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Sikkerhedsforanstaltninger

1. Sikkerhedsforanstaltninger
Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale
vejledning.

Se også installationsvejledningen, der er sat på indendørsenheden.

Læs disse sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt, før du installerer fjernbetjeningen.
●● Denne manual inddeler foranstaltningerne i ADVARSEL og PAS PÅ. Begge indeholder vigtige
oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at følge alle forholdsreglerne herunder.

ADVARSEL
PAS PÅ

Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre
personskade eller dødsfald.
Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre
materielle skader eller personskade, hvilket kan være alvorligt
afhængigt af omstændighederne.

●● Efter endt installation skal du udføre prøvedrift for at tjekke for fejl og forklare kunden, hvordan man
betjener klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen. Bed kunden om at opbevare
installations- og betjeningsvejledningen til fremtidig brug.

ADVARSEL
Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udføre installationen.
Prøv ikke at installere fjernbetjeningen selv. Ukorrekt installation kan medføre vandlækage,
elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler om flytning og geninstallation af fjernbetjeningen.
Forkert installationsarbejde kan medføre lækage, elektrisk stød eller brand.
Installer fjernbetjeningen i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning.
Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Sørg for kun at bruge det specificerede tilbehør og dele til installationen.
Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i at enheden falder ned, vandlækage,
elektrisk stød eller brand.
Installer fjernbetjeningen på et underlag, der er stærkt nok til at bære dens vægt.
Utilstrækkelig styrke kan resultere i, at fjernbetjeningen falder ned og forårsager personskade.
Elarbejde skal udføres i overensstemmelse med de relevante lokale og nationale bestemmelser
og instruktionerne i denne installationsvejledning.
Sørg for udelukkende at bruge en særskilt strømkreds. Utilstrækkelig kapacitet i strømkredsen eller
forkert udførelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Udfør altid installationsarbejdet med strømmen slukket.
Berøring af strømførende dele kan resultere i elektrisk stød.
Foretag ikke afmontering, ombygning eller reparation.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at al ledningsføring er sikker, at der anvendes specificerede ledninger,
og at stikforbindelserne ikke udsættes for fysisk belastning.
Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere i unormal varmeudvikling eller brand.
Valg af materialer og installation skal overholde de gældende nationale og internationale standarder.
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PAS PÅ
For at undgå lækage og elektrisk stød på grund af indtrængen af vand eller insekter, skal du fylde
gennemføringshullet til ledninger med kit.
Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan give elektrisk stød.
Du må ikke vaske fjernbetjeningen med vand, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installer indendørs- og udendørsenheden, strømforsyningsledningen og forbindelsesledningerne
mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelser og støj.
(Afhængigt af radiobølgerne er en afstand på 1 meter muligvis ikke tilstrækkelig til at eliminere
støjen.)
Klimaanlægget må ikke installeres på følgende steder:
1. Hvor der er høj koncentration af mineralolietåge eller oliedamp (f.eks. et køkken).
Plasticdele kan nedbrydes og falde af, og derved kan føre til vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan resultere i kølemiddel-lækage.
3. I nærheden af maskiner, der udsender elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af styresystemet og resultere i fejlfunktion
i enheden.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelig gas, hvor der er kulfiber eller antændeligt
støv i luften, eller hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom malingsfortynder
eller benzin.
Drift af enheden under sådanne forhold kan resultere i brand.
5. Højtemperaturområder eller direkte flammer.
Der kan opstå overophedning og/eller brand.
6. Fugtige områder eller steder, der kan blive udsat for vand.
Hvis der kommer vand ind i fjernbetjeningen, kan det forårsage elektrisk stød, og den
indvendige elektronik kan fejle.
Når fjernbetjeningens termofunktion anvendes, skal du vælge, om installationsstedet skal være
et sted:
●● Hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres.
●● Som ikke er udsat for direkte sollys.
●● Som ikke er i nærheden af en varmekilde.
●● Som ikke påvirkes af udeluften eller træk forårsaget af, for eksempel, åbning/lukning af døre,
indedelens luftudgang eller lignende.
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2. Tilbehør
Følgende tilbehør medfølger.
Træskruer +
rawlplugs
(Ø4,0x30)
2x

Lille skrue
(M4×16)

2x

Klemme
1x

2x

Ledningsholder

Installations- og
betjeningsvejledning

1x

7x

3. Installationsprocedure for
fjernbetjening
3-1 Bestem, hvor fjernbetjeningen skal installeres.

Sørg for at følge "1. Sikkerhedsforanstaltninger" når du beslutter dig for placeringen.

3-2 Lav et hul gennem væggen til ledningsføring, hvis
ledningerne kommer ud fra bagsiden.
Fjernbetjeningen set udefra
Underdel
Gennemføringshul

Ø8-10

40
48,5

Sæt centrum af væghullet
mod centrum af kablingen
gennemføringshul på
styringsenhedens underdel,
når du laver hullet.

PAS PÅ

Gennemføringshul
Ø8-10

Hvis hullet er for stort, eller placeringen
ikke korrekt, kan hullet komme ud fra
fjernbetjeningen.
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3-3 Fastlæg retningen for styreboksens ledningsudtag (bagudtag,
venstre udtag, øvre venstre udtag, øverste midtudtag).
3-3-1 Bagudtag

3-3-2 Venstre udtag

Skær plastområdet af (skraverede område).

Skær det tynde område af (skraverede
område) med tang eller lignende, og fjern
derefter graterne med en fil eller lignende.

3-3-3 Øvre venstre udtag

3-3-4 Øverste midtudtag

Skær det tynde område af (skraverede
område) med tang eller lignende, og fjern
derefter graterne med en fil eller lignende.

Skær det tynde område af (skraverede
område) med tang eller lignende, og fjern
derefter graterne med en fil eller lignende.

3-4 Før ledningerne.
PAS PÅ

1. El-boksen og transmissionsledningerne skal ikke sættes fast.
2. Rør ikke direkte ved fjernbetjeningens kredsløbskort.

Ledningsspecifikationer
Ledningsføringstype
Ledningsføringsstørrelse
Ledningslængde

Skærmet vinylledning eller -kabel
0,75~1,25 mm²
Maks. 500 m(*)

*Dette er systemets samlede længde, når der anvendes gruppestyring.

InstallatørvejledningBRC1E53
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Den skærmede del i fjernbetjeningsboksen skal afisoleres ved at følge disse instruktioner.
±10 mm
For nem kabling er det bedre at
bevare en forskel på ±10 mm
Fjern skærm og kappe
mellem længden på de to kabler.

Retningslinje for
skæring af kablerne
Afisoleringslængde for skærm:
●● ±150 mm for øvre venstre udtag
●● ±200 mm for øvre midtudtag
Forbind fjernbetjeningens terminaler (P/P1, N/P2) med terminalerne (P1, P2)
på indendørsenheden. (P1 og P2 har ingen polaritet.)

3-4-1 Bagudtag
Indendørsenhed
P1 P2
Underdel
Overdel
Kredsløbskort

Klemme

Klemme

Tværsnit

Fastgørelsespunkt
til kabler
<Retningslinje

-

Fastgør kabelføring
ved fastgørelsespunkt
til kabler ved hjælp af
vedlagte klemme.

for fastgørelse af kabler>
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3-4-2 Venstre udtag
Indendørsenhed
P1 P2

Underdel
Overdel
Kredsløbskort

3-4-3 Øvre venstre udtag
Ledningsholder

Overdel

Ledningsholder
Kabling

Tværsnit

-

Installér den vedlagte
ledningsholder for
at undgå klemning
af kabler som vist
til venstre.

