, at ledningsinstallationen på brugsstedet er i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
▪ Al ledningsføring på brugsstedet SKAL udføres i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.
▪ Kabelbundter må ALDRIG presses sammen, og du skal
sørge for, at de ikke kommer i kontakt med rør og
skarpe kanter. Sørg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.
▪ Sørg for at installere en jordledning. Enheden må IKKE
jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller
en
jordforbindelse
til
telefon.
Ufuldstændig
jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
▪ Sørg for at bruge en særskilt strømkreds. Brug ALDRIG
en strømforsyning, der deles med et andet apparat.
▪ Sørg for at installere de påkrævede sikringer eller
afbrydere.
▪ Sørg for at installere en fejlstrømsafbryder. I modsat
fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
▪ Ved installation af fejlstrømsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for højfrekvent elektrisk støj) for at undgå, at
fejlstrømsafbryderen aktiveres unødigt.
Installér strømforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undgå interferens. Afhængigt af radiobølgerne
kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig.
ADVARSEL
▪ Efter udførelsen af det elektriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.
▪ Sørg for, at alle dæksler er lukket, før enheden startes
op.

BEMÆRK
▪ Føleren til beskyttelse mod faseskift på dette produkt
virker kun, når produktet startes op. Derfor testes der
ikke for faseskift, når produktet kører normalt.
▪ Føleren til beskyttelse mod faseskift er beregnet til at
stoppe anlægget, hvis der er uregelmæssigheder, når
anlægget startes.
▪ Byt om på 2 af de 3 faser (L1, L2, og L3) når føleren til
beskyttelse mod faseskift tvinger enheden til at
standse.
BEMÆRK
Kun gældende, hvis strømforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.
Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt
strømsvigt, eller hvis strømmen kommer og går, mens
produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt
fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase,
kan kompressoren og andre dele blive ødelagt.
BEMÆRK
▪ Se den tilhørende installationsvejledning ved brug af
den ekstra adapter.
▪ Ved tilslutning af ledninger til indendørs-udendørs
transmission F1-F2, trykknapper BS1~BS5 og DIPomskiftere DS1~DS2, se "6.9.7 Tilslutning af
strømforsynings- og transmissionskabler" på side 30.
ADVARSEL
Man må ikke betjene enheden
sikkerhedsindretningen S1PH.

ved

at

kortslutte

BEMÆRK
Se installationsvejledningen til den centrale fjernbetjening
ved tilslutning af ledninger til den centrale fjernbetjening.
BEMÆRK
Brug isoleret ledning til strømforsyningskablet.
BEMÆRK
▪ Sørg for at installere en fejlstrømsafbryder, som kan
klare højfrekvent elektrisk støj fra inverteren, for at
undgå funktionssvigt på selve fejlstrømsafbryderen.

BEMÆRK

▪ Støjen fra inverteren skal dæmpes for at undgå
interferens med andre enheder.

Enheden må IKKE anvendes, før rørinstallationen er
færdiggjort. Hvis anlægget startes, før rørinstallationen er
færdig, beskadiges kompressoren.

▪ Der kan ledes elektrisk strøm til anlæggets ydre kappe
på grund af krybestrøm, som skal afledes med
jordledningen.

BEMÆRK

BEMÆRK

Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl på denne,
vil udstyret bryde sammen.

Forkert tilslutning eller installation kan medføre brand.

BEMÆRK
Man skal IKKE installere en faseførende kondensator, da
denne enhed er udstyret med en inverter. En faseførende
kondensator vil reducere effekten og kan medføre ulykker.
BEMÆRK
Fjern ALDRIG en termomodstand, en sensor osv., når
strøm- og transmissionsledninger tilsluttes. (Hvis anlægget
bruges uden termomodstand, sensor osv., kan
kompressoren bryde sammen.)

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
4P508020-1B – 2018.04

Referencevejledning vedrørende montering og brug

27

6 Installation
ADVARSEL
▪ Hvis strømforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive ødelagt.
▪ Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden må IKKE
jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller
en
jordforbindelse
til
telefon.
Ufuldstændig
jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
▪ Installer de påkrævede sikringer eller afbrydere.
▪ Fastgør de elektriske ledninger med kabelbindere, så
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rør,
især i højtrykssiden.
▪ Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertrådede
ledninger,
forlængerledninger
eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forårsage
overophedning, elektrisk stød eller brand.
▪ Installer IKKE en faseførende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En faseførende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forårsage
ulykker.

▪ Maksimalt antal uafhængige systemer, der kan forbindes
indbyrdes: 10.
Til ledningsføringen beskrevet ovenfor skal man altid anvende
ledninger med 0,75 til 1,25 mm2 vinylkappe eller kabler (2-ledere).
(Kabler med 3 ledere er kun tilladte ved fjernbetjening til skift mellem
køling/opvarmning).

6.9.5

Føring og fastgørelse af
strømforsyningsledning

Føring og tilslutning af strømforsyning til udendørsenheden
▪ Før strømforsynings- og transmissionsledningen gennem et
ledningshul.
▪ Strømforsyningsledningen skal føres fra øverste ledningshul i
venstre sideplade, fra frontpanelet på hovedenheden (gennem
ledningshullet i ledningsmonteringspladen) eller via forberedt
kabelgang, som åbnes i bunden af enheden.
a
f

g

ADVARSEL
Hold strømsvingninger inden for 2% af strømforsyningen.
Større
strømsvingninger
forkorter
levetiden
for
udglatningskondensatoren. Som beskyttelsesforanstaltning
vil enheden standse driften, hvorefter der udlæses en
fejlmeddelelse, når strømsvingninger overstiger 4% af
strømforsyningen.

b
c

e
d
a

ADVARSEL

b
c
d
e
f
g

▪ Alle kabler skal have jordledning. (i overensstemmelse
med nationale bestemmelser i det enkelte land)
▪ Forbind ikke jordledningen med gasrør, afløbsrør,
lynafledere eller telefon-jordledninger. Dette kan
medføre elektrisk stød.

6.9.3

Eet elektriske ledningsdiagram (trykt på bagsiden af låget
til el-boksen)
Transmissionsledning
Røråbning
Installationsrør
Strømforsyningskabel og jordledning
Fjern denne del før anvendelse.
Gennem dæksel

Føring og tilslutning af strømforsyning til indendørsenheden

Ledningsføring på stedet: Overblik

▪ Forbindelsen til ledningerne på stedet skal hovedsageligt
foretages på klemrækkerne inde i el-boksen. Tag servicepanelet
af el-boksen for at få adgang til klemmerækkerne. Se "6.2 Åbning
af enhederne" på side 17.
▪ Der findes kabelholdebeslag ved el-boksens kabelindgange.

LV

PS

Ledningsdiagrammet leveres med enheden, placeret på indersiden
af servicedækslet.

6.9.4

Om el-ledninger
BEMÆRK
▪ Sørg for at holde strømforsyningskablet og
transmissionsledningen
fri
af
hinanden.
Strømforsyningskablet og transmissionsledningen må
krydse hinanden, men de må ikke løbe parallelt.
▪ Strømforsyningskablet og transmissionsledningen må
ikke berøre indvendige rør (med undtagelse af inverter
PCB kølerør), da de kan blive beskadiget af de meget
varme rør.
▪ Luk dækslet omhyggeligt og placér ledningerne
således, at dækslet eller andre dele ikke løsnes.

▪ Husk af følge grænserne nedenfor. Hvis kablerne mellem
enhederne er uden for disse grænser, kan det medføre fejl ved
transmissionen:
▪ Maksimal ledningslængde: 1000 m.

LV
HV

PS

PS
HV
LV

Strømforsyning
Højspænding
Lavspænding

Før så vidt muligt
kabelgennemføringer.

kablerne

gennem

de

eksisterende

Det er vigtigt, at man holder strømforsyningsledninger og
transmissionsledning adskilt. For at undgå elektrisk interferens SKAL
afstanden mellem disse ledninger altid være mindst 50 mm.

▪ Samlet ledningslængde: 2000 m.
▪ Transmissionsledning til køle/varme-vælger: 500 m.
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a c

Systemeksempel

a

d

b

d

f

B b

h

g

f

e
i

c

e
j

c
f
a
b
c
d
e
f
g
h

6.9.6

Ledningsføring på stedet
Hovedafbryder
Fejlstrømsafbryder
Udendørsenhed
Indendørsenhed
Brugerinterface
Strømforsyningsledninger (afskærmet kabel) (230 V)
Transmissionsledninger (afskærmet kabel) (16 V)

Tilslutning af strømforsyning til
udendørsenheden

f

g

g
h
SERHQ032

f

a c

b

d

f

f

a
L1

L2

L3

N

b
c

h

d

e
f
g

e

i

j

i

f

j
k
a
b
c
d
e
f
g
h
i

j
k
l

Strømforsyning (400 V, 3N~ 50 Hz)
Sikring
Fejlstrømsafbryder
Jordledning
Strømforsyningens klemrække
Tilslut hver strømforsyningsleder
RED til L1, WHT til L2, BLK til L3 og BLU til N
Jordledning (GRN/YLW)
Klem strømforsyningskablet fast på plasticbeslaget med en
klemme (medfølger ikke) for at forebygge belastning af
terminalerne.
Klemme (medfølger ikke)
Spændeskive med krave
Man skal ombukke ved tilslutning af jordledningen.

g
f

a
b
c
d
e
f

PAS PÅ

g

Når du tilslutter strømforsyningskablet, skal du etablere
jordforbindelsen, før du tilslutter de spændingsførende
ledere. Når du afbryder strømforsyningskablet, skal du
afbryde de strømførende ledninger, før du afbryder
jordforbindelsen.
Længden
på
lederne
mellem
strømforsyningskablets binder og selve klemrækken skal
være sådan, at de spændingsførende ledere strammes før
jordlederen, hvis strømforsyningskablet trækkes fri af
kabelbinderen.

h
i
j

BEMÆRK
Ved føring af jordledninger skal man sikre en frigang på
50 mm eller mere i forhold til lederne til kompressoren.
Hvis man ignorerer dette, kan det få negative
konsekvenser for korrekt drift af andre enheder, der er
tilsluttet samme jordforbindelse.
SERHQ020
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g
h

El-ledninger
Ledninger mellem enheder
Jordledning
Klemmes på el-boksen med gængse klemmer (medfølger
ikke).
Ved føring af strøm-/jordledninger fra højre
Klemmes på bagsiden af søjleholderen med gængse
klemmer (medfølger ikke).
Ved føring af ledninger mellem enheder ud gennem
åbningen for rør
Ved føring af strøm-/jordledninger fra forsiden
Ved føring ud af jordledninger fra venstre
Ved føring af ledninger skal man passe på ikke at tage
lydisoleringen af kompressoren.

BEMÆRK
Ved føring af ledning til fjernbetjening og ledninger mellem
enheder skal man sikre en afstand på 50 mm eller mere fra
strømforsyningsledningen. Kontrollér, at strømførende
ledninger ikke er i berøring med varme dele. Ved føring af
ledninger skal man passe på ikke at tage lydisoleringen af
kompressoren.
BEMÆRK
Anbefalinger ved tilslutning af jordledning:
Når man trækker jordledningen ud, skal man føre den, så
den kommer ud ved den udskårne del på spændeskiven
med krave. (En dårligt forbundet jordledning kan betyde
dårlig jordforbindelse).
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Tilspændingsmoment for terminalskruerne
Skruestørrelse

BEMÆRK

5,5~7,3

M8 (strømførende klemrække)

Udendørsenhedens printkort (A1P) er fra fabrikken indstillet til
"Sequential start available" (sekventiel start mulig).

M8 (jord)
M3 (klemrække, ledningsføring
mellem enheder)

0,8~0,97

6.9.7

A1P
A B C

ABC

a

A

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

c

Bemærk polariteten på transmissionsledningen.

Tilspændingsmoment (N•m)

B

C

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

C/H SELECTOR

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

d

b

e

Tilslutning af strømforsynings- og
transmissionskabler

1

Åbn dækslet på el-boksen.

2

Tilslut strømforsyningen med et korrekt kabel, og tilslut
kommunikationskabel (-kabler) til de rigtige terminaler, som vist
på ledningsdiagrammet.

3

Fastgør kablerne med kabelklemmer til kabelbeslagene for at
sikre aflastning og for at sikre, at kablerne ikke kommer i
kontakt med rør og skarpe kanter. Undlad at klemme på
kabelbundter.

4

Luk dækslet på el-boksen.

F1 F2

a
b
c
d
e

c

a

Køle-/varmevælger
Printkort på udendørsenheden (A1P)
Pas på polariteten
Udendørsenhed
Indendørsenhed

X1M
F1F2

K1P K1S

Ledningerne til de andre systemer skal tilsluttes F1/F2 (Out-Out)
terminalerne på printkortet i udendørsenheden, og her er
ledningerne til indbyrdes forbindelse af indendørsenhederne også
tilsluttet.

A8P
C2

Fastgørelse af transmissionsledningen

A3P
C1

VRV
C2

X2M

X4M F1F2

A5P
C2

d
c

A1P
C1

X3M F1F2

A4P

b

A6P
F1F2 VRV

a
b

C1

e
f

C2

b

a
b
c
d
e
f

e
a

b
c
d
e

Ledning til fjernbetjening til skift mellem køling/opvarmning
(ved tilslutning af fjernbetjening til skift mellem køling/
opvarmning (ekstra)) (ABC)
Fastgøres til den viste plastickonsol med gængs
klemmemateriale (medfølger ikke).
Ledninger mellem enheder (indendørs-udendørs) (F1+F2
venstre)
Ledninger mellem enheder (udendørs-udendørs) (F1+F2
højre)
Plastickonsol

strømforsyningskablet
klemrække. Ellers kan

til
hele

BEMÆRK
Tilslut aldrig 400 V til transmissionsledningens klemrække.
Ellers kan hele systemet blive ødelagt.
Ledningerne fra indendørsenhederne skal tilsluttes F1/F2 (in-out)
terminalerne på printkortet i udendørsenheden.
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f

C1

El-boks
Udendørsenhed 1
Udendørsenhed 2 (kun i tilfælde af SEHVX40+64BAW)
Pumpe
El-boks
Fordamper

BEMÆRK
Strømforsyningskablet
medfølger ikke.

og

kommunikationskablet

BEMÆRK
Ved installation af strømforsyningsledning, se da billedet i
"6.5.5 Tilslutning af kølerørene til indendørsenheden" på
side 22.

BEMÆRK
Tilslut
aldrig
transmissionsledningens
systemet blive ødelagt.

d
e

6.9.8

Vejledning ved dannelse af hul ved de
forberedte kabelindgange

▪ Brug en hammer til at lave hul med.
▪ Når man har lavet huller, anbefaler vi, at man fjerner grater og
maler kanterne og områderne omkring hullerne med
reparationsmalingen for at undgå korrosion.
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a

a

▪ Når du ikke bruger en ledningskanal, skal du sørge for at beskytte
ledningerne med vinylrør for at forhindre kanten af
udstansningshullet i at skære i ledningerne.

P1
P2

f
P1
P2

▪ Når man fører elektriske ledninger gennem hullerne, skal man
vikle beskyttelsestape omkring ledningerne for at undgå
beskadigelse og føre ledningerne gennem ledningskanalerne på
brugsstedet, eller man skal montere passende nipler eller
gummibøsninger i hullerne ved de forberedte kabelindgange.

b

P2 P1

P2 P1

c

a

b
a
b
c

d

c

e
a
b
c
d
e
f

Forberedt hul
Grat
Hvis der er mulighed for, at små dyr kan trænge ind i
systemet gennem hullerne ved de forberedte
kabelindgange, skal man tætne hullerne med
tætningsmateriale (skal forefindes på installationsstedet)

Enhed
Bagerste del af brugerinterfacet
Forreste del af brugerinterfacet
Ledninger trukket bagfra
Ledninger trukket fra oven
Lav en ledningsåbning med en tang

BEMÆRK

6.9.9

Installation af brugerinterfacet

▪ Træk
ledningerne,
så
der
er
afstand
til
strømforsyningens ledninger, for at undgå elektrisk støj
(ekstern støj).

Enheden leveres med et brugerinterface, der gør det nemt at
indstille, anvende og vedligeholde enheden. Før du anvender
brugerinterfacet, skal du følge denne fremgangsmåde for
installation.
Ledningsspecifikationer

Værdi

Type

2-leder

Del

0,75~1,25 mm

Maks. længde

500 m

▪ Fjern afskærmningen på den del, der skal passere inde
i brugerinterfacets kabinet (L).

L
2

4

Sæt brugerinterfacets overdel på, start med klemmerne i
bunden.

BEMÆRK

1

Ledning til tilslutning medfølger IKKE.
BEMÆRK
Brugerinterfacet SKAL monteres indendørs.
1

Sæt en kærvskruetrækker ind i kærven på den bagerste del af
brugerinterfacet, og fjern frontdelen på brugerinterfacet.

PAS PÅ
Pas på IKKE at klemme ledningerne under monteringen.
Hvis der ud over standard-brugerinterfacet også er monteret et
ekstra brugerinterface (EKRUAHTB):

2

5

Tilslut de elektriske ledninger på begge brugerinterfaces, som
beskrevet.

6

Vælg et master- og et slave-brugerinterface med omskifteren
SS1.

Fastgør brugerinterfacet på en plan flade.

PCB
BEMÆRK
Pas på IKKE at vride brugerinterfacets nederste del ud af
facon ved at overspænde monteringsskruerne.
3

S
M

SS1

S
M

Forbind brugerinterfacets terminaler med terminalerne inde i
enheden (P1 til P1, P2 til P2), som vist på billedet.

Slave
Master

INFORMATION
Det er kun det brugerinterface, der er indstillet som master,
der kan fungere som rumtermostat.