Indendørsenhed
P1 P2

Underdel
Overdel
Kredsløbskort

3-4-4 Øvre midtudtag
Indendørsenhed
P1 P2
Ledningsholder
Underdel
Overdel
Kredsløbskort

InstallatørvejledningBRC1E53
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PAS PÅ

●● Udfør ikke ledningsføring tæt på en strømledning for at undgå elektrisk støj (ekstern støj).
●● Udfør grundig tætning af indførselsporten med kit (medfølger ikke) for at forhindre,
at insekter og lignende trænger ind.

3-5 Fastgørelse af underdelen.

I tilfælde af ledningsføring af en fjernbetjening gennem det øvre midtudtag eller bagudtag,
udfør ledningsføringen gennem udtagshullet i underdelen, inden den installeres på væggen.

3-5-1 Vægmontering

Fastgør med de medfølgende træskruer (2×).

Træskruer
(Ø4,0x30)

3-5-2 Montering af el-boks

Fastgør med de medfølgende små skruer (2×).
Omskifterboks for to
enheder (uden dæksel)

Omskifterboks
(medfølger ikke)
(Brug ekstraudstyr
KJB211A)

84

46
(Installations-pitch)
Små skruer (M4×16)
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Omskifterboks for én
enhed (uden dæksel)
Omskifterboks
(medfølger ikke)
(Brug ekstraudstyr
KJB111A)
84

28
(Installations-pitch)
Små skruer (M4×16)

PAS PÅ

●● Vælg at installere på en flad overflade, hvis det er muligt.
●● Spænd ikke monteringsskruerne for meget for ikke at deformere underdelen.

3-6 Sæt overdelen fast.

●● Få overdelen til at flugte med tapperne på underdelen (6 punkter), og indsæt overdelen.
●● Pas på ikke at klemme ledningerne under monteringen.
●● Fjern beskyttelsestætningen, der sidder på overdelen.

3-7 Fjern overdelen.

Sæt en skruetrækker med lige kærv ind i rillerne i underdelen (2 steder) for at fjerne overdelen.

BEMÆRK

●● Fjernbetjeningens kredsløbskort
installeres på overdelen. Pas på ikke
at ødelægge kredsløbskortet med
skruetrækkeren med lige kærv.
●● Sørg for at støv eller fugt ikke kommer
i kontakt med kredsløbskortet på den
fjernede overdel.

Overdel
Skruetrækker

Isæt og drej skruetrækkeren
forsigtigt for at fjerne overdelen.

Underdel

InstallatørvejledningBRC1E53
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4. Funktioner og menupunkter
på fjernbetjeningens knapper
4-1 Funktioner og menupunkter

(1) Knap til valg af driftstilstand
(11) LCD (med baggrundslys)

(4) Op-knap
(5) Ned-knap
(6) Højre-knap
(7) Venstre-knap
(9) Driftslampe
(8) Til/fra-knap
(3) Menu/enter-knap
(10) Annuller-knap
(2) Knap til ventilatorhastighed/
luftstrømsretning
(1) Knap til valg af driftstilstand
●● Tryk på denne knap for at vælge den
ønskede driftstilstand.
●● Tilgængelige tilstande kan variere
med den tilsluttede model.
(2) Knap til ventilatorhastighed/
luftstrømsretning
●● Bruges til at ændre ventilatorhastigheden
og luftstrømsretningen.
●● Tilgængelige ventilatorhastigheder kan
variere med den tilsluttede model.
(3) Menu/enter-knap
●● Bruges til at vise hovedmenuen eller vælge
det valgte punkt. (Du kan finde flere
oplysninger om hovedmenuen
i betjeningsvejledningen).

Hovedmenu*
Låsefunktion**
Rotation**
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
* T
 ilgængelige menupunkter afhænger af
den tilsluttede model.
**Låsefunktion og rotation er skjulte
menupunkter. For instruktioner om, hvordan
du gør dem synlige, se kapitlerne 14, 15, 16,
og 17.

BRC1E53Installatørvejledning
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(11) LCD (med baggrundslys)
(4) Op-knap
●● Baggrundsbelysningen tændes i cirka
●● Brug denne knap for at øge den indstillede
30 sekunder, når der trykkes på en af
temperatur.
knapperne.
●● Det næste punkt foroven markeres.
●● De handlinger, som er knyttet til knapperne,
(Hold knappen nede for at cykle gennem
bortset fra knappen Til/Fra, udføres ikke,
værdierne eller punkterne.)
når baggrundsbelysningen ikke lyser.
●● Brug for at ændre det valgte punkt.
●
●
Hvis der bruges to fjernbetjeninger til
(5) Ned-knap
at styre en enkelt indendørsenhed,
●● Brug denne knap for at sænke den
vil baggrundsbelysningen på den
indstillede temperatur.
fjernbetjening, som sidst blev brugt,
●● Det næste punkt forneden markeres.
blive tændt.
(Hold knappen nede for at cykle gennem
●● Funktionen Autovisning Fra tillader at
værdierne eller punkterne.)
displayet slukker automatisk efter et
●● Brug for at ændre det valgte punkt.
forudindstillet tidsrum. For instruktioner om,
(6) Højre-knap
hvordan man indstiller og aktiverer
●● Brug denne knap for at markerede det
Autovisning Fra, se brugervejledningen.
næste punkt på højre side.
Serviceindstillinger menuen*
●● Displayets indhold ændres til den
næste skærm.
Test Operation
(7) Venstre-knap
●● Brug denne knap for at markerede de næste
punkter på venstre side.
●● Displayets indhold ændres til den forrige
skærm.
(8) Tænd/sluk-knap
●● Tryk for at starte eller stoppe
klimaanlægget.
(9) Driftslampe (grøn)
●● Denne lampe lyser under drift.
●● Denne lampe blinker, hvis der opstår en fejl.
●● Denne lampe er ikke tændt, når driften af
enheden er FRA.
(10) Annuller-knap
●● Brug denne knap for at vende tilbage til
forrige skærmbillede.
●● Tryk og hold på denne knap i 4 sekunder
eller længere for at få vist
serviceindstillingsmenuen.

Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Ekstern input-låsning
Group Address
Indoor unit Airnet Address
Outdoor unit Airnet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind
Disable Filter Auto Clean

*Tilgængelige menupunkter afhænger af den
tilsluttede model.

4-2 Beskrivelse af betjening af knap
Markeret display (udvalgte emner)

Instruktioner til betjening
af knapperne vises.
InstallatørvejledningBRC1E53
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5. Tænd
PAS PÅ

●● Det er ikke muligt at bruge to fjernbetjeninger og den digitale indgangsadapter BRP7A*
sammen. Den digitale indgangsadapter vil ikke fungere og vil være i en fejltilstand, når
en sub-fjernbetjening registreres.
●● Når du kontrollerer en indendørsenhed med to fjernbetjeninger, skal den ene fjernbetjening
indstilles til at være hovedfjernbetjeningen og den anden som sub-fjernbetjeningen.
Dette valg skal udføres én gang under opstart og kan efterfølgende ændres i Service
Settings-menuen.
●● Kontrollér at indendørs-/udendørsenhedens ledningsføring er fuldført.
●● Kontrollér at låget til el-boksen på indendørs-/udendørsenhederne er lukkede, inden de tændes.

Når en indendørsenhed styres med en fjernbetjening
5-1
5-2

Tænd for strømmen.
"Checking the connection.
Please stand by." vises.