6.9.10

Installation af ekstraudstyr

Vedr. installation af ekstraudstyr, se installationsvejledningen, som
følger med ekstraudstyret eller tilbehøret leveret med denne enhed.
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7 Konfiguration

7

Konfiguration

7.1

Overblik: Konfiguration

For at kunne fortsætte med konfigurationen af systemet er inputs til
enhedens printkort påkrævet. I dette afsnit beskrives, hvordan man
foretager manuelle inputs med brug af trykknapperne/DIPomskifterne på printkortet, og hvordan man aflæser feedback via
lysdioderne.

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide for at
kunne konfigurere systemet efter endt montering.

INFORMATION
Hvis man bliver forvirret midt under indstillingen, kan man
trykke på BS1. Herefter skiftes der tilbage til tilstand 1
(H1P slukket).

Det indeholder oplysninger om:
▪ Indstillinger på brugsstedet
▪ Anvendelse af funktionen til lækagedetektering

7.2.2

▪ Skift mellem køling og opvarmning

Komponenter til brugsstedsindstilling

Komponenterne til foretagelse af brugsstedsindstillinger er følgende:

INFORMATION
Det er vigtigt, at montøren læser alle informationer i dette
kapitel efter hinanden, og at systemet indstilles korrekt.

TEST:
HWL:

MODE
H1P

H2P

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

7.2

Indstillinger på brugsstedet

7.2.1

Om indstillinger på brugsstedet
INFORMATION

IND
H3P

H4P

H5P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

H1P~H8P
BS1~BS5
DS1~DS3

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

Trykknapper og DIP-omskiftere
Beskrivelse
Med trykknapperne kan man:
▪ Ændre tilstand.
▪ Man kan foretage brugsstedsindstillinger
(behovsstyret drift, støjsvag drift osv.).
DIP-omskiftere

LEDs
Trykknapper
DIP-omskiftere
ON ( ) OFF ( ) Blinker (

H7P

H8P

)

Foretag brugsstedsindstillinger med trykknapperne.

Hvis det er nødvendigt, skal man udføre indstillinger på brugsstedet i
henhold til følgende instruktioner. Se i servicemanualen for
yderligere detaljer.

Trykknapper

H6P

Trykknapper

Lysdioder og knapper findes på udendørsenheden.

Emne

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

▪ DS1 (1): KØLE/VARME-vælger
▪ DS1 (2~4): ANVENDES IKKE. MAN MÅ
IKKE ÆNDRE FABRIKSINDSTILLINGEN.

TILSTAND: Ændring af den indstillede tilstand
INDSTIL: Til indstilling på brugsstedet
RETUR: Til indstilling på brugsstedet
TEST: Testdrift
NULSTIL: Til nulstilling af adressen ved ændring af
ledningsføring, eller når der er installeret en ekstra
indendørsenhed

LEDs
Lysdioderne giver feedback om brugsstedsindstillinger, der er
defineret som [tilstand-indstilling]=værdi.
H1P
H2P~H7P
H8P

Viser tilstanden
Viser indstillinger og værdier gengivet med en binær kode
Anvendes IKKE til brugsstedsindstillinger, men derimod
under initialisering

Eksempel:
[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Beskrivelse
Standard situation

▪ DS2 (1~4): ANVENDES IKKE. MAN MÅ
IKKE ÆNDRE FABRIKSINDSTILLINGEN.

(H1P FRA)

▪ DS3 (1+2): ANVENDES IKKE. MAN MÅ
IKKE ÆNDRE FABRIKSINDSTILLINGEN.

Tilstand 1
(H1P blinker)

Tilstand 1 og 2
Driftstilstand
Tilstand 1
(overvågningsindstillinger)

Tilstand 2
Beskrivelse

(H1P TIL)

Tilstand 1 kan anvendes til overvågning af
udendørsenhedens aktuelle tilstand. Noget af
indholdet vedrørende brugsstedsindstillinger
kan også overvåges.

0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

(i tilstand 2)

(H2P~H7P = binær 8)
0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0

Tilstand 2

Tilstand 2 anvendes til ændring af
brugsstedsindstillinger på systemet. Man kan
(brugsstedsindstilli
se den aktuelle værdi for
nger)
brugsstedsindstillinger og ændre den.
Generelt kan normal drift genoptages uden
særlig indgriben, efter at man har ændret
brugsstedsindstillinger.

Indstilling 8

Værdi 4
(i tilstand 2)

(H2P~H7P = binær 4)

7.2.3

Adgang til komponenter til
brugsstedsindstilling

Fjern inspektionsdækslet for at foretage brugsstedsindstillinger.

Visse brugsstedsindstillinger anvendes til
særlig drift (f.eks. kørsel med systemet én
gang, indstilling af genvinding/udsugning,
manuel tilførsel af kølemiddel osv.). I disse
tilfælde skal man afbryde særlig drift, før man
kan genstarte normal drift. Dette angives i
forklaringen nedenfor.
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a

S1
B

B

[5

S1

S1

S1

B

b

B

a

s]

b

a
b

Inspektionsdæksel
Dæksel til el-boks

Du kan se de 5 trykknapper, 8 LEDs og 3 DIP-omskiftere.

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

Standard situation (H1P OFF)
Tilstand 1 (H1P blinker)
Tilstand 2 (H1P TIL)
Tryk på BS1.
Tryk på BS1 i mindst 5 sekunder.

INFORMATION
Hvis man bliver forvirret midt under indstillingen, kan man
trykke på BS1 for at gå tilbage til standard situationen.
a
b

7.2.5

d
c
e

Tilstand 1 anvendes til overvågning af status på enheden.

Anvendelse af tilstand 1

Hvordan

Hvad
a
b
c
d
e

H1P~H8P LEDs
BS1~BS5 trykknapper
DS1 DIP-omskifter 1
DS2 DIP-omskifter 2
DS3 DIP-omskifter 3

Betjen kontakterne og trykknapperne med en isoleret stift
(eksempelvis en kuglepen) for at undgå at berøre spændingsførende
dele.

Adgang til
overvågningstilstand 1

Når du har valgt tilstand 1 (tryk en gang
på BS1), kan du vælge den ønskede
indstilling. Det gøres ved at trykke på
BS2.

For at forlade og gå
Tryk på BS1.
tilbage til oprindelig status

7.2.6

Anvendelse af tilstand 2

Masterenheden
skal
anvendes
brugsstedsindstillinger i tilstand 2.
Husk at sætte inspektionsdækslet på dækslet over el-boksen, når
arbejdet er færdigt.

Hvad

Initialisering: standard situation
BEMÆRK
Husk at tænde for strømmen mindst 6 timer før driftsstart
for at lede strøm til opvarmningen af krumtaphuset og for
at beskytte kompressoren.

For at forlade og gå
Tryk på BS1.
tilbage til oprindelig status
Ændring af værdien for
den valgte indstilling i
tilstand 2

▪ Når du har valgt tilstand 2 (tryk på
BS1 i mere end 5 sekunder), kan du
vælge den ønskede indstilling. Det
gøres ved at trykke på BS2.
▪ Hvis du trykker en gang på BS3, får
du adgang til værdien for de valgte
indstillinger.

Slå
strømforsyningen
til
på
udendørsenheden
og
på
indendørsenheden. Efter initialisering er display-visningen som
nedenfor (standard situation ab fabrik).

▪ Nu anvendes BS2 til valg af den
påkrævede værdi for den valgte
indstilling.

Udendørsenhed

▪ Når den påkrævede værdi er valgt,
kan du definere ændringen af
værdien ved at trykke en gang på
BS3.

Hvis ikke standard situationen vises efter 10~12 minutter, skal du
kontrollere fejlkoden. Ret fejlkoden i henhold til visningen.
HAP LED blinker for at angive normal mikrocomputer-drift.

▪ Tryk på BS3 igen for at starte driften i
henhold til den valgte værdi.

Skift mellem tilstande
Brug BS1 for at skifte mellem standard situation, tilstand 1 og
tilstand 2.

Når du har valgt tilstand 2 (tryk på BS1 i
mere end 5 sekunder), kan du vælge
den ønskede indstilling. Det gøres ved
at trykke på BS2.
Hvis du trykker en gang på BS3, får du
adgang til værdien for de valgte
indstillinger.

Adgang til tilstand 1 eller 2

Når der er tændt for enhederne, viser displayet standard situationen.
Her kan du gå til tilstand 1 og tilstand 2.

af

Hvordan

Ændring af og adgang til
indstilling i tilstand 2

Luk el-boksens dæksel, før du tænder for strømmen.

7.2.4

indlæsning

Tilstand 2 anvendes til indstilling af brugsstedsindstillinger på
udendørsenheden og på systemet.

BEMÆRK
Kontrollér, at alle paneler på ydersiden, undtagen elboksens servicedæksel, er lukkede under arbejdet.

til

7.2.7

Tilstand 1: Overvågnings-indstillinger

I tilstand 1 (og i standard situation) kan du aflæse følgende
information:
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Værdi / beskrivelse
H2P

Visning af aktuel driftsstatus.

Værdi / beskrivelse
H7P

FRA

Viser status for drift med begrænset strømforbrug.
FRA

Normal driftstilstand.

Enheden kører aktuelt ikke med begrænset
strømforbrug.

TIL
TIL

Unormal driftstilstand.

Enheden kører aktuelt med begrænset
strømforbrug.

BLINKER
Under klargøring eller i testdrift
H6P

Viser status for støjsvag drift.
FRA
Enheden kører aktuelt ikke i støjsvag drift.
TIL

Drift med begrænset strømforbrug reducerer enhedens
strømforbrug sammenlignet med normale driftsbetingelser.
Drift med begrænset strømforbrug kan indstilles i tilstand 2.
Der findes to metoder til aktivering af drift med begrænset
strømforbrug på kompressorenheden.

Støjsvag drift reducerer den støj, der dannes af enheden
sammenlignet med normale driftsbetingelser.

▪ Den første metode er at aktivere en tvungen drift med
begrænset strømforbrug via brugsstedsindstillingerne.
Enheden vil da altid køre med det valgte begrænsede
strømforbrug.

Støjsvag drift kan indstilles i tilstand 2. Der findes to
metoder til aktivering af støjsvag drift af
kompressorenheden og varmevekslerenheden.

▪ Den anden metode er at etablere drift med begrænset
strømforbrug baseret på et eksternt input. Der kræves
ekstra tilbehør for at kunne anvende denne metode.

Enheden kører aktuelt i støjsvag drift.

▪ Den første metode er at etablere automatisk støjsvag drift
om natten via brugsstedsindstillingerne. Enheden vil køre
på det valgte støjsvage niveau i det valgte tidsrum.
▪ Den anden metode er at etablere støjsvag drift baseret på
et eksternt input. Der kræves ekstra tilbehør for at kunne
anvende denne metode.

7.2.8

Tilstand 2: Indstillinger på brugsstedet

Tryk på BS2 for at foretage brugsstedsindstillinger for at konfigurere systemet. LEDs viser indstilling/værdinummer binært.
Indstilling

Værdi
Beskrivelse

(= binær)

Deaktiveret.
Indstilling af højt statisk tryk på blæser.

(standard)
Aktiveret.

Denne indstilling skal aktiveres for at øge det statiske tryk, som
udendørsenhedens blæser frembringer.

Deaktiveret
Automatisk indstilling af støjsvag drift og niveau om natten.

(standard)
Niveau 1

Ved at ændre denne indstilling kan man aktivere automatisk
støjsvag drift på enheden og definere driftsniveauet. Støjniveauet
sænkes afhængigt af det valgte niveau.

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 1
Niveau 2

Niveau for støjsvag drift via den eksterne kontroladapter.
Hvis systemet skal køre i støjsvag drift, så definerer denne
indstilling niveauet for støjsvag drift, når der sendes et eksternt
signal til enheden.

Niveau 3<Niveau
2<Niveau 1

Niveau 3<Niveau
2<Niveau 1

(standard)
Niveau 3

Denne indstilling fungerer kun, når den ekstra eksterne
kontroladapter (DTA104A62) er installeret, og når indstillingen
[2‑12] er aktiveret.
Niveau 1
Niveau for begrænsning af strømforbrug via den eksterne
kontroladapter (DTA104A62)
Hvis systemet skal køre med begrænset strømforbrug, så definerer
denne indstilling niveauet for begrænset strømforbrug, når der
sendes et eksternt signal til enheden. Niveau i henhold til tabellen.
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Niveau 2

Niveau 3<Niveau
2<Niveau 1

(standard)
Niveau 3
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Indstilling

Værdi
Beskrivelse

(= binær)

Deaktiveret.
Aktiverer støjsvag funktion og/eller begrænsning af strømforbrug
via ekstern kontroladapter (DTA104A62).

(standard)
Aktiveret.

Hvis systemet skal køre i støjsvag drift eller med begrænset
strømforbrug, og der sendes et eksternt signal til enheden, skal
denne indstilling ændres. Denne indstilling fungerer kun, når den
eksterne kontroladapter (DTA104A62) er installeret i
indendørsenheden.
Deaktiveret
Tilstand med genvinding af kølemiddel/udsugning.

(standard)
Aktiveret

Dette er en brugsstedsindstilling for udendørsmodulet. I tilfælde af
SEHVX40+64BAW skal man foretage indstillingen på begge
udendørsmoduler.
For at få en fri passage til genvinding af kølemiddel fra systemet
eller for at fjerne urenheder eller at udsuge systemet er det
nødvendigt at anvende en indstilling, hvor de påkrævede ventiler i
kølekredsen åbnes, så genvindingen af kølemiddel eller
udsugningen kan foretages korrekt.
Tryk på BS1 for at standse genvinding af kølemiddel/udsugning.
Hvis ikke man trykker på BS1, fortsætter systemet med genvinding
af kølemiddel/udsugning.

7.2.9

Brugsstedsindstillinger på
brugerinterfacet

Brugeren kan ændre brugsstedsindstillinger med brugerinterfacet.
Hver indstilling er tildelt et 3-cifret tal eller en kode, eksempelvis
[5-03], som vises på brugerinterfacets display. Det første ciffer [5]
viser den 'første kode' eller gruppe af indstillingsværdier. Det andet
og tredje ciffer [03] viser sammen den 'anden kode'.

4

Tryk på
og
brugsstedsindstilling.

for at ændre værdien af den valgte

5

Tryk på

6

Gentag tidligere trin for at ændre andre brugsstedsindstillinger,
hvis det er påkrævet.

7

Når du er færdig, skal du trykke på
brugsstedsindstillinger.

for at gemme den nye værdi.

for at forlade

INFORMATION
▪ Ændringer i en specifik brugsstedsindstilling gemmes
kun, når man trykker på
. Hvis man går til en ny
indstillingskode eller trykker på
, annulleres alle
ændringer.

c

a

b

▪ Brugsstedsindstillinger grupperes med deres første
kode, f.eks. brugsstedsindstillinger [0-00]; [0-01]; [0-02];
[0-03] defineres som "Gruppe 0". Når forskellige
værdier ændres inden for samme gruppe, gemmes alle
værdier, som er ændret i denne gruppe, når man
trykker på
.
INFORMATION
▪ Før enheden forlader fabrikken, er værdierne blevet
indstillet som vist under "7.2.9 Brugsstedsindstillinger
på brugerinterfacet" på side 35.

1

Tryk på
i minimum 5 sekunder for at komme til
brugsstedsindstillinger.
Resultat:
(c), den aktuelt valgte kode for indstilling
(b) og den indstillede værdi
(a) vises.

2

Tryk på
for at vælge den passende første kode for
brugsstedsindstilling.

3

Tryk på
for at vælge den passende anden kode for
brugsstedsindstilling.
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▪ Når man forlader brugsstedsindstillinger, kan " " blive
vist på på brugerinterfacets display, mens enheden
initialiseres.
[0] Indstilling af fjernbetjening
[0‑00] Niveau for brugeradgang
Niveau for brugeradgang definerer, hvilke knapper og funktioner, der
er tilgængelige for brugeren. Som standard er der ikke defineret
noget niveau, så alle knapper og funktioner kan anvendes.
[0‑00]

Beskrivelse

2

Niveau for brugeradgang 2

3

Niveau for brugeradgang 3
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Master

Slave

Niveau for
brugeradgang 2

Niveau for
brugeradgang 3

Drift ON/OFF
Indstilling af temperatur på afgangsvand

—

Indstilling af rumtemperatur
Støjsvag drift ON/OFF

—

Drift med vejrafhængigt kontrolpunkt ON/OFF

—
—

Indstilling af uret
Programmering af timer-indstillingen

—

Drift med timer-indstilling ON/OFF

—

Indstillinger på brugsstedet

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Visning af fejlkoder
Testkørsel
Efter brugsstedsindstilling skal man aktivere det valgte
adgangsniveau ved at trykke samtidig på
og
, og straks
derefter samtidig trykke på
og
. Hold alle 4 knapper trykket
ned i mindst 5 sekunder. Dette vises ikke på brugerinterfacet. Efter
dette er de blokerede knapper ikke længere tilgængelige.

Rumopvarmning baseret på ON/OFF-kommando
Tryk på

Den "senest" programmerede kommando
tilsidesætter den "foregående" programmerede
kommando og forbliver aktiv, indtil "næste"
programmerede kommando fremkommer.

Man kan deaktivere det valgte adgangsniveau på samme måde.
[0‑01] Rumtemperatur, kompensationsværdi
Om nødvendigt kan man justere nogle værdier for termomodstanden
med en korrektionsværdi. Dette kan anvendes som en
modforholdsregel mod termomodstands-tolerancer eller manglende
kapacitet.

Eksempel: den aktuelle tid antages at være
17:30 og handlinger er programmeret kl. 13:00,
16:00 og 19:00. Den "senest" programmerede
kommando (16:00) tilsidesætter den
"foregående" programmerede kommando
(13:00) og forbliver aktiv, indtil "næste"
programmerede kommando (19:00)
fremkommer.

Den kompenserede temperatur (= målt temperatur plus
kompensationsværdi) anvendes til styring af systemet, og den vises
under udlæsning af temperatur. Se også brugsstedsindstilling [9] i
dette afsnit vedr. kompensationsværdier for temperatur på
afgangsvand.

Så for at kende den aktuelle indstilling bør man
kontrollere den senest programmerede
kommando (kan være fra dagen i forvejen).

[0-02]
Denne indstilling anvendes ikke.

Betjeningsenheden er slukket (drifts-LED
slukket), men symbolet for timer-indstilling
vises stadig.

[0‑03] Status
Definerer, om ON/OFF-kommandoen kan anvendes i timerindstillingen for rumopvarmning.
Tryk på
[0‑03]

Beskrivelse

0

Rumopvarmning timer-indstilling baseret på
ON/OFF-kommando.

1 (standard)

Rumopvarmning timer-indstilling baseret på
temperatur-kontrolpunkt.

Rumopvarmning baseret på ON/OFF-kommando
Under drift

Når timer-indstillingen slår rumopvarmning
FRA (OFF), går styreenheden også på OFF
(drifts-LED slukkes).
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Timer-indstillingen for rumopvarmning standser
(hvis aktiv), og den starter igen ved næste
planlagte ON-funktion.

Timer-indstillingen for rumopvarmning og
støjsvag drift standser og starter ikke igen.
Symbolet for timer-indstilling vises ikke igen.

▪ Eksempel på drift: Timer-indstilling baseret på ON/OFFkommando.
Når setback-funktionen (se brugsstedsindstilling [2]) er aktiveret,
har setback forrang for den planlagte handling i timer-indstillingen,
hvis ON-kommando er aktiv. Hvis OFF-kommando er aktiv, har
den forrang frem for setback. OFF-kommandoen har til hver en tid
den højeste prioritet.
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ON

B

OFF

22°C

22°C

21°C

45°C

1

T

ON

44°C

19°C
42°C

1

19°C

21°C

45°C

42°C

19°C

19°C

44°C 19°C

42°C

42°C

42°C

t
0:30

16:00

6:30

t

9:00

T

40°C
23:00

ON

B

3

23:00

5:00

22°C

19°C

t
6:30

A

T
42°C

40°C

1
2
3
A
B
t
T

23:00

21°C
44°C

t

37°C

ON

18°C

16:00

40°C

5:00

A
OFF

45°C
42°C

9:00

18°C

t

22°C
19°C

16:00

6:30

2

18°C

2

0:30

9:00

Timer-indstilling
Setback-funktion
Når både setback-funktion og timer-indstilling er aktiveret
Setback-funktion
ON/OFF-kommando
Tid
Temperatur kontrolpunkt
Rumtemperatur
Temperatur afgangsvand

Rumopvarmning baseret på temperatur-kontrolpunkt(a)

3

21°C

45°C
19°C

18°C

42°C

40°C

19°C 44°C 19°C
42°C

42°C

t

37°C
23:00 0:30

16:00
1
2
3
A
t
T

5:00 6:30

9:00

Timer-indstilling
Setback-funktion
Når både setback-funktion og timer-indstilling er aktiveret
Setback-funktion
Tid
Temperatur kontrolpunkt
Rumtemperatur
Temperatur afgangsvand

Under drift

Når timer-indstillingen kører, lyser drifts-LED
konstant.

[0‑04] Status

Tryk på

Timer-indstillingen for rumopvarmning standser
og starter ikke igen.

Definerer, om ON/OFF-kommandoen kan anvendes i timerindstillingen for køling.

Betjeningsenheden er slukket (drifts-LED
slukket).

Dette er det samme som for rumopvarmning [0‑03], men setbackfunktionen er ikke tilgængelig.

Timer-indstillingen for rumopvarmning og
støjsvag drift standser og starter ikke igen.

[1] Indstillinger anvendes ikke

Tryk på

Symbolet for timer-indstilling vises ikke igen.
(a)

For temperatur på afgangsvand og/eller rumtemperatur

▪ Eksempel på drift: Timer-indstilling baseret på temperaturkontrolpunkt
Når setback-funktionen (se brugsstedsindstilling [2]) er aktiveret, har
setback forrang for den planlagte handling i timer-indstillingen.

[2] Automatisk setback-funktion
INFORMATION
Denne funktion kan KUN anvendes for enheder med
varmepumpe i varmedrift. Den findes IKKE for køling.
Setback-funktionen gør det muligt at sænke rumtemperaturen. Den
kan eksempelvis aktiveres om natten, da temperaturkravene er
forskellige om natten og om dagen.
INFORMATION
▪ Setback-funktionen er som standard aktiveret.
▪ Setback-funktionen kan kombineres med drift med
automatisk, vejrafhængigt kontrolpunkt.
▪ Setback-funktionen er en automatisk funktion med
indstilling pr. dag.
Setback konfigureret for styring af rumtemperatur
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T

Tt

A 21°C
Lo_Ti

B 18°C

+ 05

t
A
B
t
T

00

Hi_Ti

Shift value

– 05

[2-01]
[2-02]
Kontrolpunkt for normal rumtemperatur
Rum-setbacktemperatur [5-03]
Tid
Temperatur

Lo_A

Setback konfigureret for styring af temperatur på afgangsvand

T

Tt
TA
Shift value

Hi_A

TA

Target-vandtemperatur
Omgivende (udendørs) temperatur
Skift værdi

[3‑00] Lav omgivende temperatur (Lo_A)

A 45°C

Lav udetemperatur.

5°C [5-02]

[3‑01] Høj omgivende temperatur (Hi_A)

B 40°C

Høj udetemperatur.

t
A
B
t
T

[2-01]
[2-02]
Kontrolpunkt for normal temperatur på afgangsvand
Setback-temperatur afgangsvand [5-02]
Tid
Temperatur

[3‑02] Kontrolpunkt ved lav omgivende temperatur (Lo_Ti)
Target-temperatur for udgående vand, når udetemperaturen er lig
med eller under lav omgivende temperatur (Lo_A).
Lo_Ti bør være højere end Hi_Ti, da der er behov for varmere vand
ved lav udetemperatur.

Se brugsstedsindstilling [5] i dette afsnit vedr. temperaturkontrolpunkter.

[3‑03] Kontrolpunkt ved høj omgivende temperatur (Hi_Ti)

[2‑00] Status

Target-temperatur for udgående vand, når udetemperaturen er lig
med eller højere end høj omgivende temperatur (Hi_A).

[2‑00]

Beskrivelse

0

Setback-funktionen er deaktiveret.

1

Setback-funktionen er aktiveret.

Hi_Ti bør være lavere end Lo_Ti, da vand med en lavere temperatur
er tilstrækkeligt ved højere udetemperatur.
INFORMATION
Hvis værdien for [3‑03] ved en fejl er indstillet højere end
værdien for [3‑02], vil værdien for [3‑03] altid blive anvendt.

[2‑01] Starttid
Det tidspunkt, hvor setback startes.
[2‑02] Standsetid

[4] Indstillinger anvendes ikke

Det tidspunkt, hvor setback standses.

[5] Automatisk setback

[3] Vejrafhængigt kontrolpunkt

[5-00]

INFORMATION
Denne funktion kan KUN anvendes for enheder med
varmepumpe i varmedrift. Den findes IKKE for køling.
Når vejrafhængig styring er aktiv, bestemmes temperaturen på
afgangsvandet automatisk afhængigt af udetemperaturen: koldere
udetemperatur vil medføre varmere vand og omvendt. Enheden har
et flydende kontrolpunkt. Hvis man aktiverer denne driftstilstand, vil
det medføre et lavere energiforbrug, end hvis der anvendes et
manuelt fastlagt kontrolpunkt for afgangsvand.
Under
vejrafhængig
drift
kan
brugeren
skifte
targetvandtemperaturen maks. 5°C op eller ned. Denne "skifteværdi" er
temperaturforskellen mellem temperatur-kontrolpunktet beregnet af
styreenheden og det faktiske kontrolpunkt. Eksempelvis betyder en
positiv skifteværdi, at det faktiske temperatur-kontrolpunkt vil være
højere end det beregnede kontrolpunkt.
Vi anbefaler, at man anvender det vejrafhængige kontrolpunkt, da
det justerer vandtemperaturen i forhold til det faktiske behov for
rumopvarmning. Dette vil hindre enheden i at skifte for meget
mellem termo ON-drift og termo OFF-drift, når man anvender
brugerinterfacets rumtermostat eller den eksterne rumtermostat.

Denne indstilling anvendes ikke.
[5-01]
Denne indstilling anvendes ikke.
[5‑02] Setback-temperatur afgangsvand
[5‑03] Rum-setbacktemperatur
[5-04]
Denne indstilling anvendes ikke.
[6] Mulige indstillinger
[6‑01] Ekstern rumtermostat
Hvis en ekstern rumtermostat er installeret, skal driften af den
aktiveres gennem en indstilling på brugsstedet.
Den eksterne rumtermostat afgiver kun et ON/OFF signal til
varmepumpen baseret på rumtemperaturen. Da den ikke giver
konstant tilbagemelding til varmepumpen, er den et supplement til
rumtermostat-funktionen på brugerinterfacet. For at få en god styring
af systemet og undgå hyppige skift mellem ON/OFF anbefaler vi, at
man kører anlægget med automatisk vejrafhængigt kontrolpunkt.
[6‑01]
0 (standard)
1

Beskrivelse
Ekstern rumtermostat ikke installeret.
Ekstern rumtermostat input 1 = opvarmning TIL
(1)/FRA (0).
Ekstern rumtermostat input 2 = køling TIL (1)/
FRA (0).
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7 Konfiguration
[6‑01]
2

Beskrivelse
Ekstern rumtermostat input 1 = drift TIL (1)/
FRA (0).
Ekstern rumtermostat input 2 = køling (1)/
opvarmning (0).

[9-02]
Denne indstilling anvendes ikke.

[7] Mulige indstillinger

[9‑03] Temperatur på afgangsvand, kompensationsværdi for
køledrift

[7‑00] Tvungen pumpedrift
[7‑00]
0

1 (standard)

Hvis den omgivende temperatur eksempelvis er høj i køledrift,
korrigerer styreenheden den målte værdi på termomodstanden for
afgangsvand til en lavere værdi for at medregne påvirkningen af høj
omgivende temperatur ved målingen.

Beskrivelse

[9-04]

Pumpen foretager diskontinuerlig testkørsel
ved termostat fra. Denne indstilling anvendes
ofte, når enheden styres af en rumtermostat.

Denne indstilling anvendes ikke.

Pumpen fortsætter driften ved termostat fra.

[A-00]

[A] Mulige indstillinger

[8] Mulige indstillinger

Denne indstilling anvendes ikke.

[8‑00] Temperaturstyring med brugerinterface

[A-01]

[8‑00]
0 (standard)
1

Denne indstilling anvendes ikke.

Beskrivelse

[A‑02] Temperatur på returvand maksimal negativ afvigelse

Enheden styres af temperaturen på
afgangsvandet.
Enheden styres af rumtemperaturen. Dette
betyder, at brugerinterfacet anvendes som
rumtermostat, så brugerinterfacet kan placeres
i opholdsrummet for at styre rumtemperaturen.

Bemærk:
Når enheden styres af rumtemperaturen
brugerinterfacet
eller
en
ekstern
rumtermostat),
rumtemperaturen forrang for kontrolpunktet for afgangsvand.

(med
har

[8-01]

[8-03]
Denne indstilling anvendes ikke.
[8‑04] Frostbeskyttelsesfunktion
Frostbeskyttelsen aktiveres ved at starte pumpen for at cirkulere
vandet, og hvis afgangs- eller returvandstemperaturen er <5°C i 5
minutter, vil enheden starte i varmedrift for at forhindre, at
temperaturen bliver for lav.
Frostbeskyttelse er kun aktiv, når enheden er i termo-OFF tilstand.
Denne funktion kan aktiveres, hvis der ikke er ekstra varmekabel
eller glycol i systemet, og når varmen fra en enhed kan anvendes.
[8‑04]

Enheden skifter kun til THERMO ON, hvis temperaturen på
returvandet (RWT) falder til under kontrolpunktet minus differentialtemperaturen:
Termo ON: RWT<kontrolpunkt–(([A‑02]/2)+1)
Indstillingen [A‑02] kan variere i området mellem 0 og 15, og trinet er
1 grad. Standard-værdien er 5, hvilket betyder at standard-værdien
for differential-temperaturen er 3,5.
[A‑03] Temperatur på afgangsvand maksimal positiv/negativ
afvigelse

Denne indstilling anvendes ikke.

0 (standard)

Med denne indstilling kan man indstille den tilladte negative
afvigelse, når enheden kører i varmedrift med TERMO ON/OFF.

Beskrivelse
Ingen frostbeskyttelsesfunktion

1

Frostbeskyttelsesfunktion niveau 1
(udendørstemperatur <4°C og afgangs- eller
returvandstemperatur <7°C)

2

Frostbeskyttelsesfunktion niveau 2
(udendørstemperatur <4°C)

Med denne indstilling kan man indstille den tilladte maksimale
positive afvigelse (opvarmning)/den tilladte maksimale negative
afvigelse (køling), når enheden styres med temperatur på
afgangsvand.
[b] Indstillinger anvendes ikke
[C] Temperaturgrænser afgangsvand
Med denne indstilling begrænses den temperatur på afgangsvandet,
der kan vælges på brugerinterfacet.
[C‑00] Kontrolpunkt for maks. temperatur på afgangsvand ved
opvarmning
[C‑01] Kontrolpunkt for min. temperatur på afgangsvand ved
opvarmning
[C‑02] Kontrolpunkt for maks. temperatur på afgangsvand ved
køling
[C‑03] Kontrolpunkt for min. temperatur på afgangsvand ved
køling
Dette afhænger af brugsstedsindstilling [A‑04].

[9] Automatisk temperaturkompensation

[C-04]

Om nødvendigt kan man justere nogle værdier for termomodstanden
med en korrektionsværdi. Dette kan anvendes som en
modforholdsregel mod termomodstands-tolerancer eller manglende
kapacitet.

Denne indstilling anvendes ikke.

Den kompenserede temperatur (= målt temperatur plus
kompensationsværdi) anvendes til styring af systemet, og den vises
under udlæsning af temperatur.
[9‑00] Temperatur på afgangsvand, kompensationsværdi for
varmedrift
[9‑01] Termomodstand afgangsvand, funktion med automatisk
korrektion
Denne funktion medregner udendørs omgivende betingelser og
korrigerer den målte værdi, der anvendes til styring.
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[d] Indstillinger anvendes ikke
[E] Servicetilstand
[E‑00]
Denne indstilling anvendes ikke.
[E‑01]
Denne indstilling anvendes ikke.
[E‑02]
Denne indstilling anvendes ikke.
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O
U
T

[E‑03]
Denne indstilling anvendes ikke.

ON

[E‑04] Drift kun med pumpe (udluftningsfunktion)

DS1

OFF

ABC

1 2
I
N

Når man installerer enheden og tager den i brug, er det meget
vigtigt, at man får al luft ud af vandkredsen.
Denne brugsstedsindstilling styrer pumpen for at få en bedre
fjernelse af luft fra enheden uden at køre med enheden. Pumpen
kører i 10 minutter, stopper i 2 minutter, osv.

ABC

Automatisk udluftning i 108 minutter

2

Automatisk udluftning i 48 minutter

▪ Køling: spændingsfri kontakt mellem terminalerne A og C er
åben
▪ Opvarmning: spændingsfri kontakt mellem terminalerne A og
C er lukket

[F] Mulige indstillinger
[F‑00] Værdi for maksimal positiv afvigelse på temperatur på
returvand

EB0568(A)

X1A

Med denne indstilling kan man indstille den tilladte maksimal
afvigelse, når enheden kører i køledrift med TERMO ON/OFF.
Enheden skifter kun til THERMO ON, hvis temperaturen på
returvandet (RWT) stiger til over kontrolpunktet plus differentialtemperaturen:

1

R1 C1 R3

PHC2

1

Køle-/varmevælger

Tryk på BS5 i 5 sekunder for at nulstille kommunikationen på
enheden.

PHC1

Normal drift af enheden

0 (standard)

1

4

a
a

Beskrivelse

[E‑04]

3

R4 C2 R2

Thermo ON: RWT<kontrolpunkt+(([F‑00]/2)+1)
Indstillingen [F‑00] kan variere i området mellem 0 og 15, og trinet er
1 grad. Standard-værdien er 5, hvilket betyder at standard-værdien
for differential-temperaturen er 3,5.

7.3

A

Skift mellem køling og opvarmning

B

C

X1M

INFORMATION

Skift af enheden mellem køling og opvarmning kan gøres på
2 forskellige måder. Dette afhænger af, hvordan temperaturen
styres, dvs. baseret på rumtemperatur eller på temperaturen på
afgangsvandet.

Termostat-input har forrang frem for kontrolpunkt for
temperatur på afgangsvand.
Temperaturen på afgangsvandet kan blive lavere end
kontrolpunktet, hvis enheden styres af rumtemperaturen.