5-2

<Hoved-fjernbetjening>

BEMÆRK

Når teksten til vens
tre vises, lyser baggru
ndsbelysningen ikke,
når der trykkes på
en af knapperne.

Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

<Basisskærm>

5-3

Basisskærmen vises.

5-3
Fan

Hvis en indendørsenhed styres med 2 fjernbetjeninger
5-4
5-5

Slå strømmen til.
"Checking the connection.
Please stand by." vises.

5-5

<Hoved-fjernbetjening>
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

5-5

<Under-fjernbetjening>
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

BEMÆRK

Når teksten herover vises, lyser
baggrundsbelysningen ikke, når der trykkes
på en af knapperne.

BRC1E53Installatørvejledning
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5-6

5-7

5-8

Hvis under-fjernbetjeningen ikke
indstilles ved opstart, når én
indendørsenhed styres af to
fjernbetjeninger, vises "Error Code
U5" på skærmen for kontrol af
forbindelse.

5-6

Error Code U5
Checking the connection.
Please stand by.

5-6
5-7

Vælg under-fjernbetjeningen ved
at trykke på knappen til valg af
driftstilstand på en af de to
fjernbetjeninger i 4 sekunder
eller længere.

Tryk på knappen til valg
af driftstilstand på
under-fjernbetjeningen
i 4 sekunder eller længere.

5-8

Når displayet skifter fra hoved-RC
til under-RC, er indstillingen fuldført

BEMÆRK

Basisskærmen vises.

Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

Main RC

Hvis basisskærmen ikke vises i mere end 2 minutter efter
"Sub RC"-skærmen, skal du slukke for strømforsyningen
og kontrollere ledningerne.

5-9

Error Code U5

5-9

<Basisskærm>

Fan

Checking the connection.
Please stand by.

Sub RC

5-9

<Basisskærm>

Fan

PAS PÅ

Det er kun muligt at benytte en hoved- og sub-fjernbetjening af samme type. Du kan for eksempel
ikke kombinere BRC1E52* med BRC1E53*.

InstallatørvejledningBRC1E53
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BEMÆRK

●● Ved valg af et andet sprog: se "13. Language" på side 28.
●● Følgende funktioner kan ikke indstilles i sub-fjernbetjeningen.
De skal indstilles på hovedfjernbetjeningen:
•• Individual Airflow Direction
•• "Auto" driftstilstand (skifter til afkøling eller opvarmning)
•• Energy Saving Options
•• Schedule
•• Serviceindstillinger (kun Test Operation, Maintenance Contact og Switch Main Sub
Controller er tilgængelige).
•• Demand
•• Quiet Operation Mode
•• Rotation
•• Draft prevention

BRC1E53Installatørvejledning
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6. Brugsstedsindstillinger
6-1

6-2

Tryk på annuller-knappen, og
hold den nede i 4 sekunder
eller længere. Menuen
Serviceindstillinger vises.

6-1

Vælg Field Settings og tryk på
Menu/Enter-knappen.

6-2

<Basisskærm>

Fan
Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

<Serviceindstillinger>
Service Settings

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Return

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

<Brugsstedsindstillinger>

6-3

6-4

6-5

"Markér "Mode No." ved at bruge
knapperne
(Venstre/Højre), og
vælg det ønskede "Mode No." ved
at bruge knapperne
(Op/Ned).
For de mest almindeligt anvendte
feltindstillinger, se side 17.
Ved indstilling af
indendørsenhederne individuelt
under gruppestyring
(når tilstandsnumre som
f.eks. 20 , 21 , 22 , 23 , 25
vælges), skal du fremhæve
enhedsnummeret med
(Venstre/Højre)-knapperne, og
vælge det "Indoor unit Number",
der skal indstilles, med
(op/ned)-knapperne. (I tilfælde
af konfigurering som en gruppe
er dette ikke nødvendigt.)
Fremhæv ANDET KODENR. for
FØRSTE KODENR. der skal
ændres med
(Venstre/
Højre)-knapperne, og vælg det
ønskede "ANDET KODENR." ved
at bruge
(op/ned)-knapperne.
Der er flere identiske indstillinger
af tilstandsnumre til rådighed.

6-3
6-4
6-5

Ved individuel indstilling
pr. indendørsenhed
Field Settings
Unit No.
0

Return

Mode
20

6-4
6-6

Ved gruppeindstilling
Field Settings
Mode
10

Setting

Return

Setting

SECOND CODE NO.

BEMÆRK

FIRST CODE (SW) NO.

●● I tilfælde af individuel indstilling pr. indendørs
enhed vises de aktuelle indstillinger.
●● ANDET KODENR. " - " betyder at der ikke er
nogen funktion tilgængelig
●● I tilfælde af konfigurering som gruppe, vises alle
ANDET KODENR. som kan indstilles, som " * ".

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

InstallatørvejledningBRC1E53
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6-6
6-7

6-8
6-9
6-10

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg Yes , og tryk på
menu/enter-knappen.
Indstillingernegemmes, og
skærmen for brugstedsindstilling
vender tilbage.

6-6
6-7

Field Settings
Save the settings?

Yes
Return

No

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

<Brugsstedsindstillinger>

Når flere indstillinger skal ændres,
gentag "6-2" til "6-7".
Når alle ændringerne er fuldført,
skal du trykke to gange på
annuller-knappen.
Baggrundsbelysningen slukker og
"Checking the connection. Please
stand by" vises under
initialisering. Efter initialiseringen
vender basisskærmen tilbage.

PAS PÅ

●● Hvis der er installeret ekstraudstyr på indendørsenheden, kan indendørsenhedens indstillinger
være blevet ændret. Se vejledningen for ekstraudstyret.
●● For detaljer om brugsstedsindstillingerne for indendørsenheden, se installationsmanualen,
som sidder på indendørsenheden.
●● Udendørsenhedens brugsstedsindstillinger kan kun konfigureres på udendørs kredsløbskortet.
Se installationsvejledningen, der sidder på udendørsenheden.

BEMÆRK

●● Selvom konfigurationen udføres for hele gruppen, skal du sætte Mode No. i parentes, når
du udfører en individuel konfiguration pr. indendørsenhed, eller når du kontrollerer, efter at
konfigurationen er afsluttet.
●● Det ANDET KODENR. ved fabriksindstilling afhænger af indendørsenhedsmodellen.
Standardværdier kan findes i den respektive servicevejledning for de respektive enheder.
For de følgende indstillinger, er værdien den for alle indendørsenheder.
-- Termostatføler anvendt til "Auto"-drifttilstanden og Setback-funktionen
(rumtemperatur på detaljeret visning):"02".
-- Setback-funktion: "04"
-- Ekstern input B1: "02"
-- Ekstern input B2: "02"
-- Område for luftstrømsretning (bortset fra roundflow-kassette): "02"
-- Termostatføler i fjernbetjening (kun SkyAir): "02"
-- Overlapningstid for rotation: "03"
●● Funktioner der er utilgængelige for den tilsluttede indendørsenhed(er) vises ikke.