Skift mellem køling og opvarmning med brugerinterfacet
Hvis styringen af enheden er baseret på rumtemperatur (ekstern
rumtermostat eller rumtermostat på brugerinterface), skifter man
mellem køling og opvarmning på brugerinterfacet ved at trykke på
knappen køling/opvarmning.
O
U
T

TO IN/D
UNIT
F1 F2

ON

DS1

OFF
1 2
I
N

3

4

8

Ibrugtagning

8.1

Oversigt: Ibrugtagning

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre og vide før ibrugtagning
af systemet efter konfigurationen.
Typisk arbejdsgang
Ibrugtagning består typisk af følgende trin:

F1 F2

P1 P2

P1 P2

a
a

Brugerinterface

1
2
3
4
5
6

Se ”Kontrolliste før ibrugtagning af udendørsenheden”.
Se ”Kontrolliste før ibrugtagning af indendørsenheden”.
Slutkontrol.
Udførelse af en testkørsel.
Ret om nødvendigt fejl efter unormal afslutning af testkørsel.
Betjening af systemet.

Skift mellem køling og opvarmning med køle/varme-vælger
Hvis styringen af enheden er baseret på temperaturen på
afgangsvandet, anbefaler vi, at man anvender ABC terminalerne på
udendørsenheden. Terminalernes placering er vist på følgende
billede.

8.2

Forholdsregler ved ibrugtagning
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER
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8 Ibrugtagning
PAS PÅ
Foretag IKKE testkørsel,
indendørsenhederne.

Sikringer, afbrydere eller beskyttelsesindretninger
når

du

arbejder

på

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den størrelse og type, som
er angivet i afsnittet "5.5.4 Krav til sikkerhedsudstyr" på
side 16. Hverken sikringer eller beskyttelsesindretninger
må være frakoblede.

Ved testkørsel kører BÅDE udendørsenheden og den
tilsluttede indendørsenhed. Det er farligt at arbejde på en
indendørsenhed i forbindelse med testkørsel.

Intern ledningsføring
PAS PÅ

Se efter, om der er løse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i el-boksen eller inde i enheden.

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget
eller
-udtaget.
Fjern
ikke
blæserafskærmningen. Da blæseren roterer med høj
hastighed, vil det medføre tilskadekomst.

Rørstørrelse og rørisolering
Sørg for at rørstørrelser er
isoleringsarbejdet er udført korrekt.

INFORMATION

Beskadiget udstyr

Under den første kørselsperiode af enheden kan der
kræves mere forsyningsstrøm end angivet på enhedens
typeskilt. Det skyldes, at kompressoren kræver 50 timers
drift, før den kører jævnt og har et stabilt strømforbrug.

Kontrollér
enheden
indvendigt
komponenter eller klemte rør.

Sørg for at kontrollere installationsdatoen på etiketten,
som sidder på bagsiden af den øverste frontplade i
henhold til EN60335-2-40, og notér indstillinger på
brugsstedet.

▪ Kontrollér, at netafbryderen på strømforsyningspanelet
er afbrudt.

Afbrydere
Sørg for at afbrydere indstilles i overensstemmelse med
de behov, man har, før der tændes for strømforsyningen.

▪ Kontrollér, at strømforsyningsledningen er fastgjort
korrekt.

Strømforsynings- og transmissionsledninger

▪ Kontrollér, at der ikke er manglende eller forkert
tilsluttet N-fase.

Brug
specificerede
strømforsyningsog
transmissionsledninger og sørg for, at installationen er i
overensstemmelse med instruktionerne i denne manual, i
henhold til ledningsdiagrammer og lokale og nationale
regulativer.

Kontrolliste før ibrugtagning af
udendørsenheden

Ekstra mængde kølemiddel til påfyldning

Kontrollér først følgende efter installation af enheden. Når alt
kontrolarbejde nævnt nedenfor er afsluttet, SKAL man lukke
enheden. FØRST derefter kan den startes.
Læs alle anvisninger vedrørende installation og drift
beskrevet i Referencevejledning vedrørende montering
og brug.

Den ekstra mængde kølemiddel, der skal påfyldes
enheden, skal noteres på det medfølgende mærkat med
"Påfyldt kølemiddel", hvilket skal sættes fast bag på
frontdækslet.
Tæthedsprøve og vakuumtørring
Husk at kontrollere for lufttæthed og vakuumtørring.

Installation

Kontrollér, at ledningerne på brugsstedet er blevet
monteret i henhold til anvisningerne i afsnittet
"6.9 Tilslutning af el-ledninger" på side 26, i henhold til
ledningsdiagrammerne og i overensstemmelse med
relevant lovgivning.
Strømforsyning spænding
Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale
strømpanel. Spændingen SKAL svare til den spænding,
der er angivet på enhedens identifikationsmærkat.
Jordforbindelse
Kontrollér, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at
jordklemmerne er spændt.
Isoleringstest af hovedstrømforsyningen
Vha. en megatester til 500 V skal man kontrollere for en
modstandsdygtighed på 2 MΩ eller mere ved at lede
500 V DC mellem terminaler til strømforsyning og
jordforbindelse. Megatesteren må ALDRIG bruges til
transmissionslinier.
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beskadigede

Installationsdato og indstilling på brugsstedet

PAS PÅ

Ledningsføring på stedet

at

Pas på ikke at beskadige rørisoleringen ved lodning af rør
på brugsstedet.

Husk at tænde for strømmen mindst 6 timer før driftsstart
for at lede strøm til opvarmningen af krumtaphuset og for
at beskytte kompressoren.

Kontrollér, at enheden er korrekt monteret for at undgå
unormal støj og vibrationer, når enheden startes.

for

og

Lodning

BEMÆRK

8.3

korrekte,

8.4

Kontrolliste før ibrugtagning af
indendørsenheden

Kontrollér først følgende efter installation af enheden. Når alt
kontrolarbejde nævnt nedenfor er afsluttet, SKAL man lukke
enheden. FØRST derefter kan den startes.
Læs alle anvisninger vedrørende installation og drift
beskrevet i Referencevejledning vedrørende montering
og brug.
Installation
Kontrollér, at enheden er korrekt monteret for at undgå
unormal støj og vibrationer, når enheden startes.
Ledningsføring på stedet
Kontrollér, at ledningerne på brugsstedet er blevet
monteret i henhold til anvisningerne i afsnittet
"6.9 Tilslutning af el-ledninger" på side 26, i henhold til
ledningsdiagrammerne og i overensstemmelse med
relevant lovgivning.
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Strømforsyning spænding

Vandlækage

Kontrollér strømforsyningen/spændingen på det lokale
strømpanel. Spændingen SKAL svare til den spænding,
der er angivet på enhedens identifikationsmærkat.

Kontrollér enheden indvendigt for vandlækage. Hvis der
er en vandlækage, skal du forsøge at reparere lækagen.
Hvis den ikke kan repareres, skal du lukke
spærreventilerne for vandindtag og -udtag og kontakte din
forhandler.

Jordforbindelse
Kontrollér, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at
jordklemmerne er spændt.

Installationsdato og indstilling på brugsstedet
Sørg for at kontrollere installationsdatoen på etiketten,
som sidder på bagsiden af den øverste frontplade i
henhold til EN60335-2-40, og notér indstillinger på
brugsstedet.

Isoleringstest af hovedstrømforsyningen
Vha. en megatester til 500 V skal man kontrollere for en
modstandsdygtighed på 2 MΩ eller mere ved at lede
500 V DC mellem terminaler til strømforsyning og
jordforbindelse. Megatesteren må ALDRIG bruges til
transmissionslinier.

Timer-indstilling formular
Udfyld formularen bagerst i dette dokument. Formularen
kan hjælpe dig med at definere de påkrævede handlinger
for hver dag ved programmering af timer-indstilling.

Sikringer, afbrydere eller beskyttelsesindretninger
Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den størrelse og type, som
er angivet i afsnittet "5.5.4 Krav til sikkerhedsudstyr" på
side 16. Hverken sikringer eller beskyttelsesindretninger
må være frakoblede.
Intern ledningsføring
Se efter, om der er løse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i el-boksen eller inde i enheden.
Pumpens omløbsretning
Hvis den 3-fasede strømforsyning til indendørsenheden
ikke er tilsluttet korrekt (X1M), kan pumpens
omløbsretning blive forkert. Hvis dette sker, kan pumpen
langsomt overophedes på grund af reduceret luftflow,
blæserens ventilation kan blive nedsat, og motorens
strømforbrug kan stige. Indikatoren på pumpemotorens
blæserdæksel angiver pumpens omløbsretning. Kontrollér
denne indikator, før du starter enheden første gang, eller
hvis indikatorens position er blevet ændret. Hvis
indikatoren står i det hvide/reflekterende felt, skal man
afbryde strømforsyningen og bytte om på to af de
indgående fødeledninger på X1M. Korrekt omløbsretning
vises også med pile på pumpemotorens blæserdæksel.

BEMÆRK
Hvis systemet er i drift med lukkede ventiler, beskadiges
pumpen.
Når alt kontrolarbejde er afsluttet, skal man lukke enheden. Først
derefter kan den startes. Når der er tændt for strømforsyningen til
enheden, vises ” " på brugerinterfacet under initialisering, hvilket
kan vare op til 30 sekunder. I denne proces kan man ikke benytte
brugerinterfacet.

8.5

Slutkontrol

Læs følgende anbefalinger, før du tænder for enheden:
▪ Luk alle enhedens paneler, når installationen er færdig, og alle de
nødvendige indstillinger er foretaget. Hvis ikke alle paneler er
lukket, kan du komme alvorligt til skade på elektriske og varme
dele inde i enheden, hvis du fører en hånd ind gennem de
resterende åbninger.
▪ El-boksens servicepanel må kun åbnes af en autoriseret elektriker
i forbindelse med vedligeholdelse.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

a

Enheden må IKKE efterlades
servicedækslet er fjernet.

uden

opsyn,

når

INFORMATION
Under den første kørselsperiode af enheden kan der
kræves mere forsyningsstrøm end angivet på enhedens
typeskilt. Det skyldes, at kompressoren kræver 48 timers
drift, før den kører jævnt og har et stabilt strømforbrug.
a = indikator for pumpens omløbsretning

8.6

Om testkørsel

Rørstørrelse og rørisolering
Sørg for at rørstørrelser er
isoleringsarbejdet er udført korrekt.

korrekte,

og

at

INFORMATION

Udluftningsventilen er åben (mindst 2 omgange).

Når indendørsenheden startes første gang, foretages en
initialisering. Dette varer maksimalt 12 minutter.

Spærreventiler

Hvis man anvender fjernbetjeningen under initialiseringen,
kan der blive vist en fejlkode ( ).

Kontrollér, at spærreventilerne er installeret korrekt, og at
de er helt åbne.
Filter
Kontrollér, at filteret er installeret korrekt.

INFORMATION

Beskadiget udstyr
Kontrollér
enheden
indvendigt
komponenter eller klemte rør.

Montøren skal kontrollere, om systemet fungerer korrekt efter endt
installation. Derfor skal man foretage en testkørsel i henhold til
fremgangsmåden beskrevet nedenfor. Man kan til enhver tid
kontrollere, om drift og rumopvarmning fungerer korrekt.

for

beskadigede

Lodning

Under første opstart af enheden (de første 48 timer, hvor
kompressoren kører), kan det forekomme, at støjniveauet
på enheden er højere end den værdi, der er nævnt i de
tekniske specifikationer. Dette er normalt.

Pas på ikke at beskadige rørisoleringen ved lodning af rør
på brugsstedet.
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8 Ibrugtagning
8.6.1

Visning af temperatur på fjernbetjeningen

5

Testkørslen slutter automatisk efter 30 minutter, eller når den
indstillede temperatur nås. Man kan standse testkørslen
manuelt ved at trykke en gang på
. Hvis der er defekte
forbindelser eller driftsfejl, vises en fejlkode på fjernbetjeningen.
Hvis ikke, går fjernbetjeningen tilbage til normal drift.

6

For afhjælpning af fejlkoder, se "10.2 Fejlkoder: Oversigt" på
side 45.

7

Kontrollér temperaturen på afgangs- og indgangsvandet på
fjernbetjeningen i visnings-tilstand, og sammenlign med
værdierne noteret i trin 1. Efter 20 minutters drift bør en
stigning/reduktion af værdierne bekræfte rumopvarmning/afkøling.

Den faktiske temperatur kan vises på fjernbetjeningen.
1

Tryk på

i 5 sekunder.

Resultat: Temperaturen på afgangsvandet vises (
blinker).
2

Tryk på

og

/ , og

for at få vist:

▪ Temperaturen på indgangsvandet (
og /
blinker langsomt).
▪ Indendørstemperaturen ( og / blinker).
▪ Udendørstemperaturen ( og blinker).
3

,

blinker, og

Tryk på
igen for at forlade denne tilstand. Hvis ikke man
trykker på en knap, forlader styreenheden funktionen visning
efter 10 sekunder.

8.6.2
1

INFORMATION
Tryk en gang på
fejlkode. Tryk på
til normal drift.

Kontrol af rumopvarmning/-afkøling

INFORMATION

Kontrollér temperaturen på afgangs- og indgangsvandet på
fjernbetjeningen i visnings-tilstand, og skriv de viste værdier
ned. Se "8.6.1 Visning af temperatur på fjernbetjeningen" på
side 43.

2

Vælg driftstilstand (opvarmning eller køling).

3

Tryk 4 gange på
Resultat:

4

for at få vist den senest afhjulpne
igen 4 gange for at komme tilbage

Det er ikke muligt at lave testkørsel, hvis der er tvungen
drift via enheden. Hvis tvungen drift startes under
testkørsel, vil testkørslen blive afbrudt.
(ekstern styring)
vises.

.

8.7

vises.

Tryk på
for at starte testkørsel for at kontrollere
rumopvarmning/-afkøling. Hvis ikke man foretager en handling,
går fjernbetjeningen tilbage til normal tilstand efter 10 sekunder,
eller når man trykker en gang på .
Primær kode

Rettelse efter unormal afslutning
af testkørsel

Testen afsluttes kun, hvis der ikke vises en fejlkode på
brugerinterfacet, eller hvis H2P LED ikke lyser.

Årsag

Løsning

Spærreventilen på udendørsenheden er lukket.

Åbn spærreventilen både på gas- og på væskesiden.

For meget kølemiddel påfyldt.

Genberegn den nødvendige mængde kølemiddel ud fra
rørlængden, og korriger påfyldningsniveauet for kølemiddel
ved at genvinde eventuelt overskydende kølemiddel med en
maskine til genvinding af kølemiddel.

For lidt kølemiddel.

Kontroller, om efterfyldning af kølemiddel er blevet
gennemført korrekt. Genberegn den nødvendige mængde
kølemiddel ud fra rørlængden, og efterfyld med en passende
mængde kølemiddel.

Reverseret strømforsyningsfase fejl.

Ret faserækkefølgen.

Der er ikke strømforsyning til udendørsenheden.

Kontroller, om strømledningerne til udendørsenheden er
tilsluttet korrekt.

Rørene og ledningerne til den specifikke indendørsenhed er Kontrollér, om rørene og ledningerne til den specifikke
ikke tilsluttet korrekt til udendørsenheden.
indendørsenhed er tilsluttet korrekt til udendørsenheden.
Efter at have rettet fejlen skal du trykke på BS3 og nulstille fejlkoden.

Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt,
og hvad man skal gøre i tilfælde af problemer.

Kør testen igen og kontrollér, at fejlen er rettet.

8.8

Kontrolliste ved overdragelse til
brugeren

Markér følgende handlinger, når installationen er afsluttet, og når
testkørslen er foretaget.
Notér oplysninger for hver enhed
Sørg for, at brugeren har modtaget en trykt version af
installations- og betjeningsvejledningen.
Forklar brugeren, hvilket system der er installeret på
brugsstedet.
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Vis brugeren, hvad der skal gøres i forbindelse med
vedligeholdelse af enheden.

8.9

Notering af oplysninger for hver
enhed

Notér følgende oplysninger for hver enhed:
Installationssted:
Modelnavn (se
enhedens
typeskilt):
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9 Vedligeholdelse og service
Ekstraudstyr:

ADVARSEL
▪ Sluk ALTID for afbryderen på strømpanelet, fjern
sikringerne
eller
åbn
enhedens
beskyttelsesindretninger,
før
der
udføres
vedligeholdelse af eller reparation på enheden.

Dato:

▪ Rør IKKE ved strømførende dele i 10 minutter efter at
strømforsyningen er blevet afbrudt, da der er risiko for
højspænding.

Underskrift:

▪ Bemærk, at nogle dele af el-boksen er varme.

Dit produkt blev
installeret af:

▪ Pas på IKKE at røre ved spændingsførende dele.
▪ Skyl IKKE enheden. Det kan forårsage elektrisk stød
eller brand.

9.2.1

9

Vedligeholdelse og service

Når der udføres servicearbejde på inverterudstyr:

BEMÆRK

1

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af
en servicetekniker.

Undlad at åbne dækslet over el-boksen i 10 minutter efter, at
strømforsyningen er blevet afbrudt.

2

Mål spændingen mellem terminalerne på strømforsyningens
klemrække med en tester og kontrollér, at strømforsyningen er
blevet afbrudt. Mål endvidere punkterne som vist på tegningen
med en tester og bekræft, at spændingen på kondensatoren i
hovedstrømkredsen ikke er højere end 50 V DC.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve
kortere serviceintervaller.
BEMÆRK

A2P

I Europa bruges udledningerne af drivhusgasser af den
totale kølemiddelpåfyldning i systemet (udtrykt som tons
CO2-ækvivalenter)
til
at
bestemme
vedligeholdelsesintervallerne.
Følg
den
gældende
lovgivning.
Formel til at beregne udledningerne af drivhusgasser:
GWP-værdi af kølemidlet × Total kølemiddelpåfyldning [i
kg] / 1000

9.1

Overblik: Vedligeholdelse og
service

TP1 TP2

▪ Undgåelse af elektriske faremomenter
vedligeholdelse af systemet

i

forbindelse

3

For at undgå at beskadige printkortet skal du berøre en
afisoleret metaldel for at eliminere statisk elektricitet, før du
tager stik af eller tilslutter dem.