BRC1E53Installatørvejledning
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0

10 (20)
1

2
3
11 (21)

12 (22)

0
1
2
0
1

13 (23)

3
4

6

Filter med
Luftfilterforurening ultralang
kraftig-/let indstilling
levetid
til når ikonet "Time to
Filter med
clean the air filter"
lang
vises (når
levetid
luftfilterforureningen
er kraftig, skal tiden
Standardtil at rense luftfilteret
filter
halveres ).
Filtertype med lang levetid
(indstilling af visningstid for
filtersymbol).
(Skift indstilling, når der installeres
filter med ultralang levetid).
Termostatføler i fjernbetjeningen.
Indstilling til, når filtersymbolet ikke
skal vises.
Antal samtidigt tilsluttede SkyAir
indendørsenheder (indstilling for
system med samtidig drift).
Ekstern TIL/FRA-indgang udefra
(indstilling af, hvornår tvungen Til/
Fra skal betjenes fra et andet sted).
Skift af termostatdifferentiale
(indstilling ved brug af fjernføler).
Høj luftudtagshastighed (ved stor
loftshøjde).
Valg af luftstrømsretning (indstilling
til når der blevet installeret et sæt,
som blokerer for luftstrømmen).
Valg af luftstrømfunktion (indstilling
for brug af pyntepanel til udtag).
Indstilling af område for
luftstrømsretning.
Den eksterne statiske trykindstilling
(indstil i overensstemmelse med
den tilknyttede kanalmodstand).
FHYK: følg indstillingen til højt loft.

15 (25)

3

1c

1

1c
1c

SECOND CODE NO. (Bemærkning 2)

Beskrivelse af indstillingen

01

02

03

04

–

–

Filter med lang
Filter med
levetid
ultralang levetid

–

–

Brug kombineret
(med indendørs Må ikke bruges
termomodstand)

Brug kun

–

±10000 tim.
±2500 tim.
±200 tim.

±5000 tim.
Kraftig

FIRST
CODE
NO.

Let

Tilstand nr.
(Bemærkning 1)

±1250 tim.
±100 tim.

Display

Vises ikke

–

–

Par

Dobbelt

Tredobbelt

Dobbelt
dobbelt

Tvungen FRA

Til/Fra-drift

Nødsituation

Tvungen
FRA

1°C

0,5°C

–

–

h ≤ 2,7 m

2,7 m < h
≤ 3,0 m

3,0 m < h
≤ 3,5 m

–

4-vejs
strømning

3-vejs
strømning

2-vejs
strømning

–

Udstyret

Ikke udstyret

–

–

Øverst

Normal

Lavest

–

Normal

Højt statisk tryk

Lavt
statisk tryk

–

Normal

Højt loft

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–
Cool og
Heat
5
minutter

12
13

Drænpumpedrift med fugtning.
Termostatføler anvendt til
"Auto"-drifttilstanden og Setbackfunktionen (rumtemperatur på
detaljeret visning).
Ekstern input B1.
Ekstern input B2.

Udstyret
Ikke udstyret
Indendørs
termomodstand Fjernbetjenings(indsugnings- termomodstand
temperatur)
Må ikke bruges
Bruges
Må ikke bruges
Bruges

1e

2

Setback-funktion.

Må ikke bruges

Kun Heat

Kun Cool

1e

7

Overlapningstid for rotation.

30 minutter

15 minutter

10
minutter

InstallatørvejledningBRC1E53
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7. Test af driftmetode (kun SkyAir)
* I tilfælde af VRV, se vejledningen til udendørsenheden.

Se også de vedlagte installationsvejledninger for indendørsenheden
og udendørsenheden.
●● Kontrollér, at ledningsføringen til indendørsenheden og udendørsenheden er fuldført.
●● Kontrollér, at dækslet på indendørsenhedens og udendørsenhedens el-boks er lukket.
●● Når kølerør, drænrør og elektriske ledninger er installeret, skal indendørsenheden og pyntepanelet
rengøres indvendigt.
●● Udfør testdrift efter den følgende procedure.

BEMÆRK

●● Baggrundsbelysningen tændes i cirka 30 sekunder, når der trykkes på en af
betjeningsknapperne.
●● Betjen kun knapperne, mens baggrundsbelysningen er tændt. Til/Fra-knappen kan dog
betjenes, når baggrundsbelysningen ikke er tændt.

7-1

For at beskytte kompressoren, skal
du sørge for at tænde for strømmen
mindst 6 timer, før du starter testdrift.

7-2

Kontroller, at både væske- og
gasstopventilerne er åbne.

PAS PÅ

Sørg for, at yderpanelet og
rørafdækningen er lukket før
drift (fare for elektrisk stød).

BEMÆRK

Efter udluftningen med vakuumpumpen stiger kølemiddeltrykket muligvis ikke, selvom
stopventilen åbnes. Årsagen er, at udendørsenhedens kølemiddelsystem er blokeret
af den elektrisk ekspansionsventil eller lignende. Drift er ikke noget problem.

7-3

Indstil driftstilstanden til afkøling
med valgknappen til driftstilstand.

7-4

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere.
Menuen Serviceindstillinger vises.

7-3
7-4

<Basisskærm>

Cool

Set to

28°C

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

<Serviceindstillinger>

BRC1E53Installatørvejledning
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7-5

Vælg Test Operation og tryk på
Menu/Enter-knappen. Basisskærmen
vender tilbage, og "Test Operation"
vises.

7-5

Service Settings

Return

7-6

Tryk på Til/Fra-knappen inden for
cirka 10 sekunder. Testdrift starter.
Tjek drifttilstanden i 3 minutter.

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

7-6
Cool

BEMÆRK

Testdrift kan også startes ved
først at udføre 7-6 efterfulgt
af 7-5.

Return

Tryk på Til/Fra-knappen
(inden for cirka
10 sekunder).

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

7-7

Tryk på knappen for ventilatorhastighed/
luftstrømsretning

7-7

<Hovedmenu>
Main Menu

Return

7-8

7-9

Tryk på knappen for at vælge
indstilling af luftstrømsretning.
Brug
knapperne til at ændre
luftstrømsretningen.
Efter at du har bekræftet korrekt drift
af luftstrøm, skal du trykke på
knappen Menu/Enter for at vende
tilbage til basisskærmen

7-8
7-9

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Setting

Tryk på knappen for
ventilatorhastighed/
luftstrømsretning

Airflow Direction
Direction
Position 0

Return

Setting

Du kan vælge indstilling af
luftstrømsretningen ved at
trykke på (højre)-knappen på indstillingsskærmen

Skift luftstrømsretningen
med
(op/ned)knapperne.

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

InstallatørvejledningBRC1E53
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7-10

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere
i basisskærmen. Menuen
Serviceindstillinger vises.

7-10
Cool

Return

7-11

Vælg Test Operation i Service
settings menuen, og tryk på menu/
enter-knappen. Basisskærmen
vender tilbage, og normal drift
er mulig.

7-11

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

Setting

<Serviceindstillingsmenuen>
Service Settings

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Return

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

<Basisskærm>

7-12
7-13

Kontroller funktionerne i henhold til
betjeningsvejledningen.

BEMÆRK

Testdriften vil automatisk stoppe efter
30 minutter.

Hvis pyntepanelet ikke er installeret,
skal du slukke for strømforsyningen,
når testdriften er afsluttet.

PAS PÅ

●● Hvis det indvendige arbejde ikke er fuldført, efter at testdriften er afsluttet, skal du forklare
kunden, at han ikke må betjene enheden, før det indvendige arbejde er færdiggjort, for at
beskytte indendørsenheden.
●● (Hvis indendørsenheden betjenes, kan indendørsenheden blive forurenet med materialer fra
maling eller klæbemidler under det indvendige arbejde, og der kan forekomme stænk eller
vandlækage.)

PAS PÅ

●● Hvis det ikke er muligt at betjene enheden på grund af en funktionsfejl, se
Diagnosemetode til funktionsfejl .
●● Efter afsluttet testdrift, skal du kontrollere, at fejlkodehistorikken ikke vises på skærmen med
Maintenance Information efter følgende procedure.