4

Afbryd forbindelsesstikkene X1A, X2A (X3A, X4A) til
blæsermotorerne i udendørsenheden, før du påbegynder
servicearbejde på inverterudstyret. Pas på ikke at berøre
spændingsførende dele. (Hvis en blæser roterer på grund af
kraftig vind, kan der lagres elektricitet i kondensatoren eller i
hovedkredsen, og dette kan medføre elektrisk stød.)

5

Efter endt servicearbejde skal du tilslutte forbindelsesstikkene
på brugerinterfacet, og enheden
igen. Ellers vises fejlkoden
kan ikke køre i normal drift.

med

▪ Udsugning af systemet
▪ Genvinding af kølemiddel
▪ Årlig vedligeholdelse af indendørsenheden

Sikkerhedsforanstaltninger i
forbindelse med vedligeholdelse
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

A1P
A3P

Dette afsnit indeholder oplysninger om:

9.2

Forebyggelse mod elektriske
faremomenter

Se ledningsdiagrammet på etiketten bag på el-boksens dæksel for
yderligere detaljer.

9.3

Om drift i servicetilstand

Når der foretages genvinding af kølemiddel/udsugning, skal man
omhyggeligt kontrollere, hvad der skal udsuges/genvindes, før man
starter.

FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER

9.3.1
BEMÆRK: Risiko for elektrostatisk udladning

1

Rør ved en metaldel på enheden for at fjerne statisk
elektricitet og beskytte PCB'et, før der udføres
vedligeholdelses- eller servicearbejde.

Anvendelse af udluftningstilstand

Mens enheden står stille og i indstillingstilstand 2, skal man
stille den påkrævede brugsstedsindstilling (genvinding af
kølemiddel/udsugning) (se "7.2.8 Tilstand 2: Indstillinger på
brugsstedet" på side 34) på ON (ON). Nulstil ikke
indstillingstilstand 2, før udsugningen er færdig.
Resultat: H1P LED lyser. Brugerinterfacet angiver testdrift, og
betjening af enheden er ikke mulig.
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2

Tøm systemet med en vakuumpumpe.

3

Tryk på BS1, og nulstil indstillingstilstand 2.
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10 Fejlfinding
9.3.2

Tømning af kølemiddel

Dette arbejde bør udføres af en
fremgangsmåde som ved udsugning.
1

9.4

specialist.

Følg

samme

Mens enheden står stille og i indstillingstilstand 2, skal man
stille den påkrævede brugsstedsindstilling (genvinding af
kølemiddel/udsugning) (se "7.2.8 Tilstand 2: Indstillinger på
brugsstedet" på side 34) på ON (ON).
Resultat:
Ekspansionsventilerne
på
indendørsog
udendørsenheden vil åbne helt, og nogle magnetventiler
aktiveres. H1P LED lyser. Brugerinterfacet angiver testdrift, og
betjening af enheden er ikke mulig.

2

Afbryd strømforsyningen til indendørsenhederne og til
udendørsenheden med afbryderen. Efter at strømforsyningen
er blevet afbrudt i den ene side, skal man afbryde
strømforsyningen i den anden side inden for 10 minutter. Ellers
kan kommunikationen mellem indendørs- og udendørsenheden
blive uregelmæssig, og ekspansionsventilerne lukkes helt igen.

3

Kontrolliste for årlig
vedligeholdelse af
indendørsenheden

▪ Vandtryk
▪ Vandfilter
▪ Overtryksventil vandtryk
▪ Slange til overtryksventil
▪ El-boks
Vandtryk
Hold vandtrykket over 1 bar. Påfyld vand, hvis det er lavere.
Vandfilter
Rengør vandfilteret.
BEMÆRK

Genindvinding af kølemiddel med udstyr til genvinding. Se
detaljer herom i driftsvejledningen, der følger med udstyret til
genindvinding.

Behandl vandfilteret forsigtigt. Brug IKKE overdreven kraft,
når du monterer vandfilteret igen, da vandfilterets net ellers
kan blive beskadiget.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Vandtryk for overtryksventil

Tømning – kølemiddelækage. Hvis du ønsker at tømme
systemet, og hvis der er en lækage i kølemiddelkredsen:

Drej den røde knap på ventilen mod uret og kontrollér, om den
fungerer korrekt:

▪ Brug IKKE enhedens funktion til automatisk tømning,
ved hjælp af hvilken du kan samle al kølemiddel fra
systemet i udendørsenheden. Mulig konsekvens:
Selvantændelse og eksplosion i kompressoren på
grund af, at der trænger luft ind i den kørende
kompressor.

▪ Hvis ikke du hører en klaprende lyd, skal du kontakte din
forhandler.

▪ Brug et separat tømmesystem,
kompressor IKKE behøver at køre.

Slange til overtryksventil

så

enhedens

BEMÆRK
Man må IKKE aftappe olie, mens man aftapper kølemiddel.
Eksempel: Med brug af en olieudskiller.

▪ Hvis vandet løber ud af enheden skal du lukke spærreventilerne
ved vandindtaget og ved vandudtaget først og herefter kontakte
din forhandler.

Kontrollér slangens tilstand og føringen af slangen. Drænvand skal
ledes korrekt ud af slangen.
Elboks
Foretag en grundig visuel inspektion af el-boksen og se efter, om der
er defekter såsom løse forbindelser eller fejl på ledningsføring.
ADVARSEL
Hvis den interne ledningsføring beskadiges, skal den
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer.

10

Fejlfinding

10.1

Overblik: Fejlfinding

Det indeholder oplysninger om:

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig, hvis der er
problemer.

10.2

▪ Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Fejlkoder: Oversigt

Primær kode

Årsag

Løsning

Fejl ved skrivning til hukommelse (EEPROM-fejl)

Kontakt forhandleren.

Fejl i vandkreds

▪ Kontrollér, at vandgennemstrømning er mulig (åbn alle
ventiler i kredsen).
▪ Tving rent vand igennem enheden.

R410A ekspansionsventil, fejl (K11E/K12E)

▪ Kontrollér ledningsforbindelser.
▪ Kontakt forhandleren.

Vandsystem advarsel

▪ Kontrollér filteret.
▪ Kontrollér, at alle ventiler er åbne.
▪ Kontakt forhandleren.
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11 Bortskaffelse
Primær kode

Årsag

Løsning

Kapacitetsfejl

Kontakt forhandleren.

Dårlig ACS-kommunikation

Kontakt forhandleren.

Fejl på R410A væske-termomodstand (R13T/R23T)

▪ Kontrollér ledningsforbindelser.
▪ Kontakt forhandleren.

Fejl på termomodstand returvand (R12T/R22T)

▪ Kontrollér ledningsforbindelser.
▪ Kontakt forhandleren.

Fejl på termomodstand opvarmning afgangsvand (R11T/
R12T)

▪ Kontrollér ledningsforbindelser.

Fejl på termomodstand brugerinterface-termostat

Kontakt forhandleren.

Højtryksfejl (SENPH/S1PH)

▪ Kontrollér, om der er luft i kredsene.

▪ Kontakt forhandleren.

▪ Kontrollér, at vandgennemstrømning er mulig (åbn alle
ventiler i kredsen).
▪ Kontrollér, at vandfilteret ikke er blokeret.
▪ Kontrollér, at alle spærreventiler til kølemiddel er åbne.
▪ Kontakt forhandleren.
Lavtryksfejl (SENPL)

Kontakt forhandleren.

Fejl på termomodstand R410A indsugning (R14T/R24T)

▪ Kontrollér ledningsforbindelser.
▪ Kontakt forhandleren.

Reverseret strømforsyningsfase fejl

Ret faserækkefølgen.

Utilstrækkelig strømforsyning

▪ Kontrollér ledningsforbindelser.
▪ Kontakt forhandleren.

To primære brugerinterfaces er tilsluttet (når der anvendes
to fjernbetjeninger)

Kontrollér, at SS1 på den ene fjernbetjening står på MAIN
og den anden på SUB. Slå herefter strømmen fra og til igen.

Problem med typeforbindelse

▪ Vent, indtil initialisering mellem indendørsenhed og
udendørsenhed er afsluttet (vent mindst 12 minutter efter
strøm TIL).
▪ Kontakt forhandleren.

Adressefejl

11

BEMÆRK

Bortskaffelse

Der anvendes hydrofluorcarbon i denne
forhandleren, når enheden skal bortskaffes.

12

Kontakt forhandleren.

enhed.

Prøv ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, håndtering af kølemiddel, olie og andre dele
SKAL være i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt
beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

Kontakt

Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgængelig på regionens Daikin websted (autentificering påkrævet).

12.1

Overblik: Tekniske data

Dette afsnit indeholder oplysninger om:
▪ Plads til servicearbejde

12.2

▪ Rørdiagram
▪ Ledningsdiagram
▪ Indstillinger på brugsstedet
▪ ESP-kurver

Plads til servicearbejde: Udendørsenhed

Der skal være plads omkring enheden til servicearbejde og
mindstekravet til plads til luftindtag og -udtag skal være opfyldt (se
fig. nedenfor og vælg en af mulighederne).

▪ På et installationssted, hvor der kun er hindringer ved siderne A
+B, har loftshøjden ikke indflydelse på den anførte plads til
servicearbejde.

▪ I tilfælde af et installationssted, hvor siderne A+B+C+D er
blokerede, har væghøjden på siderne A+C ingen indflydelse på
den anførte plads til servicearbejde. Se billedet vedrørende
væghøjdens indflydelse på siderne B+D på den anførte plads til
servicearbejde.
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12 Tekniske data

Aa

e
d

D
3
B
b
e

Aa

c C

12.3
e

cC

4
B
b
e

c C

Aa

d

d
D

b
D

1

2

3

4

A+B

A+B+C+D
Mulighed 1

Der skal være plads omkring enheden til servicearbejde (se billedet
nedenfor).

D

f

Opbygning

Plads til servicearbejde:
Indendørsenhed

396

d

b
cC

2
B

500

b
Aa

1
B

200

Mulighed 2

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

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

e≥400 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

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

766.5

500
(mm)

PAS PÅ
Sørg for, at højre servicepanel stadig kan afmonteres efter
installation af rørene.
INFORMATION
Du kan se yderligere specifikationer i de tekniske data.

1500

h2

500

h1

ABCD
F

Sider langs installationsstedet med hindringer
Forside
Sugeside

INFORMATION
Den anførte plads til servicearbejde vist ovenfor er baseret
på køledrift ved 35°C omgivende temperatur (standardtilstand).
INFORMATION
Du kan se yderligere specifikationer i de tekniske data.
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12 Tekniske data
12.4

Rørdiagram: Udendørsenhed
a

20 kW

a

32 kW

b
b

b

e

M

M

b

d
c

d
c

f

f

g

g
h

h
SENPH

i

sv

m

j

a

a

d

d

n

d

l
INV

j

n
d

k

d

m

m

d
m

d

HPS

sv

d

HPS

l

j

a

a

d

d

d

j

l

INV

o

m

m

j

n

HPS

d

k

d

o

a

n

HPS

STD

SENPL

d
l

STD1

n

HPS

m

d
l

STD2

SENPL

p

p
Kontrolventil
Elektronisk ekspansionsventil
Trykreguleringsventil
Filter
Blæser
Varmeveksler
Akkumulator
4-vejs-ventil
Højtrykssensor
Højtrykskontakt
Magnetventil
Kompressor
Kapillarrør
Olieudskiller
Lavtrykssensor
Spærreventil (med serviceåbning i rørside på brugssted
7,9 mm kraveforbindelse)

Referencevejledning vedrørende montering og brug

48

i

k

k

d

SENPH

sv

sv

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

e
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12 Tekniske data
12.5
A

Rørdiagram: Indendørsenhed
m

d+f

j

a

b

R11T

d+e

k

b

R14T

o

l
i

c
h

B

b

R12T

g

b

R13T

p

n

m

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

Udluftningsventil
Temperaturfølere (R11T, R12T, R13T, R14T)
Ekspansionsbeholder (12 l)
Spærreventil (installeret på brugsstedet)
Tilslutning af vandindtag
Tilslutning af vandudtag
Drænåbning
Vandfilter
Trykmåler
Gennemstrømningskontakt
Pumpe
Sikkerhedsventil
Kontrolventil
Elektronisk ekspansionsventil
Varmeveksler
Filter
Vandside
Side med kølemiddel
Kølemiddelflow i køledrift
Kølemiddelflow i varmedrift
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12 Tekniske data
12.6

Ledningsdiagram: Udendørsenhed

Se etiketten med ledningsdiagrammet på udendørsenheden. De
anvendte forkortelser fremgår af det følgende:
INFORMATION
Ledningsdiagrammet på udendørsenheden er kun til
udendørsenheden.
Se
ledningsdiagrammet
på
indendørsenheden vedrørende denne eller ekstra
elektriske komponenter.

R2T

Termomodstand (sugning)

R4T

Termomodstand (spiral afiser)

R5T

Termomodstand (spiral udgang)

R6T

Termomodstand (væskerør indgang)

R7T

Termomodstand (akkumulator)

R10

Modstand (strømføler) (A4P) (A8P)

R31T~R33T

Termomodstand (afgang) (M1C ~M3C)

R50, R59

Modstand
Modstand (strømbegrænsning)

L1,L2,L3

Spændingsførende

R95

N

Neutral

S1NPH

Trykføler (høj)

Ledningsføring på stedet

S1NPL

Trykføler (lav)

Klemrække

S1PH, S3PH

Trykafbryder (høj)

Stik

S1S

Omskifter (blæser, køling/opvarmning)
(omskifter køling/opvarmning ekstraudstyr)

S2S

Omskifter (køling/opvarmning) (omskifter
køling/opvarmning ekstraudstyr)

Klemme
Beskyttelsesjording (skrue)
BLK

Sort

SD1

Sikkerhedsudstyr input

BLU

Blå

T1A

Strømføler (A6P, A7P)

BRN

Brun

V1R

Effektmodul (A4P, A8P)

GRN

Grøn

V1R, V2R

Effektmodul (A3P)

GRY

Grå

X1A, X4A

Forbindelse (M1F, M2F)

ORG

Orange

X1M

Klemrække (strømforsyning)

PNK

Lyserød

X1M

Klemrække (styring) (A1P)

RED

Rød

X1M

Klemrække (A5P)

WHT

Hvid

Y1E, Y2E

YLW

Gul

Ekspansionsventil (elektronisk type)
(primær, sekundær køling)

A1P~A7P

Printkort

Y1S

Magnetventil (varm luft omledning)

Y2S

Magnetventil (olie retur)

Y3S

Magnetventil (4-vejs ventil)

BS1~BS5

Trykknapkontakt (tilstand, indstilling, retur,
test, nulstilling)

C1, C63, C66

Kondensator

Y4S

Magnetventil (indsprøjtning)

DS1, DS2

DIP-omskifter

Z1C~Z7C

Støjfilter (ferritkerne)

E1HC~E3HC

Krumtaphusopvarmer

Z1F

Støjfilter (med overspændingsafleder)

F1U

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

F1U, F2U

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

12.7

F5U

Sikring på opstillingssted

F400U

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

Se etiketten med ledningsdiagrammet på indendørsenheden. De
anvendte forkortelser fremgår af det følgende:

H1P~H8P

Kontrollampe (servicemonitor - orange)
H2P blinker: under klargøring eller under
testdrift

L1,L2,L3

Spændingsførende

N

Neutral
Ledningsføring på stedet

H2P lyser: registrering af fejl
HAP

Kontrollampe (servicemonitor - grøn)

K1

Magnetrelæ

K2

Magnetisk kontaktor (M1C)

K2M, K3M

Magnetisk kontaktor (M2C, M3C)

K1R, K2R

Magnetrelæ (K2M, K3M)

K3R~K5R

Magnetrelæ (Y1S~Y3S)

K6R~K9R

Magnetrelæ (E1HC~E3HC)

L1R

Reaktor

M1C ~M3C

Motor (kompressor)

M1F, M2F

Motor (blæser)

PS

Strømforsyning med omformer (A1P, A3P)

Q1DI

Fejlstrømsafbryder (medfølger ikke)

Q1RP

Påvisning af faseskift

R1T

Termomodstand (lamel) (A2P)

R1T

Termomodstand (luft) (A1P)
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Ledningsdiagram: Indendørsenhed

Klemrække
Stik
Klemme
Beskyttelsesjording (skrue)
BLK

Sort

BLU

Blå

BRN

Brun

GRN

Grøn

GRY

Grå

ORG

Orange

PNK

Lyserød

RED

Rød

WHT

Hvid

YLW

Gul

A1P

Hovedprintkort kredsløb 1
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12 Tekniske data
A2P

Brugerinterface printkort

A3P

Styreprintkort kredsløb 1

A4P

Demand-printkort (ekstraudstyr)

A5P

Hovedprintkort kredsløb 2

A6P

Demand-printkort (ekstraudstyr)

A7P

Printkort til fjern-brugerinterface
(ekstraudstyr)

A8P

Styreprintkort kredsløb 2

C1~C3

Filter kondensator

F1U (A*P)

Sikring (250 V, 3.15 A, T)

HAP (A*P)

Printkort-LED

K11E

Elektronisk ekspansionsventil (kredsløb 1)

K21E

Elektronisk ekspansionsventil (kredsløb 2)

K1P

Pumpekontaktor

K1S

Pumpe overstrømsrelæ

K*R (A3P)

Printkort relæ

M1P

Pumpe

Q1T

Termostat ekspansionsbeholder
varmeenhed

PS (A*P)

Strømforsyning med omformer

Q1DI

Fejlstrømsafbryder (medfølger ikke)

R1T

Termomodstand (luft, lamel)

R11T

Termomodstand afgangsvand (kredsløb 1)

R12T

Termomodstand returvand (kredsløb 1)

R13T

Termomodstand kølevæske (kredsløb 1)

R14T

Termomodstand kølegas (kredsløb 1)

R21T

Termomodstand afgangsvand (kredsløb 2)

R22T

Termomodstand returvand (kredsløb 2)

R23T

Termomodstand kølevæske (kredsløb 2)

R24T

Termomodstand kølegas (kredsløb 2)

S1L

Flowkontakt (kredsløb 1)

S2L

Flowkontakt (kredsløb 2)

S1S

Termostat input 1 (medfølger ikke)

S2S

Termostat input 2 (medfølger ikke)

S3S

Drift ON input (medfølger ikke)

S4S

Drift OFF input (medfølger ikke)

SS1 (A1P, A5P)

Vælgerkontakt (nødsituation)

SS1 (A2P)

Vælgerkontakt (master/slave)

SS1 (A7P)

Vælgerkontakt (master/slave) (ekstraudstyr)

V1C, V2C

Ferritkerne støjfilter

X1M~X4M

Klemrække

X801M (A*P)

Printkort klemliste

Z1F, Z2F (A*P)

Støjfilter

12.8

Tekniske specifikationer:
Udendørsenhed
INFORMATION
Se tekniske data vedrørende tekniske og elektriske
detaljer.
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12 Tekniske data
12.9

Brugsstedsindstillinger på brugerinterfacet – overblik

Første
kode

Anden
kode

0

Brugerinterface indstilling

1

2

3

4

5

6

9

A

b

C

Dato

Værdi

Standardv Interval
ærdi

Trin

Enhed

Niveau for brugeradgang

2

2~3

1

—

Rumtemperatur, kompensationsværdi

0

–5~5

0,5

°C

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

03

Status: rumopvarmning timer-indstilling tilstand (metode 1=1 /
metode 2=0)

1 (TIL)

0/1

—

—

—

04

Status: rumafkøling timer-indstilling tilstand (metode 1=1 / metode
2=0)

1 (TIL)

0/1

—

—

—

—

Indstillinger anvendes ikke
00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1:00

—

—

—

—

—

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

03

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

15:00

—

—

—

—

—

Automatisk setback-funktion
00

Status: setback-funktion

1 (TIL)

0/1

—

—

—

01

Setback, starttid

23:00

0:00~23:00

1:00

time

—

02

Setback, standsetid

5:00

0:00~23:00

1:00

time

—

Vejrafhængigt kontrolpunkt
00

Lav omgivende temperatur (Lo_A)

–10

–20~5

1

°C

—

01

Høj omgivende temperatur (Hi_A)

15

10~20

1

°C

—

02

Kontrolpunkt ved lav omgivende temperatur (Lo_Ti)

40

25~80

1

°C

—

03

Kontrolpunkt ved høj omgivende temperatur (Hi_Ti)

25

–20~5

1

°C

—

Indstillinger anvendes ikke
00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

Fre

—

—

—

—

—

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

23:00

—

—

—

—

—

Kontrolpunkt for automatisk setback og desinfektion
00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

70

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

10

—

—

—

—

—

02

Setback-temperatur afgangsvand

5

0~10

1

°C

—

03

Rum-setbacktemperatur

18

17~23

1

°C

—

04

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

0

0~2

—

—

1 (TIL)

0/1

—

—

Mulige indstillinger
Ekstra rumtermostat installeret

Mulige indstillinger
Tvungen pumpedrift

Mulige indstillinger
00

Temperaturstyring med brugerinterface

0 (FRA)

0/1

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

03

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

04

Status: frostbeskyttelsesfunktion

0

0~2

1

—

0

–2~2

0,2

°C
—

Automatisk temperaturkompensation
00

Kompensationsværdi for temperatur på afgangsvand
(opvarmning)

01

Termomodstand afgangsvand, funktion med automatisk korrektion

1 (TIL)

0/1

1

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

03

Kompensationsværdi for temperatur på afgangsvand (køling)

0

–2~2

0,2

°C

04

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Mulige indstillinger
00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

02

Tilladt maksimal negativ afvigelse på temperatur på afgangsvand

5

0~15

1

°C

—

03

Tilladt maksimal positiv afvigelse på temperatur på afgangsvand

3

1~5

0,5

°C

Indstillinger anvendes ikke
00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

35

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

45

—

—

—

—

—

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

03

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

70

—

—

—

—

—

04

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

70

—

—

—

—

—

Grænser for temperatur afgangsvand
00

Kontrolpunkt: maks. temperatur afgangsvand opvarmning

50

37~50

1

°C

—

01

Kontrolpunkt: min. temperatur afgangsvand opvarmning

25

25~37

1

°C

—

02

Kontrolpunkt: maks. temperatur afgangsvand køling

20

18~22

1

°C

03

Kontrolpunkt: min. temperatur afgangsvand køling

5

Q(a)~18

1

°C

04

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—
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Værdi

01

00
8

Dato

00

01
7

Indstillingsnavn

—
—
—

—
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12 Tekniske data
Første
kode

Anden
kode

d

Indstillinger anvendes ikke

E

F

Indstillingsnavn

Dato

Værdi

Dato

Værdi

Standardv Interval
ærdi

Trin

Enhed

00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

10

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

30

—

—

—

—

—

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

15

—

—

—

—

—

03

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

15

—

—

—

—

—

04

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

40

—

—

—

—

—

Servicetilstand
00

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

03

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

04

Drift kun med pumpe/udluftning

0

0~25

1

—

Indstillinger anvendes ikke.
00

Tilladt maksimal positiv afvigelse på temperatur på returvand

5

0~15

1

°C

01

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

0

—

—

—

—

—

02

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

1

—

—

—

—

—

03

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

10

—

—

—

—

—

04

Anvendes ikke. Undlad at ændre standard-værdien.

50

—

—

—

—

—

(a)

—

Se brugsstedsindstilling [C‑03] i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger på brugerinterfacet" på side 35.
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12 Tekniske data
12.10 Brugsstedsindstillinger for udendørsenheden
Tekniske specifikationer
Indstilling Indstillinger indhold
nr.

Indhold

12

Indstilling af niveau for
støjsvag drift via
ekstern kontroladapter

NEJ

18

Indstilling af højt statisk
tryk

FRA

22

Indstilling af automatisk
støjsvag drift om natten

FRA

Fabriksin Valgt
dstilling tilstand

Dato

JA

TIL
Niveau 1 (udendørs
ventilator med trin 6
eller lavere)
Niveau 2 (udendørs
ventilator med trin 5
eller lavere)
Niveau 3 (udendørs
ventilator med trin 4
eller lavere)

25

Indstilling af støjsvag
drift via ekstern
kontroladapter

Niveau 1 (udendørs
ventilator med trin 6
eller lavere)
Niveau 2 (udendørs
ventilator med trin 5
eller lavere)
Niveau 3 (udendørs
ventilator med trin 4
eller lavere)

30

Ønsket indstilling via
ekstern kontroladapter

60% ønsket
70% ønsket
80% ønsket
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13 Om systemet
12.11 ESP-kurve: Indendørsenhed
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 tryk (Pa)
Vandgennemstrømning (l/min)
SEHVX20BAW
SEHVX32BAW
SEHVX40BAW
SEHVX64BAW

For brugeren
13

Om systemet

13.1

Systemopbygning

BEMÆRK
Brug ikke systemet til andre formål end de tiltænkte. For at
undgå kvalitetsforringelse må man ikke bruge enheden til
køling af præcisionsinstrumenter eller kunstgenstande.

a

c bd

e

f

RC
h

BEMÆRK
Vedrørende fremtidige ændringer eller udvidelser af dit
system:
Et fuldt overblik over tilladte kombinationer (til fremtidige
system-udvidelser) kan ses i de tekniske data, og dette bør
man være opmærksom på. Kontakt din montør for at få
mere information og professionel rådgivning.

FC2

FC3

M1

M2

M3

RT1

f
a
b
c
d
e
f
g
h
FC1…3
RC
RT1…3

SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
4P508020-1B – 2018.04

FC1

g

RT2

g

RT3

g

Udendørsenhed
Indendørsenhed
Pladevarmeveksler
Pumpe
Ekspansionsbeholder
Spærreventil
Motordrevet ventil
Omløbsventil
Ventilationskonvektor (medfølger ikke)
Brugerinterface
Rumtermostat
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14 Brugerinterface

14

ADVARSEL

Brugerinterface
PAS PÅ
▪ Berør ALDRIG styreenhedens indvendige dele.
▪ Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at berøre, og det kan medføre fejl på udstyret.
Kontakt forhandleren vedrørende kontrol og justering af
indvendige dele.

Denne betjeningsvejledning giver et generelt overblik over systemets
primære funktioner.
Se brugerinterfacets betjeningsvejledning med information om
display og knapper på brugerinterfacet.

Placer ikke genstande i nærheden af udendørsenheden og
sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring
enheden. Blade er et arnested for små dyr, som kan
komme ind i enheden. Når de først er inden i enheden, kan
sådanne dyr medføre fejl, røg eller brand, hvis de kommer
i kontakt med elektriske dele.
ADVARSEL
Styreenheden må ikke være placeret et sted, hvor der kan
sprøjte vand på den. Hvis der trænger vand ind i systemet,
kan det medføre fejlstrøm eller ødelæggelse af indvendige
elektroniske dele.
ADVARSEL

Brugerinterface

a

b

Denne enhed indeholder elektriske dele og varme dele.
ADVARSEL
Før du bruger enheden skal du sikre dig, at installationen
er blevet udført korrekt af en montør.
BEMÆRK
Lad være med selv at undersøge eller udføre service på
enheden. Få en uddannet servicetekniker til at gøre det.
ADVARSEL
Brug aldrig letantændelig spray, f.eks. hårspray, lak eller
maling, i nærheden af enheden. Det kan medføre brand.
ADVARSEL
Rør aldrig de vandrette blade eller luftudgangen, mens
svingklappen er i drift. Der er fare for skader på fingrene
eller beskadigelse af enheden.
ADVARSEL

a
b

15

Driftslampe
ON/OFF knap

Før betjening
ADVARSEL
Spørg forhandleren vedrørende forbedringer, reparation og
vedligeholdelse. Forkert udført forbedring, reparation og
vedligeholdelse kan medføre vandlækage, elektrisk stød
og brand.
ADVARSEL
Bed forhandleren om at flytte klimaanlægget og installere
det igen. Ufuldstændig installation kan medføre
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
ADVARSEL
Hvis man opdager uregelmæssigheder, såsom lugt af
brand, skal man slukke for strømmen og kontakte
forhandleren.
ADVARSEL
Lad aldrig indendørsenheden eller fjernbetjeningen blive
våd. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Erstat aldrig en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af ståltråd eller kobbertråd kan få enheden til at bryde
sammen eller medføre brand.
ADVARSEL
Kølemidlet i systemet er sikkert, og lækage forekommer
normalt ikke. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet, kan det
udvikle en farlig gasart ved kontakt med en brænder, et
varmeapparat eller et komfur.
Sluk for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
Tag ikke systemet i brug igen, før en installatør er færdig
med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra
eller trække forsyningsstikket ud. Ellers kan det medføre
elektrisk stød og tilskadekomst.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder. Dette kan
medføre elektrisk stød.
ADVARSEL
Placér ikke redskaber og anordninger, der frembringer
åben ild, på steder udsat for luftstrømmen fra enheden
eller under indendørsenheden. Det kan medføre
ufuldstændig forbrænding eller deformation af enheden på
grund af varmen.
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16 Drift
ADVARSEL

BEMÆRK

Klimaanlægget må IKKE installeres på steder, hvor der er
fare for, at antændelige gasser kan lække. Hvis der lækker
antændelige gasser omkring klimaanlægget, kan dette
medføre brand.

Brugerinterfacet må ikke udsættes for direkte sollys. LCDdisplayet kan blive misfarvet, så data ikke kan vises.
BEMÆRK

For at undgå elektrisk stød eller brand skal du kontrollere,
at der er installeret en jordafledningsdetektor.

Placér ikke ting, der kan beskadiges af fugt, under
indendørsenheden. Der kan dannes kondens, hvis
fugtigheden er over 80%, hvis drænafgangen er blokeret
eller hvis filteret er tilsmudset.

PAS PÅ

BEMÆRK

ADVARSEL

▪ Berør ALDRIG styreenhedens indvendige dele.

Montér drænslangen, så vandet afledes uden hindring.
Hvis ikke drænet fungerer, kan der trænge vand ud i
bygningen, møbler osv.

▪ Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at berøre, og det kan medføre fejl på udstyret.
Kontakt forhandleren vedrørende kontrol og justering af
indvendige dele.

BEMÆRK
Husk at tænde for strømmen mindst 6 timer før driftsstart
for at lede strøm til opvarmningen af krumtaphuset og for
at beskytte kompressoren.

PAS PÅ
Rør IKKE ved ribberne på varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og berøring kan medføre tilskadekomst.

BEMÆRK

PAS PÅ

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning,
lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbehør, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget
eller
-udtaget.
Fjern
ikke
blæserafskærmningen. Da blæseren roterer med høj
hastighed, vil det medføre tilskadekomst.
ADVARSEL
Placér
IKKE
en
brandfarlig
sprayflaske
nær
klimaanlægget, og brug IKKE spray. Dette kan medføre
brand.
PAS PÅ
Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for
luftstrømmen i for lang tid ad gangen.

Denne driftsvejledning gælder for følgende systemer med
standardstyring. Kontakt din forhandler for at få oplyst, hvilken
fremgangsmåde der passer til systemets type og mærke, før du
begynder at bruge anlægget. Hvis anlægget har et specielt
styresystem, skal man kontakte sin forhandler for vejledning om den
betjening, der passer til dette system.
Driftstilstande (afhængigt af typen af indendørsenhed):
▪ Opvarmning og køling.
▪ Kun ventilation.

PAS PÅ
For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet
tilstrækkeligt, hvis der anvendes udstyr med brænder
sammen med systemet.

▪ Tørrefunktions program.

16

Drift

16.1

Driftsområde

PAS PÅ
Lad IKKE systemet køre, hvis der er sprøjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge
ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for
personer, der er overfølsomme over for kemikalier.

Anvend systemet i de følgende temperaturområder for at opnå
sikker og effektiv drift.
Køling

Opvarmning

Udendørsenhed

–5~43°C DB

–15~35°C DB

Indendørsenhed

5~20°C DB

25~50°C DB

PAS PÅ
Udsæt ALDRIG små børn, planter eller dyr for den direkte
luftstrøm.
BEMÆRK
Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt,
spidst objekt. Det kan beskadige fjernbetjeningen.
BEMÆRK
Træk aldrig i, eller drej aldrig de elektriske ledninger til
brugerinterfacet. Det kan medføre fejl på enheden.
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16.2

Hurtig opstart

Flowdiagrammet viser trin til opstart af rumafkøling/rumopvarmning
og giver brugeren mulighed for at starte systemet uden at skulle
læse hele vejledningen.
Se "16.3 Betjening af systemet" på side 58 for yderligere
oplysninger.
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Vælg tilstand (opvarmning h eller køling c)

Tryk på bi eller bj

Display: - begynder at blinke

Display: "n"



Indstil den ønskede
rumtemperatur (f.eks. 22°C)

Fjernbetjeningens rumtermostatfunktion er ikke installeret

Tryk på ébi eller ébj
Du har "rumtemperatur-baseret"
styring af dit system
(fjernbetjening med
rumtermostat er installeret)

Du har "afgangsvandtemperaturbaseret" styring
af dit system (standard)

Indstil ønsket temperatur på afgangsvand
(f.eks. 45°C ved opvarmning eller 18°C ved køling)
Hvis displayet er tomt, er automatisk styring
af temperatur på afgangsvand aktiveret under
opvarmning

Tryk på y
0 LED lyser, og enheden starter

Se afsnittene vedrørende programmering,
rumafkøling og rumopvarmning med yderligere
oplysninger og avancerede indstillinger.

16.3

Betjening af systemet

16.3.1

Om uret

Indstilling af uret
1

INFORMATION
▪ Uret skal indstilles manuelt. Man skal justere
indstillingen ved skift fra sommertid til vintertid og
omvendt.
▪ Hvis
betjeningsenheden
er
indstillet
til
adgangsniveau 2 eller 3 (se brugsstedsindstilling [0‑00]
i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger på brugerinterfacet" på
side 35), kan man ikke indstille uret.
▪ Strømsvigt, som varer mere end 2 timer, vil nulstille
uret og ugedagen. Timer-indstillingen fortsætter, men
med tidsfejl. Tilpas tid og ugedag.
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Hold

knappen nede i 5 sekunder.

Resultat: Indikatoren for læsning af tidspunkt og visning af
ugedag blinker.
2

eller
knappen, sættes tiden 1
Hvis man trykker på
minut frem/tilbage. Hvis man holder knappen nede, sættes
tiden 10 minutter frem/tilbage.

3

Brug
ugedag.

4

knappen for at bekræfte det aktuelt indstillede
Tryk på
tidspunkt og den aktuelt indstillede ugedag.

5

Tryk på

eller

knapperne til at få vist forrige næste

knappen for at afbryde uden at gemme.

Resultat: Hvis ikke man trykker på en knap i 5 minutter, vil ur
og ugedag gå tilbage til forrige indstillinger.
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16 Drift
16.3.2

Om betjening af systemet

INFORMATION
Setback og kontrolpunkt for vejrafhængig drift er ikke
tilgængelige i køledrift.

Hvis der slukkes for hovedafbryderen under drift, starter anlægget
automatisk igen, når der atter tændes for den.

16.3.3

16.3.4

Rumafkøling

Rumopvarmning

Funktionen Rumopvarmning er kun tilgængelig på enheder med
varmepumpe.