7-14

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

7-14

<Basisskærm>

Cool

Set to

28°C

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Hovedmenu>
BRC1E53Installatørvejledning
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7-15

Vælg Maintenance Information og
tryk på Menu/Enter-knappen.

7-15

Main Menu
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

7-16
7-17

Skærmen med Vedligeholdesinformation
vises. Kontrollér, at den sidste fejlkode
ikke vises på skærmen.
Hvis den sidste fejlkode vises, skal der
udføres fejldiagnose i henhold til "Error
code list" i installationsmanualen til
indendørsenheden. Efter gennemført
fejldiagnose skal du trykke på
Til/Fra-knappen i 4 sekunder eller
længere på skærmen "Maintenance
Information" for at slette
fejlkodehistorikken.

7-16
7-17

2/2

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Error code:U5
Contact Info
0123–4567–8900
Indoor Model
Outdoor Model

–––/000
–––/000

Return

Tryk på Til/Fra-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere.

BEMÆRK

Hvis der ikke vises en fejlkode, når denne
procedure følges, har systemet fuldført
testdriften normalt.

Diagnosemetode til funktionsfejl
●● Hvis fjernbetjeningen viser et af
elementerne i nedenstående tabel,
skal du undersøge oplysningerne
i tabellen.
●● Hvis der opstår en fejl, vises " ".
Udfør fejldiagnose i henhold til
"Error code list"
i installationsmanualen til
indendørsenheden. Når du har
kontrolleret enhedsnummeret,
der registrerede fejlen under
gruppestyring, skal du se "8.
Kontrolprocedure for Error History".
Fjernbetjeningens display

Cool

Return

Setting

•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse
Strømsvigt, spændingsfejl på strømforsyning eller åben fase
Forkert ledningsføring (mellem indendørs- og udendørsenheder)
Monteringsfejl på indendørs kredsløbskort
Fjernbetjeningens ledning frakoblet
Fejl i fjernbetjening
Sikring er gået (udendørsenhed)
Display er slukket på grund af Autovisning Fra-funktionen.
Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Viser "Checking the connection •
Please stand by" vises.*
•

Monteringsfejl på indendørs kredsløbskort
Forkert ledningsføring (mellem indendørs- og udendørsenheder)

Ingen visning

* Selvom "Checking the connection Please stand by" vises i op til 90 sekunder efter opstart, betyder det
ikke, at der er en fejl. (Afgør dette efter 90 sekunder.)

InstallatørvejledningBRC1E53
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8. Kontrolprocedure for Error History
<Basisskærm>

8-1

8-2

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere
i basisskærmen. Menuen
Serviceindstillinger vises.

8-1

Vælg Error History og tryk på Menu/
Enter-knappen. Menuskærmen med
Fejlhistorikken vises.

8-2

Cool

Vælg RC Error History og tryk på
Menu/Enter-knappen. Fejlkoderne
og enhedsnr. kan kontrolleres på
skærmen med RC fejlhistorikken.

8-3

Service Settings

8-5

På RC fejlhistorik-skærmen vises de
sidste 10 punkter med den seneste
først.
Tryk 3 gange på annuller-knappen
på RC fejlhistorik-skærmen.
Basisskærmen vender tilbage.

8-4
8-5

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

2/3

Indoor Unit Airnet Address
Outdoor Unit Airnet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Error History

2/2

RC Error History
Indoor Unit Error History

Return

8-4

28°C

<Serviceindstillinger>

Return

8-3

Set to

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

RC Error History
Unit Error

Date

1/3
Time

Return

Enhedsnummer
Seneste post

BEMÆRK

I indendørsenhedens fejlhistorik kan hver enkelt ind
endørsenheds fejlhistorik konsulteres uafhængigt.
De sidste 5 punkter vises i rækkefølge.
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9. Registreringsmetode for
Kontaktinformation om vedligeholdelse
●● Registrering af servicekontaktinformationen.
<Basisskærm>

9-1

9-2

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere
i basisskærmen. Menuen
Serviceindstillinger vises.

9-1

Vælg Maintenance Contact og tryk
på Menu/Enter-knappen. Skærmen
med "Maintenance Contact" vises.

9-2

Cool

Vælg Maintenance Contact og tryk
på Menu/Enter-knappen.

9-3

Service Settings

Indtast telefonnummeret med
(op/ned)-knapperne. Brug
(Venstre/Højre)-knapperne til markere
det forrige/næste emne. Tomme
emner skal efterlades som " - ".

9-5

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.

9-6

Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
indtastes, og Service Settingsmenuen vender tilbage.

9-4
9-5

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

None
Maintenance Contact

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Maintenance Contact

0123–456–7890–––

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Maintenance Contact
Save the settings?

Yes
Return

9-7

Setting

Maintenance Contact

Return

9-6

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

Return

9-4

28°C

<Serviceindstillinger>

Return

9-3

Set to

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Serviceindstillinger>

Tryk én gang på annuller-knappen.
Basisskærmen vender tilbage.
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10. Bekræftelse af registrerede
oplysninger
10-1

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

10-1

<Basisskærm>

Cool

Set to

28°C
Tryk på Menu/
Enter-knappen.

10-2

Vælg Maintenance Information
og tryk på Menu/Enter-knappen.
Skærmen med "Maintenance
Information" vises.

10-2

<Hovedmenu>
Main Menu
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

10-3

Bekræft at kontaktinformation
er korrekt indtastet.

10-3

Setting

Maintenance Information
Contact Info
0123–4567–8900
Indoor Model
Outdoor Model

2/2

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

De registrerede
oplysninger vises.

–––/000
–––/000

Return

10-4

Tryk to gange på annuller-knappen.
Basisskærmen vender tilbage.
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11. Energibehovsstyring
●● Behovsfunktionen lader dig sætte et tidsrum, hvor systemet forbruger mindre energi.
Det maksimale strømforbrug kan reduceres til 70% eller 40%.

11-1

11-2

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere.
Menuen Serviceindstillinger vises.

Vælg Demand , og tryk på menu/
enter-knappen. Demand-menuen
vises.

11-1

<Basisskærm>

Cool

11-2

Set to

28°C

<Serviceindstillinger>
Service Settings

Vælg Settings , og tryk på menu/
enter-knappen. "Demand"-skærmen
vises.

11-3

11-5
11-6

Tryk på
(Op/Ned)-knapperne for
at lave ændringer til indstillingerne.
Tryk på
(Venstre/Højre)knapperne til flytte det
markerede emne.
Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
indtastes, og Basisskærmen
vender tilbage.

11-4
11-5

For at aktivere/deaktivere Demand,
så gå til Demand-menuen og
vælg Enable/Disable

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Demand
Configuration
The system will Operate
at 40% of energy consumption
from
to
22:00
8:00
Setting

Save the settings?

Yes

11-7

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Demand

Return

11-7

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Enable/Disable
Settings

Return

11-6

Setting

Demand

Return

11-4

2/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Outdoor Unit Airnet Address
Return

11-3

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Demand
Enable/Disable
Settings

Return

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.
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11-8

Tryk på
(Op/Ned)-knapperne
for at vælge Enable eller Disable .
Bekræftelsesskærmen vises ved
tryk på menu/enter-knappen.

11-8

Demand
Enable/Disable

Disable
Return

11-9

Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Funktionen aktiveres/
deaktiveres og Basisskærmen
vender tilbage.

11-9

Skift indstillingen med
(op/ned)-knapperne.

Setting

Demand
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

BEMÆRK

●● Efter at ændringer er gemt til indstillingerne, aktiveres Demand automatisk.
●● Tilgængeligheden af Demand-funktionen afhænger af udendørsenhedmodellen.
●● For at Demand skal være synlig blandt serviceindstillingerne, skal uret indstilles.
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12. Clock & Calendar
12-1

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

12-1

<Basisskærm>

Cool

Set to

28°C
Tryk på Menu/
Enter-knappen.

12-2

Vælg Clock & Calendar og tryk på
Menu/Enter-knappen. "Clock &
Calendar"-menuen vises.

12-2

<Hovedmenu>
Main Menu

Return

12-3

Vælg Date & Time og tryk på Menu/
Enter-knappen. Skærmen med
"Date & Time" vises.

12-3

Setting

Vælg "Year", "Month", "Day" og tid
med
(Venstre/Højre)-knapperne
og lav værdien om med
(Op/
Ned)-knapperne. Når knapperne
holdes nede, ændrer værdierne
sig konstant.

12-5

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.

12-6

Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
bekræftes, og Basisskærmen
vender tilbage.

12-4
12-5

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return

12-4

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

0:00

Return

Setting

BEMÆRK

Ugedagen indstilles automatisk.

12-6

Date & Time
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Basisskærm>

BEMÆRK

Hvis en strømafbrydelse varer mere end 48 timer, nulstilles tiden og skal indstilles igen.
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13. Language
13-1

13-2

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

Vælg Language , og tryk på menu/
enter-knappen. "Language"-skærmen
vises.

<Basisskærm>

13-1

Cool

13-2

Tryk på
(Op/Ned)-knapperne for
at vælge det ønskede sprog og tryk
derefter på Menu/Enter-knappen.
Indstillingerne bekræftes, og
Basisskærmen vender tilbage.

13-3

28°C

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Hovedmenu>
Main Menu

2/2

Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language
Return

13-3

Set to

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Language

English
Return

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

<Basisskærm>

De synlige sprog afhænger af betjeningsmodel.
BRC1E53A7
7 sprog

BRC1E53B7
7 sprog

BRC1E53C7
7 sprog

1) EN

engelsk

1) EN

engelsk

1) EN

engelsk

2) DE

tysk

2) CZ

tjekkisk

2) RU

russisk

3) FR

fransk

3) HR

kroatisk

3) EL

græsk

4) IT

italiensk

4) HU

ungarsk

4) TR

tyrkisk

5) ES

spansk

5) SL

slovensk

5) PL

polsk

6) PT

portugisisk

6) RO

rumænsk

6) SQ

albansk

7) NL

hollandsk

7) BG

bulgarsk

7) SK

slovakisk

BRC1E53Installatørvejledning
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14. Prohibit knapper
●● Begrænsning af antallet af knapper, der kan betjenes.

14-1

14-2

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

Låsefunktion kan gøres synlig ved
at trykke på Menu/Enter-knappen
i 4 sekunder.

14-1

<Basisskærm>

Cool

14-2

Set to

28°C

<Hovedmenu>
Main Menu

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

14-3

Vælg Lock Function og tryk på
Menu/Enter-knappen. "Lock
Function"-menuen vises.

14-3

Vælg Prohibit Buttons og tryk på
Menu/Enter-knappen. Skærmen
med "Prohibit Buttons" vises.

14-4

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

Vælg "Up/Dwn/L/R", "On/Off", "Mode"
og "Fan Speed" med
(venstre/
højre)-knapperne og "Lock/Unlock"
med
(op/ned)-knapperne.

14-6

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.

14-7

Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
indtastes, og Basisskærmen
vender tilbage.

14-5
14-6

Lock Function

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Prohibit Buttons
Up/Dwn/L/R: UNLOCK
On/Off: UNLOCK
Mode: LOCK
Fan Speed: LOCK
Return

14-7

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Return

14-5

Tryk på menu/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Return

14-4

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Prohibit Buttons
Save the settings?

Yes
Return

No

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

<Basisskærm>
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14-8

For at deaktivere Menu/Enter- og
Annuller-knappen på Basisskærmen,
gå frem på følgende måde:
1. Hold knappen nede.
2. Tryk (kortvarigt) på de 3 andre
angivne taster samtidigt, mens
du holder knappen nede.
For at aktivere Menu/Enter- og
Annuller-knappen på Basisskærmen,
gå frem på samme måde.

1

2
2

2
2

BEMÆRK

Hvis du vil begrænse antallet af knapper, som kan betjenes på sub-fjernbetjeningen, skal du
starte med kun at tilslutte denne betjening til enheden. Sørg for, at denne betjening først er
indstillet til "main" (fabriksindstillet), og rediger derefter begrænsningerne for de indstillinger,
du foretrækker, og indstil først derefter fjernbetjeningen til "sub".
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15. Funktionsforbud
●● Begrænsning af antallet af funktioner, der kan benyttes.

15-1

15-2

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

Låsefunktion kan gøres synlig ved
at trykke på Menu/Enter-knappen
i 4 sekunder.

15-1
Cool

15-2

Vælg Lock Function og tryk på
Menu/Enter-knappen. "Lock
Function"-menuen vises.

15-3

Vælg Function Prohibition og tryk på
Menu/Enter-knappen. Skærmen med
"Function Prohibition" vises.

15-4

Vælg den ønskede funktion med
(venstre/højre)-knapperne og "Lock/
Unlock" med
(op/ned)knapperne.

15-6

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.

15-7

Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
indtastes, og Basisskærmen
vender tilbage.

15-5
15-6

Tryk på menu/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Function Prohibition
Ventilation
Schedule
Filter Auto Clean
Configuration
Clock & Calendar
Energy Saving list
Return

15-7

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

Return

15-5

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Hovedmenu>

Return

15-4

28°C

Main Menu

Return

15-3

Set to

1/2
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK
:UNLOCK

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Function Prohibition
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Basisskærm>
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BEMÆRK

●● Hvis du vil begrænse antallet af funktioner, som kan betjenes på sub-fjernbetjeningen, skal du
starte med kun at tilslutte denne betjening til enheden. Sørg for, at denne betjening først er
indstillet til "main" (fabriksindstillet), og rediger derefter begrænsningerne for de indstillinger,
du foretrækker, og indstil først derefter fjernbetjeningen til "sub".
ved siden af funktionen.
●● Når en funktion er forbudt, vises ikonet

16. Prohibit tilstand
●● Begrænsning af antallet af tilstande, der kan betjenes.

16-1

16-2

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

Låsefunktion kan gøres synlig ved
at trykke på Menu/Enter-knappen
i 4 sekunder.

16-1

<Basisskærm>

Cool

16-2

Vælg Lock Function og tryk på
Menu/Enter-knappen. "Lock
Function"-menuen vises.

16-3

Vælg Prohibit Mode og tryk på
Menu/Enter-knappen. Skærmen
med "Prohibit-tilstand" vises.

16-4

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Hovedmenu>
1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

Tryk på menu/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Return

16-4

28°C

Main Menu

Return

16-3

Set to

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Return

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.
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16-5

16-6
16-7

Vælg "Fan", "Cool", "Heat", "Auto",
"Dry" eller "VentClean" med
(Venstre/Højre)-knapperne og
"Enable/Disable" den valgte tilstand
med
(Op/Ned)-knapperne.
Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
bekræftes, og Basisskærmen
vender tilbage.

16-5
16-6

Prohibit Mode
Fan
Cool
Heat
Auto
Dry
VentClean
Return

16-7

:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
:Enable
Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Prohibit Mode
Save the settings?