Rumafkøling kan styres på 2 forskellige måder:
▪ baseret på rumtemperatur

Rumopvarmning kan styres på 2 forskellige måder:

▪ baseret på temperatur på afgangsvand (standard)

▪ baseret på rumtemperatur

Aktivere/afbryde rumafkøling med styring af
rumtemperatur
I denne tilstand aktiveres køling som defineret gennem
kontrolpunktet for rumtemperatur. Kontrolpunktet kan indstilles
manuelt eller med timer-indstillingen.
INFORMATION
▪ Når man kører med styring af rumtemperatur, vil
rumafkøling baseret på rumtemperatur have forrang
frem for styring af temperaturen på afgangsvandet.

▪ baseret på temperatur på afgangsvand (standard)

Aktivere/afbryde rumopvarmning med styring af
rumtemperatur
Styring af rumtemperatur
I denne tilstand aktiveres opvarmning som defineret gennem
kontrolpunktet for rumtemperatur. Kontrolpunktet kan indstilles
manuelt eller med timer-indstillingen.
INFORMATION

▪ Temperaturen på afgangsvandet kan blive højere end
kontrolpunktet,
hvis
enheden
styres
af
rumtemperaturen.
1

Tryk på

▪ Når man kører med styring af rumtemperatur, vil
rumopvarmning baseret på rumtemperatur have
forrang frem for styring af temperaturen på
afgangsvandet.

for at slå rumafkøling ( ) til/fra.

▪ Temperaturen på afgangsvandet kan blive højere end
kontrolpunktet,
hvis
enheden
styres
af
rumtemperaturen.

Resultat: og den faktiske køletemperaturs kontrolpunkt vises
på displayet. Drifts-LED lyser.
2

Indstil den ønskede rumtemperatur med
og
. Se
"16.3.6 Timer-indstilling" på side 60 vedrørende indstilling af
funktionen timer-indstilling.

1

3

ved

køling:

16°C~32°C

2

Vælg den temperaturværdi på afgangsvandet, som du ønsker
at anvende ved køling af dit system, med
og
.
For yderligere information, se "Aktivere/afbryde rumafkøling
med styring af temperatur på afgangsvand" på side 59.

1

2

Tryk på

for at slå rumafkøling ( ) til/fra.

Indstil den ønskede rumtemperatur med
og
. For
at undgå overopvarmning kan rumopvarmning ikke anvendes,
når udetemperaturen stiger til over en bestemt temperaturværdi
(se "16.1 Driftsområde" på side 57). Se "16.3.6 Timerindstilling" på side 60 vedrørende indstilling af funktionen
timer-indstilling.
INFORMATION

Aktivere/afbryde rumafkøling med styring af
temperatur på afgangsvand
I denne tilstand aktiveres køling som defineret gennem
kontrolpunktet for afgangsvandets temperatur. Kontrolpunktet kan
indstilles manuelt eller med timer-indstillingen.

for at slå rumopvarmning ( ) til/fra.

Resultat: og den faktiske køletemperaturs kontrolpunkt vises
på displayet. Drifts-LED lyser.

INFORMATION
Temperaturområde
(rumtemperatur)

Tryk på

Temperaturområde
(rumtemperatur)
3

ved

opvarmning:

16°C~32°C

Vælg den temperaturværdi på afgangsvandet, som du ønsker
at anvende ved opvarmning af dit system, med
og
. For yderligere information, se "Aktivere/afbryde
rumopvarmning med styring af temperatur på afgangsvand" på
side 60.

Resultat: og den faktiske køletemperaturs kontrolpunkt vises
på displayet. Drifts-LED lyser.

Automatisk setback-funktion

Indstil den ønskede temperatur på afgangsvandet med
og
.

Vedrørende indstillinger af automatisk setback-funktion,
brugsstedsindstilling [2] i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger
brugerinterfacet" på side 35.

se
på

INFORMATION
Temperaturområde ved køling: 5°C~20°C (temperatur på
afgangsvand).
Vedrørende
indstilling
af
funktionen
timer-indstilling,
se
"Programmering af rumafkøling" på side 62, "Programmering af
rumopvarmning" på side 62, og "Programmering af støjsvag
drift" på side 63.
INFORMATION
▪ Når der er installeret en ekstern rumtermostat,
bestemmes termo ON/OFF af den eksterne
rumtermostat. Fjernbetjeningen kører da med styring af
afgangsvand, og den virker ikke som rumtermostat.
▪ Fjernbetjeningens ON/OFF status har altid forrang frem
for den eksterne rumtermostat!
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kompakt opdelt luftkølet vandkøleenhed
4P508020-1B – 2018.04

INFORMATION
▪

blinker ved setback.

▪ Når setback-funktionen for rumtemperatur er aktiv,
kører setback-funktionen for afgangsvand også (se
"Aktivere/afbryde
rumafkøling
med
styring
af
temperatur på afgangsvand" på side 59).
▪ Pas på ikke at indstille setback-værdien for lavt, særlig i
kolde perioder (f.eks. om vinteren). Rumtemperaturen
kan da muligvis ikke opnås (eller det vil tage længere
tid) på grund af den store temperaturforskel.
Setback-funktionen gør det muligt at sænke rumtemperaturen. Den
kan eksempelvis aktiveres om natten, da temperaturkravene er
forskellige om natten og om dagen.
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16 Drift
2

Aktivere/afbryde rumopvarmning med styring af
temperatur på afgangsvand

Tryk på

3

4

25°C~50°C

Se "16.3.6 Timer-indstilling" på side 60 vedrørende indstilling af
funktionen timer-indstilling.

▪ Når der er installeret en ekstern rumtermostat,
bestemmes termo ON/OFF af den eksterne
rumtermostat. Fjernbetjeningen kører da med styring af
afgangsvand, og den virker ikke som rumtermostat.
▪ Fjernbetjeningens ON/OFF status har altid forrang frem
for den eksterne rumtermostat!
INFORMATION
I dette tilfælde viser betjeningsenheden skifteværdien, som
kan indstilles af brugeren, i stedet for at vise
vandtemperaturens kontrolpunkt.
Automatisk setback-funktion
Vedrørende indstillinger af automatisk setback-funktion,
brugsstedsindstilling [2] i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger
brugerinterfacet" på side 35.

se
på

Andre driftstilstande

Opstart
Under opstart vises
varmepumpen starter op.
Afrimning (

på displayet, som indikerer, at

)

INFORMATION
Denne funktion er KUN tilgængelig på enheder med
varmepumpe.
Ved rumopvarmning kan udendørsenhedens varmeveksler fryse på
grund af lav udetemperatur. Hvis der er risiko for dette, vil systemet
køre funktionen afrimning. Dette vender cyklus, og varme fra
vandsystemet anvendes til at hindre, at udendørssystemet fryser.
Efter højest 15 minutters afrimning starter rumopvarmningen igen.
Rumopvarmning er ikke mulig, når der køres med afrimning.
Støjsvag drift (

)

Støjsvag drift betyder, at enheden kører med nedsat
kompressorhastighed, således at støjen fra enheden reduceres.
Dette medfører, at det vil tage længere tid, inden det påkrævede
temperatur-kontrolpunkt nås. Husk på dette, hvis der kræves en vis
grad af opvarmning indendørs.
Der er 3 forskellige niveauer for støjsvag drift. Den ønskede
støjsvage drift kan indstilles via brugsstedsindstillinger.
1

Tryk på

Tryk på

og

,

/ , og

for at få vist:
blinker, og

Tryk på
igen for at forlade denne tilstand. Hvis ikke man
trykker på en knap, forlader styreenheden funktionen visning
efter 10 sekunder.

16.3.6
Tryk på

Timer-indstilling
for at aktivere eller deaktivere timer-indstillingen ( ).

Der kan programmeres fire handlinger pr. dag, totalt 28 handlinger
pr. uge.

INFORMATION

16.3.5

i 5 sekunder.

▪ Temperaturen på indgangsvandet (
og /
blinker langsomt).
▪ Indendørstemperaturen ( og / blinker).
▪ Udendørstemperaturen ( og blinker).
5

Temperaturområde
ved
opvarmning:
(temperatur på afgangsvand)

Tryk på

Resultat: Temperaturen på afgangsvandet vises (
blinker).

Indstil den ønskede temperatur på afgangsvandet med
og
. For at undgå overopvarmning kan rumopvarmning
ikke anvendes, når udetemperaturen stiger til over en bestemt
temperaturværdi (se "16.1 Driftsområde" på side 57).
INFORMATION

forsvinder fra displayet.

Den faktiske temperatur kan vises på fjernbetjeningen.

for at slå rumopvarmning ( ) til/fra.

Resultat: og den faktiske køletemperaturs kontrolpunkt vises
på displayet. Drifts-LED lyser.
2

for igen at deaktivere støjsvag drift.

Resultat:

I denne tilstand aktiveres opvarmningsom defineret gennem
kontrolpunktet for afgangsvandets temperatur. Kontrolpunktet kan
indstilles manuelt eller med timer-indstillingen.
1

Tryk på

for at aktivere støjsvag drift.

Timer-indstillingen kan programmeres på 2 forskellige måder:
▪ baseret på kontrolpunkt for
afgangsvand og rumtemperatur)

temperatur

(temperatur

på

▪ baseret på ON/OFF krav.
Programmeringsmetoden defineres under brugsstedsindstillinger. Se
"7.2 Indstillinger på brugsstedet" på side 32. Udfyld formularen
bagerst i dette dokument før programmering. Skemaet kan hjælpe
dig med at definere de påkrævede handlinger for hver dag.
INFORMATION
▪ Når strømforsyningen genoptages efter en afbrydelse,
vil auto genstart-funktionen reaktivere de indstillinger
på fjernbetjeningen, der var gældende ved
strømafbrydelsen (hvis strømmen har været afbrudt i
mindre end 2 timer). Det anbefales derfor, at man
aktiverer auto genstart-funktionen.
▪ Det er vigtigt, at man indstiller uret og ugedagen
korrekt,
da
programmeret
timer-indstilling
er
tidsbaseret. Se "16.3.1 Om uret" på side 58.
▪ Handlinger for timer-indstillingen foretages kun, når
timer-indstilling er aktiveret ( vises på displayet)!
▪ De programmerede handlinger gemmes ikke i forhold til
kørselstidspunktet,
men
i
forhold
til
programmeringstidspunktet, dvs. handling nr. 1 er den
handling, der blev programmeret først, også selvom
den køres efter andre programmerede handlinger.
▪ Hvis der er programmeret 2 eller flere handlinger på
samme dag og samme tidspunkt, vil kun handlingen
med det laveste handlings-nr. blive udført.
PAS PÅ
Hvis enhederne bruges i rum med timer-indstilling,
anbefales det, at der køres med en forsinkelse på 10 til 15
minutter i tilfælde af, at timer-indstillingen overskrides.
Enheden kan standse i flere minutter under normal drift for
"afrimning af enheden" eller når det kører med "termostatstop".
Rumopvarmning
[0‑03] Status
Definerer, om ON/OFF-kommandoen kan anvendes i timerindstillingen for rumopvarmning.

Resultat:
vises på displayet. Hvis betjeningsenheden er
indstillet til adgangsniveau 2 eller 3 (se "7.2 Indstillinger på
brugsstedet" på side 32), kan
knappen ikke anvendes.
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16 Drift
Rumtemperatur
Temperatur afgangsvand

Rumopvarmning baseret på ON/OFF-kommando
Under drift

Når timer-indstillingen slår rumopvarmning
FRA (OFF), går styreenheden også på OFF
(drifts-LED slukkes).
Timer-indstillingen for rumopvarmning standser
(hvis aktiv), og den starter igen ved næste
planlagte ON-funktion.

Tryk på

Den "senest" programmerede kommando
tilsidesætter den "foregående" programmerede
kommando og forbliver aktiv, indtil "næste"
programmerede kommando fremkommer.
Eksempel: den aktuelle tid antages at være
17:30 og handlinger er programmeret kl. 13:00,
16:00 og 19:00. Den "senest" programmerede
kommando (16:00) tilsidesætter den
"foregående" programmerede kommando
(13:00) og forbliver aktiv, indtil "næste"
programmerede kommando (19:00)
fremkommer.
Så for at kende den aktuelle indstilling bør man
kontrollere den senest programmerede
kommando (kan være fra dagen i forvejen).
Betjeningsenheden er slukket (drifts-LED
slukket), men symbolet for timer-indstilling
vises stadig.

Rumopvarmning baseret på temperatur-kontrolpunkt(a)
Under drift

Når timer-indstillingen kører, lyser drifts-LED
konstant.

Tryk på

Timer-indstillingen for rumopvarmning standser
og starter ikke igen.
Betjeningsenheden er slukket (drifts-LED
slukket).

Symbolet for timer-indstilling vises ikke igen.
(a)

Når setback-funktionen (se brugsstedsindstilling [2]) er aktiveret, har
setback forrang for den planlagte handling i timer-indstillingen.

T
22°C

ON

B

OFF

22°C

1

42°C

42°C

T

0:30

16:00

6:30

6:30

18°C
40°C

t

37°C

A

5:00

22°C

19°C

9:00

2

T
3

t
0:30

42°C

23:00

42°C

16:00

19°C

42°C

ON

44°C

19°C

19°C

44°C 19°C

t

21°C

45°C

21°C

45°C

1

Symbolet for timer-indstilling vises ikke igen.
▪ Eksempel på drift: Timer-indstilling baseret på ON/OFFkommando.
Når setback-funktionen (se brugsstedsindstilling [2]) er aktiveret,
har setback forrang for den planlagte handling i timer-indstillingen,
hvis ON-kommando er aktiv. Hvis OFF-kommando er aktiv, har
den forrang frem for setback. OFF-kommandoen har til hver en tid
den højeste prioritet.

For temperatur på afgangsvand og/eller rumtemperatur

▪ Eksempel på drift: Timer-indstilling baseret på temperaturkontrolpunkt

Timer-indstillingen for rumopvarmning og
støjsvag drift standser og starter ikke igen.

Tryk på

Timer-indstillingen for rumopvarmning og
støjsvag drift standser og starter ikke igen.

Tryk på

21°C

45°C
19°C

18°C

42°C

40°C

9:00

19°C 44°C 19°C
42°C

42°C

t

37°C
23:00 0:30

16:00
18°C

2

40°C
23:00

ON

B

t
5:00

A
OFF

22°C

3

44°C
18°C

42°C

23:00

16:00
1
2
3
A
B
t
T

19°C

t
6:30

9:00

Timer-indstilling
Setback-funktion
Når både setback-funktion og timer-indstilling er aktiveret
Setback-funktion
ON/OFF-kommando
Tid
Temperatur kontrolpunkt
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Timer-indstilling
Setback-funktion
Når både setback-funktion og timer-indstilling er aktiveret
Setback-funktion
Tid
Temperatur kontrolpunkt
Rumtemperatur
Temperatur afgangsvand

Rumopvarmning baseret på temperatur-kontrolpunkt er
standard, så kun temperaturskift er mulige (ingen ON/OFFkommando).

42°C

40°C

9:00

INFORMATION

21°C

45°C
19°C

ON

1
2
3
A
t
T

5:00 6:30

Rumafkøling
[0‑04] Status
Definerer, om ON/OFF-kommandoen kan anvendes i timerindstillingen for køling.
Dette er det samme som for rumopvarmning [0‑03], men setbackfunktionen er ikke tilgængelig.

Referencevejledning vedrørende montering og brug

61
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INFORMATION

9

Rumafkøling baseret på temperatur-kontrolpunkt er
standard, så kun temperaturskift er mulige (ingen ON/OFFkommando).

10 Vælg

Støjsvag drift
Se "Programmering af støjsvag drift" på side 63.
Skifter driftstilstanden til eller fra på et planlagt tidspunkt. Der kan
programmeres fire handlinger pr. dag. Disse handlinger gentages
dagligt.

Programmering af rumafkøling

Indstil rumtemperaturen med
med

og

.

for at afbryde køling og fjernbetjening.

11 Gentag dette for at programmere de øvrige handlinger.
Resultat: Når alle handlinger er blevet programmeret, skal du
kontrollere, at displayet viser det højeste handlings-nr., som du
ønsker at gemme.
i 5 sekunder for at gemme de programmerede
12 Tryk på
handlinger.
Resultat: Hvis
aktiveres, når handlings-nr. 3 vises, lagres
handlingerne 1, 2 og 3, men 4 slettes. Du kommer automatisk
tilbage til trin 6. Ved at trykke på
flere gange kommer du
tilbage til forrige trin i denne procedure, og til sidst returneres til
normal drift.
13 Du går automatisk tilbage til trin 6, start igen for at programmere
den følgende dag.

Programmering af rumopvarmning

5 sec

5 sec
5 sec

INFORMATION
Tryk på
for at gå tilbage til tidligere trin i
programmeringen uden at gemme ændrede indstillinger.
for at gå til programmering/kontrol.

1

Tryk på

2

Vælg den driftstilstand, som du vil programmere, med
.

og

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.
3

Tryk på

for at bekræfte den valgte tilstand.

Resultat: Tidsangivelsen blinker.
og

.

4

Kontrollér handling(er) med

5

nede i 5 sekunder for at programmere de beskrevne
Hold
handlinger.
Resultat: Den første programmerede handling vises.

6

kan du vælge det handlings-nr., som du ønsker at
Med
programmere eller ændre.

7

Indstil korrekt tid med

8

Indstil temperaturen på afgangsvandet med
.

og
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16 Drift
Programmering af støjsvag drift

INFORMATION
Tryk på
for at gå tilbage til tidligere trin i
programmeringen uden at gemme ændrede indstillinger.
1

Tryk på

2

Vælg den driftstilstand, som du vil programmere, med
.

for at gå til programmering/kontrol.
og

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.
3

Tryk på

for at bekræfte den valgte tilstand.