Yes
Return

No
Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Basisskærm>

BEMÆRK

●● Når den nuværende aktive tilstand er låst, vil denne tilstand stadig være aktiv, når du vender
tilbage til basisskærmen. Kun når tilstanden ændres, vil den deaktiverede tilstand ikke være
tilgængelig mere. Når alle tilstande er låst, er det ikke muligt at ændre til en anden tilstand,
udover den nuværende aktive tilstand.
●● Hvis du vil begrænse antallet af tilstande, som kan betjenes på sub-fjernbetjeningen, skal du
starte med kun at tilslutte denne betjening til enheden. Sørg for, at denne betjening først er
indstillet til "main" (fabriksindstillet), og rediger derefter begrænsningerne for de indstillinger,
du foretrækker, og indstil først derefter fjernbetjeningen til "sub".
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17. Vedligeholdelsesrotation og Backup
Rotationsfunktionen er designet til enheder, der arbejder i kritiske miljøer (f.eks. i serverrum,
der kræver meget afkøling). I dette tilfælde, er systemet udstyret med en ekstra backup-enhed.
Aktivering af Rotation giver efterfølgende tilladelse til:
●● Rotation: fordi systemet er udstyret med flere enheder, end det er påkrævet for kunne tilbyde
varme/køle-belastningen, en af enhederne vil forblive aktive under normal drift. Efter et fastsat
tidsrum (dvs. "Rotation cycle time"), starter den inaktive enhed med at fungere og en tidligere
fungerende enhed bliver inaktiv (dvs. vedligeholdelsesrotation). Fordi enhederne skiftevis tillades
at holde pause, forøges systemets levetid.
●● Backup: at have en backupenhed tillader yderligere redundans i systemet. Hvis en aktiv enhed
svigter, sikrer Rotation, at den inaktive enhed tager over.

BACKUP

BACKUP

BACKUP

FEJL

BEMÆRK

●● For at lade backupenheden nå sin afkølings-/opvarmningskapacitet, er der inkluderet
en overlapningsperiode, hvor alle enheder er aktive. (cfr. brugsstedsindstilling 1E-7)
●● Rotationsrækkefølgen afhænger det indstillede enhedsnummer. For vejledning til, hvordan
du ændrer enhedsnummeret, kontakt din lokale forhandler.
●● For at kunne bruge Rotationsfunktionen, er gruppekontrol påkrævet. Yderligere oplysninger,
se "22. Tilslutningsdiagram"
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17-1

17-2

Tryk på menu/enter-knappen på
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

Rotation kan gøres synlig ved at
trykke på Menu/Enter-knappen
i 4 sekunder.

17-1

<Basisskærm>

Cool

17-2

Set to

28°C

<Hovedmenu>
Main Menu

1/2

Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Return

17-3

Vælg Rotation , og tryk på menu/
enter-knappen. "Rotation"-menuen
vises.

17-3

Vælg Rotation cycle time setting
og tryk på Menu/Enter-knappen.
"Rotation"-skærmen vises.

17-4

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

Vælg den ønskede
rotationscyklustiden med
(op/ned)-knapperne.

17-5

17-7

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
indtastes, og Basisskærmen
vender tilbage.

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Rotation
Rotation Cycle Time Setting

24 hr

17-6
17-7

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Return

17-6

Setting

Rotation

Return

17-5

Tryk på menu/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Return

17-4

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Skift rotationscyklustiden
med
(op/ned)knapperne.

Rotation
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Basisskærm>
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17-8

For at aktivere/deaktivere Rotation,
så gå til "Rotation"-menuen og
vælg Enable/Disable

17-8

Rotation
Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Return

17-9

Tryk på
(Op/Ned)-knapperne
for at vælge Enable eller Disable .
Bekræftelsesskærmen vises ved
tryk på menu/enter-knappen.

17-9

Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Funktionen
aktiveres/deaktiveres og
Basisskærmen vender tilbage.

Enable/Disable

Disable

17-10

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Rotation

Return

17-10 Vælg

Setting

Skift indstillingen med
(op/ned)-knapperne.

Setting

Rotation
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Basisskærm>

BEMÆRK

●● Efter at ændringer er gemt til indstillingerne, aktiveres Rotation automatisk.
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18. Ekstern input-låsningsfunktion
BEMÆRK

●● Kun tilgængelig, når tilbehøret BRP7A5* digital indgangsadapter er tilsluttet.
●● For det tilfælde at der er kommunikationsproblemer eller adapteren ikke fungerer korrekt,
vil den eksterne input-låsemenu ikke være synlig i menuen Serviceindstillinger.
●● Når der forbindes endnu en fjernbetjening, er det ikke muligt at bruge den BRP7A5*
Digitale indgangsadapter.
●● Når der forbindes en BRP7A5* Digital indgangsadapter, vil tidsplanfunktionen blive
deaktiveret, så længe at den BRP7A5* Digitale indgangsadapter er tilsluttet.
Se betjeningsvejledningen for yderligere information om tidsplanfunktionaliteten.
●● Når en centraliseret styringsenhed er tilsluttet, kan den eksterne input-låsefunktion blive
tilsidesat af den centraliserede styringsenhed. Den centraliserede styringsenhed har prioritet
og fungerer, som om der ikke var nogen BRP7A5* Digital indgangsadapter tilsluttet.

●● Sørg for at BRP7A5* Digital indgangsadapter og de tilbehørskontakterne (vindueskontakt og
nøglekortskontakt) er installerede korrekt. Glem ikke at bekræfte at kontakten "No Volt" på
BRP7A5* Digital indgangsadapters printkort sidder i den rigtige position.
●● For installation og forbindelse af BRP7A5* Digital indgangsadapter, se den tilsvarende
installationsmanual.

18-1

18-2

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere.
Menuen Serviceindstillinger vises.

18-1

Vælg External Input Interlock og tryk
på Menu/Enter-knappen. "External
Input Interlock"-skærmen vises.

18-2

<Basisskærm>

Cool

Set to

28°C

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

<Serviceindstillinger>
Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock
Return

Setting

1/3

Tryk på Menu/
Enter-knappen.
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18-3

18-4
18-5

Vælg "B2 Delay Timer", "B2 Reset
Timer", "Reset On/Off", "Reset
Mode", "Reset Cool SP" eller
"Reset Heat SP" med
(Venstre/Højre)-knapperne og
skift indstillingerne med
(Op/Ned)-knapperne.
Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
indtastes, og Service Settingsmenuen vender tilbage.

18-3
18-4

External Input Interlock
B2 Delay Timer
B2 Reset Timer
Reset On/Off
Reset Mode
Reset Cool SP
Reset Heat SP
Return

18-5

:1min
:20hrs
:OFF
:-:22°C
:22°C

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

External Input Interlock
Save the settings?

Yes
Return

No
Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Serviceindstillinger>
Parameter

Beskrivelse

Mulige værdier

Standardværdi

B2 Forsinkelsestimer

Timeren starter, efter at nøglekortet
er fjernet. Så længe denne timer ikke
udløber, fortsætter enheden med at
arbejde normalt.

0 - 10 minutter

"1 min"

B2 Nulstillingstimer

Timer som starter, når
forsinkelsestimeren er udløbet.
Når denne timer udløber, ændres den
forrige tilstand til tilstanden "Default
Reset Setting".

0 – 20 timer

"20 timer"

Nulstil TIL/FRA

"Default Reset Setting" Til/Fra-tilstand.

"TIL", "FRA", "--"

"FRA"

Reset Mode

"Default Reset Setting" driftstilstand.