Resultat: Den valgte dag blinker.
4

Vælg den dag, som du vil kontrollere eller programmere, med
og
.
Resultat: Den valgte dag blinker.

5

Tryk på

6

Hold
nede i 5 sekunder for at programmere de beskrevne
handlinger.

for at bekræfte den valgte dag.

Resultat: Den første programmerede handling på den valgte
dag vises.
7

Med
kan du vælge det handlings-nr., som du ønsker at
programmere eller ændre.

8

Indstil korrekt tid med

9

Indstil temperaturen på afgangsvandet med
.

og

10 Indstil rumtemperaturen med
11 Tryk på
▪
▪

.

og

og

.
INFORMATION

for at vælge:

: for at afbryde opvarmning og fjernbetjening.
: for at vælge automatisk temperaturberegning
temperaturen på afgangsvandet

Tryk på
for at gå tilbage til tidligere trin i
programmeringen uden at gemme ændrede indstillinger.

af

12 Indstil den ønskede skifteværdi med
og
. For
yderligere information om vejrafhængigt kontrolpunkt, se
"16.3.6 Timer-indstilling" på side 60.
13 Gentag denne procedure for at programmere de andre
handlinger på den valgte dag.
Resultat: Når alle handlinger er blevet programmeret, skal du
kontrollere, at displayet viser det højeste handlings-nr., som du
ønsker at gemme.
14 Tryk på
i 5 sekunder for at gemme de programmerede
handlinger.
Resultat: Hvis
aktiveres, når handlings-nr. 3 vises, lagres
handlingerne 1, 2 og 3, men 4 slettes. Du kommer automatisk
tilbage til trin 6. Ved at trykke på
flere gange kommer du
tilbage til forrige trin i denne procedure, og til sidst returneres til
normal drift.
15 Du går automatisk tilbage til trin 6, start igen for at programmere
den følgende dag.

1

Tryk på

2

Vælg den driftstilstand, som du vil programmere, med
.

for at gå til programmering/kontrol.
og

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.
3

Tryk på

4

Kontrollér handling(er) med

for at bekræfte den valgte tilstand.

5

Hold
nede i 5 sekunder for at programmere de beskrevne
handlinger.

og

.

Resultat: Den første programmerede handling vises.
6

Med
kan du vælge det handlings-nr., som du ønsker at
programmere eller ændre.

7

Indstil korrekt tid med

8

Vælg eller fravælg

9

Gentag denne procedure for at programmere de andre
handlinger i den valgte tilstand.

og

.

som en handling med

.

Resultat: Når alle handlinger er blevet programmeret, skal du
kontrollere, at displayet viser det højeste handlings-nr., som du
ønsker at gemme.
10 Tryk på
i 5 sekunder for at gemme de programmerede
handlinger.
Resultat: Hvis
aktiveres, når handlings-nr. 3 vises, lagres
handlingerne 1, 2 og 3, men 4 slettes. Du kommer automatisk
tilbage til trin 6. Ved at trykke på
flere gange kommer du
tilbage til forrige trin i denne procedure, og til sidst returneres til
normal drift.
11 Du går automatisk tilbage til trin 6, start igen for at programmere
den følgende dag.

Kontrol af programmerede handlinger
INFORMATION
Tryk på
1
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Tryk på

for at gå tilbage til tidligere kontrol-trin.

for at gå til programmering/kontrol.
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2

Vælg den driftstilstand, som du vil kontrollere, med
.

Resultat: Den valgte driftstilstand blinker.

og
3

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.
3

Tryk på

for at bekræfte den valgte tilstand.

Vælg den dag, som du vil kontrollere, med

1
og

.

Tryk på

2

for at bekræfte den valgte dag.

Resultat: Den første programmerede handling på den valgte
dag vises.
6

Tryk på

Tips og tricks for timer-indstilling

Vælg den tilstand, som du ønsker at slette, med
.

Tryk på

Vælg den dag, som du vil slette, med

og

og

.

Resultat: Den valgte dag blinker.
5

Tryk på
and
valgte dag.

16.3.7

Resultat: Nu kan du vælge en anden dag med
og genstarte kontrol og programmering.

for at bekræfte den valgte tilstand.

Resultat: Den valgte dag blinker.
4

Programmering af den næste dag (næste dage)
Tryk en gang på
efter bekræftelse af de programmerede
handlinger for en specifik dag.

og

Resultat: Den valgte driftstilstand blinker.
3

Kontrollér andre programmerede handlinger for denne dag med
og
.
Resultat: Dette kaldes for 'readout mode'. Programhandlinger
uden indhold (f.eks. 4) vises ikke. Ved at trykke på
flere
gange kommer du tilbage til forrige trin i denne procedure, og til
sidst returneres til normal drift.

1

.

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.

Resultat: Den valgte dag blinker.
5

samtidig i 5 sekunder for at slette den

Sletning af en ugedag

Resultat: Den valgte dag blinker.
4

Tryk på
and
valgte driftstilstand.

samtidig i 5 sekunder for at slette den

Betjening af demand-printkortet
(ekstraudstyr)

Et ekstra printkort EKRP1AHTA kan tilsluttes enheden og anvendes
til fjernbetjening af enheden.
3 inputs tillader:
▪ fjernbetjent skift mellem køling og opvarmning

Sletning af en eller flere programmerede handlinger
Man kan slette en eller flere programmerede handlinger samtidig
med, at man gemmer de programmerede handlinger.

▪ fjernbetjent termo on/off
▪ fjernbetjent enhed on/off

Når alle handlinger for en dag er blevet programmeret, skal du
kontrollere, at displayet viser det højeste handlings-nr., som du
ønsker at gemme. Ved at trykke på i 5 sekunder gemmer du alle
handlinger undtagen dem med et højere handlings-nr. end det, der
vises.

Se enhedens ledningsdiagram for yderligere detaljer om dette
tilbehør.

Eksempel: Når man trykker på
med visning af handlings-nr. 3,
gemmes handlingerne 1, 2 og 3, men 4 slettes.

Se også brugsstedsindstilling [6‑01] i "7.2.9 Brugsstedsindstillinger
på brugerinterfacet" på side 35 vedrørende indstilling af foretrukket
funktion.

Kopiering af programhandlinger til næste dag
I programmet for rumopvarmning er det muligt at kopiere alle
programmerede handlinger for en specifik dag til næste dag (f.eks.
kopiere alle programmerede handlinger fra "
" til "
").
1

Tryk på

Tryk på

for at bekræfte den valgte tilstand.

og

og

Se enhedens separate vejledning med yderligere detaljer om dette
tilbehør.

16.3.9

Tryk på

6

Efter 5 sekunder viser displayet den næste dag (f.eks. "
"
hvis "
" er blevet valgt først). Dette viser, at dagen er blevet
kopieret.

7

Tryk på

samtidigt i 5 sekunder.

for at gå tilbage til trin 2.

Sletning af en driftstilstand
Tryk på

▪ gennemtvinge termo off,

for at gå tilbage

5

1

▪ reducere kapaciteten til ca. 40%,

▪ køre med lavere kapacitet (blæser lav hastighed, styring af
kompressor-frekvens).

Vælg den dag, som du vil kopiere til næste dag, med
.
Resultat: Den valgte dag blinker. Tryk på
til trin 2.

Betjening af ekstern kontroladapter
(ekstraudstyr)

▪ reducere kapaciteten til ca. 70%,

Resultat: Den valgte dag blinker.
4

16.3.8

Ved at brokoble kontakter på det ekstra printkort kan du:

Vælg den tilstand, som du ønsker at programmere, med
og
.
Resultat: Den valgte driftsmåde blinker. Du kan forlade
programmering ved at trykke på
.

3

Signalet (spændingsfrit) skal vare mindst 50 ms.

Et ekstra kontroladapter-printkort DTA104A62 kan tilsluttes enheden
og anvendes til fjernbetjening af 1 eller flere enheder.

.

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.
2

INFORMATION

Betjening af fjernbetjeningen
(ekstraudstyr)

Hvis der ved siden af den primære fjernbetjening også er installeret
en ekstra fjernbetjening, har den primære fjernbetjening (master)
adgang til alle indstillinger, mens den sekundære fjernbetjening
(slave) ikke har adgang til timer-indstillinger og parameterindstillinger.
Se yderligere detaljer i installationsvejledningen.

.

Resultat: Den faktiske driftstilstand blinker.
2

Vælg den tilstand, som du ønsker at slette, med
.
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17 Vedligeholdelse og service

17

Vedligeholdelse og service

▪ Fabrikationsnummeret (vist på enhedens navneplade).
▪ Installationsdatoen.

BEMÆRK

▪ Symptomer eller driftsfejl, detaljer om fejlen.

Lad være med selv at undersøge eller udføre service på
enheden. Få en uddannet servicetekniker til at gøre det.

17.2.3

Anbefalede vedligeholdelses- og
inspektionsintervaller

ADVARSEL
Erstat aldrig en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af ståltråd eller kobbertråd kan få enheden til at bryde
sammen eller medføre brand.

Vær opmærksom på, at de nævnte intervaller for vedligeholdelse og
udskiftning ikke relaterer til komponenternes garantiperiode.
Komponent

Interval for
inspektion

Serviceinterval
(udskiftning og/eller
reparation)

1 år

20.000 timer

PAS PÅ
Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget
eller
-udtaget.
Fjern
ikke
blæserafskærmningen. Da blæseren roterer med høj
hastighed, vil det medføre tilskadekomst.
PAS PÅ: Vær opmærksom på ventilatoren!
Det er farligt at inspicere enheden, når ventilatoren kører.
Husk at slukke for hovedafbryderen, før du foretager
vedligeholdelse.
PAS PÅ
Efter længere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.

17.1

Om kølemiddel

Elmotor
Printkort
Varmeveksler

20.000 timer

Magnetventil

20.000 timer

I tabellen lægges følgende betingelser til grund for anvendelse:
▪ Normal drift uden at enheden startes og standses ofte. Alt efter
model anbefaler vi, at man ikke starter og standser maskinen
mere end 6 gange i timen.
▪ Enhedens driftstid ansættes til 10 timer pr. dag og 2.500 timer pr.
år.
BEMÆRK
▪ Tabellen viser hovedkomponenter. Se aftalen om
vedligeholdelse og inspektion for yderligere detaljer.
▪ I
tabellen
vises
anbefalede
intervaller
for
vedligeholdelse. Det kan dog være nødvendigt at
foretage vedligeholdelse oftere for at maksimere
enhedens levetid. Anbefalede intervaller kan hjælpe til
med at sænke omkostninger på vedligeholdelse og
inspektion. Alt efter, hvad der står i aftalen om
vedligeholdelse og inspektion, kan inspektions- og
serviceintervallerne rent faktisk være kortere end
anført.

Tag ikke systemet i brug igen, før en installatør er færdig
med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

▪ Der følger et garantibevis med dette produkt, som er blevet udfyldt
af forhandleren i forbindelse med installation. Det udfyldte kort
skal kontrolleres af kunden og opbevares omhyggeligt.
▪ Hvis produktet skal repareres inden for garantiperioden, skal du
kontakte forhandleren og fremvise garantibeviset.

17.2.2

Anbefalet vedligeholdelse og inspektion

Da der samles støv efter at enheden har været anvendt i flere år, vil
ydelsen falde i nogen grad. Da det kræver teknisk indsigt at adskille
og rengøre indvendige dele på enheden, og for at sikre, at dine
enheder vedligeholdes korrekt, anbefaler vi, at du laver en aftale om
vedligeholdelse og inspektion ud over normal vedligeholdelse. Vores
forhandlernet har adgang til et permanent lager med vigtige
komponenter, hvilket sikrer, at din enhed kan køre så længe, som
muligt. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

8 år

Ekspansionsventil

Sluk for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.

Garantiperiode

25.000 timer

Afløbsbakke

Kølemidlet i systemet er sikkert, og lækage forekommer
normalt ikke. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet, kan det
udvikle en farlig gasart ved kontakt med en brænder, et
varmeapparat eller et komfur.

17.2.1

5 år

Brugerinterface og
afbrydere

ADVARSEL

Service efter salg og garanti

5 år

Sensor (termistor osv.)

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser må
IKKE slippes ud i atmosfæren.

17.2

25.000 timer

18

Fejlfinding

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende
fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.
ADVARSEL
Stands driften og afbryd strømforsyningen, hvis der
forekommer uregelmæssigheder (der lugter brændt
osv.).
Hvis man lader enheden køre videre under disse
omstændigheder, kan det medføre nedbrud, elektrisk stød
eller brand. Kontakt forhandleren.
Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker:
Funktionsfejl

Forholdsregel

Når du spørger forhandleren om hjælp, skal du altid oplyse:

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en Sluk for hovedafbryderen.
sikring, en afbryder eller en
fejlstrømsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer
korrekt.

▪ Enhedens fulde modelnavn.

Hvis der lækker vand fra enheden.
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19 Flytning
Funktionsfejl

Forholdsregel

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.

Afbryd strømforsyningen.

Primær
kode

Fejl i forbindelse med kapacitetsindstilling
(indendørsenhed)

Hvis brugerinterfacet viser enhedens
Kontakt montøren og
nummer, og driftslampen blinker, og der oplys fejlkoden.
fremkommer en fejlkode.

ACS kommunikationsfejl (indendørsenhed)
Fejl på termomodstand kølemiddel (indendørsenhed)

Hvis anlægget IKKE fungerer korrekt med undtagelse af de
ovennævnte tilfælde, og hvis ingen af de ovennævnte fejl er
åbenbare, skal man undersøge anlægget i overensstemmelse med
beskrivelsen nedenfor.
Funktionsfejl
Der vises intet på
displayet på
fjernbetjeningen.

Fejl på termomodstand returvand (indendørsenhed)
Fejl på termomodstand afgangsvand
(indendørsenhed)
Fejl på termomodstand brugerinterface
(indendørsenhed)

Forholdsregel
▪ Se efter, om der er strømfejl. Vent, til
strømforsyningen er genoprettet. Hvis
der sker strømsvigt under driften, starter
systemet automatisk igen, så snart
strømforsyningen er retableret.

Højtrykskontakt aktiveret (indendørsenhed)
Fejl lavtryk (indendørsenhed)
Kølemiddel indsugning sensor (indendørsenhed)
Reverseret strømforsyningsfase fejl (indendørsenhed)

▪ Se efter, at der ikke er sprunget en
sikring, eller om en afbryder er aktiveret.
Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om
nødvendigt.
▪ Kontrollér, om strømforsyning
reduceret pris pr. kWh er aktiv.
Der vises en fejlkode
på fjernbetjeningen.

Nedsat kapacitet.

Kontakt din forhandler.

To brugerinterfaces er tilsluttet, og de er begge
indstillet som primær (indendørsenhed)
Type tilslutningsproblem (indendørsenhed)
Auto-adresse fejl (inkonsekvens) (indendørsenhed)

Timer-indstillingen
Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet
fungerer, men de
rigtigt, korrigér om nødvendigt.
programmerede
handlinger udføres på
det forkerte tidspunkt.
Hvis ikke vises, skal du trykke på
at aktivere timer-indstillingen.

Fejl i strømforsyning (indendørsenhed)

med

Kontakt din forhandler. Se en detaljeret liste
over fejlkoder i "10.2 Fejlkoder:
Oversigt" på side 45.

Timer-indstillingen er
programmeret, men
den fungerer ikke.

Indhold

for

Hvis systemet slet ikke ▪ Se efter, om der er strømfejl. Vent, til
kører.
strømforsyningen er genoprettet. Hvis
der sker strømsvigt under driften, starter
systemet automatisk igen, så snart
strømforsyningen er retableret.
▪ Se efter, at der ikke er sprunget en
sikring, eller om en afbryder er aktiveret.
Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om
nødvendigt.

19

Flytning

Kontakt forhandleren for at få flyttet og installeret den komplette
enhed. Det kræver teknisk indsigt at flytte enheder.

20

Bortskaffelse

Der anvendes hydrofluorcarbon i denne
forhandleren, når enheden skal bortskaffes.

enhed.

Kontakt

BEMÆRK
Prøv ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, håndtering af kølemiddel, olie og andre dele
SKAL være i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt
beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennævnte emner, ikke kan
løse problemet selv, skal man kontakte montøren og beskrive
symptomerne,
enhedens
fulde
modelnavn
(med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anført
på garantibeviset).

18.1

Fejlkoder: Overblik

Hvis
der
forekommer
en
fejlkode
på
displayet
på
indendørsenhedens brugerinterface, skal du kontakte montøren og
give besked om fejlkoden, enhedstypen og serienummeret (du kan
se dette på enhedens fabriksskilt).
Der findes en liste med fejlkoder. Du kan nulstille koden ved at
trykke på ON/OFF knappen, alt efter fejlkodens niveau. Hvis ikke,
skal du spørge montøren.
Primær
kode

Indhold
EEPROM fejl (indendørsenhed)
Fejl i vandkredsen (indendørsenhed)
Fejl på ekspansionsventil (indendørsenhed)
Fejl i vandsystem (indendørsenhed)
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21 Ordliste

21

Ordliste

Forhandler
Salgsdistributør for produktet.
Autoriseret installatør
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.
Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.
Gældende lovgivning
Alle internationale, europæiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
område.
Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udføre eller koordinere den
nødvendige service på produktet.
Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.
Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man betjener det.
Vedligeholdelsesinstruktioner
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og/eller vedligeholder
produktet eller anvendelsen.
Tilbehør
Mærkater, manualer, informationsblade og udstyr, der
leveres med produktet, og som skal installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i den medfølgende
dokumentation.
Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfølgende dokumentation.
Medfølger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfølgende dokumentation.
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