"Auto", "Cool", "Heat",
"Fan", "--"

"--"

Reset Cool SP

"Default Reset Setting"
afkølingskontrolpunkt.

Se indendørsenheds
kontrolpunkt område
og kontrolpunkt
områdebegrænsning, "--".

"22°C"

Reset Heat SP

"Default Reset Setting" opvarmning
kontrolpunkt.

Se indendørsenheds
kontrolpunkt område
og kontrolpunkt
områdebegrænsning, "--".

"22°C"

BEMÆRK

●● Når en parameter er "--", betyder det, at intet vil blive ændret for denne parameter og at den
nuværende aktive værdi bevares.
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Vindueskontakt-logik:
Vindueskontakt B1

Nøglekortskontakt B2

Tid

Handling

Lukket

Lukket

/

•
•

Åbn

Lukket

/

Enheden tvinges til at slukke (drift fra):
•
Ingen forsinkelses- og nulstillingst
imerfunktionalitet.
•
Ingen setback-funktionalitet.
•
Det er ikke muligt at TÆNDE for
enheden med til/Fra-knappen.

Enheden arbejder normalt.
Enheden vender tilbage til forrige
tilstand, inden kontakten åbnes.

Nøglekortskontakt-logik:
Vindueskontakt B1
Lukket

Nøglekortskontakt B2
Lukket

Tid
•
•
•

/
Forsinkelsestimer <
Tid <
Nulstillingstimer
Tid >
Nulstillingstimer

Handling
•
•

•

Enheden arbejder normalt.
Enheden vender tilbage til forrige
tilstand, inden kontakten åbnes,
hvis nulstillingstimeren ikke
er udløbet.
Enheden vender tilbage til
tilstanden "Default Reset Setting"
(menuindstilling), hvis
nulstillingstimeren er udløbet.

Lukket

Åbn

Tid < Forsinkelsestimer

Enheden arbejder normalt.

Lukket

Åbn

Tid > Forsinkelsestimer

Enheden tvinges til at slukke (drift fra):
•
Afhængigt af om setbackfuntionaliteten er aktiveret,
vil setback fungere eller ikke.
•
Det er ikke muligt at TÆNDE for
enheden med til/Fra-knappen.
•
Nulstillingstimeren starter med at
tælle efter at forsinkelsestimeren
er udløbet.

BEMÆRK

●● Forrige tilstand består af Til/Fra-tilstand, Driftstilstand, afkølings- og opvarmningskontrolpunkt.
●● Ventilatorhastigheden og setback-afkølingen og opvarmningskontrolpunktet kan ændres til
enhver tid, uden at miste ændringerne, når du bruger kontakterne.
●● Ventilatorhastigheden lagres uafhængigt for de to hoveddriftstilstande. Kun opvarmning har
sin egen gemte ventilatorhastighed og kun afkøling, kun tør og -blæser har deres egen
ventilatorhastighed.
●● Ændringer som du har foretaget mens nøglekortskontakten er åben og forsinkelsestimeren
ikke er udløbet (normal drift) gemmes ikke, når kontakten lukkes igen.
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Kombination af vindues- og nøglekortskontakt-logik:
●● Vindueskontakten har prioritet over nøglekortkontaktens forsinkelsestimer og setbackfunktionaliteten:
Når vindueskontakten åbnes, mens nøglekortkontakten er åben, vil forsinkelsestimeren straks
udløbe, hvis den stadig kører, og setback vil ikke længere fungere. Nulstillingstimeren starter straks
med at tælle eller vil ikke nulstille, når den kørte i forvejen.
●● Nøglekortkontaktens nulstillingstimerfunktionalitet har prioritet over vindueskontakten, når den
vender tilbage den forrige tilstand:
Når nøglekortkontakten åbnes, mens vindueskontakten er åben, begynder forsinkelsestimeren at
køre. Når forsinkelsestimeren udløber, begynder nulstillingstimeren at køre. Når nulstillingstimeren
udløber, opdateres den forrige tilstand til tilstanden "Default Reset Setting".

Eksempel 1 (Se "Eksempel 1" på side 41)

a) Fjern nøglekortet, enheden fortsætter med at arbejde normalt, indtil forsinkelsestimeren
er udløbet.
b) Åben vinduet inden forsinkelsestimeren udløber, enheden standser med det samme. Det er ikke
muligt, hverken at tænde eller slukke for enheden, setback-funktionaliteten virker ikke,
forsinkelsestimeren stopper med at tælle og nulstillingstimeren begynder at tælle.
c) Isæt nøglekortet, der sker kun en opdatering af forrige tilstand. Enheden tvinges til at slukke
og setback-funktionaliteten er stadig deaktiveret (se vindueskontakt-logik):
●● Hvis nulstillingstimeren ikke er udløbet, inden nøglekortet isættes, er den forrige tilstand
den samme som den oprindelige tilstand, fordi der kun skete en ændring i den tvungne
sluk-tilstand.
●● Hvis nulstillingstimeren er udløbet, inden nøglekortet isættes, er den forrige tilstand "Default
Reset Setting"-tilstanden.
d) Luk vinduet, enheden vender tilbage til forrige tilstand. Forrige tilstand afhænger af
nulstillingstimerens udløb.

Eksempel 2 (Se "Eksempel 2" på side 42)

a) Åben vinduet, enheden stopper med det samme. Enheden kan hverken tændes eller slukkes med
Til/Fra-knappen, setback-funktionaliteten virker ikke og forsinkelsestimeren begynder ikke at tælle.
b) Fjern nøglekortet. Forsinkelsestimeren begynder at tælle.
c) Luk vinduet. Tilstanden er den samme som hvis vinduet aldrig havde været åbent (setback virker
hvis den er aktiveret).
●● Hvis forsinkelsestimeren udløber, inden vinduet lukkes, begynder nulstillingstimeren med
at tælle. Det har ingen indflydelse på nulstillingstimeren, hvis vinduet lukkes.
●● Hvis forsinkelsestimeren ikke er udløbet, inden vinduet lukkes, udløber forsinkelsestimeren
straks og nulstillingstimeren begynder med at tælle.
d) Når nulstillingstimeren udløber, opdateres den forrige tilstand til tilstanden "Default Reset Setting".
e) Isæt nøglekort.
●● Hvis nulstillingstimeren ikke er udløbet, inden nøglekortet isættes, vil enheden vende tilbage
til den tilstand, som den var i, inden vinduet blev åbnet (sidste tændt-tilstand).
●● Hvis nulstillingstimeren er udløbet, inden nøglekortet isættes, er den forrige tilstand "Default
Reset Setting"-tilstanden.
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Ekstern input-låsningsfunktion

Eksempel 1

a)

c)

d)

Tid
betyder
ingenting

b)

Forsinkelsestimer
starter
Forrige
tilstand:
før a)

Tid
<
Forsinkelsestimer

Tid
<
Nulstillingstimer

Ingen
opdatering
forrige
tilstand

Vend tilbage
til forrige
tilstand:
før a)

Forrige
tilstand:
før a)
c)

d)

Tvungen
frakobling
Forrige
tilstand:
før a)

Tid
>
Nulstillingstimer

Tid
betyder
ingenting
Opdatering
forrige
tilstand
Forrige
tilstand:
"Default Reset
Setting"
-tilstand

Vend tilbage
til forrige
tilstand:
"Default
reset setting"
-tilstand
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Ekstern input-låsningsfunktion

Eksempel 2

c)

e)

Tid <
Nulstillingstimer

a)

b)

Tvungen
frakobling

Tid
betyder
ingenting

Forrige
tilstand:
før a)

Tid
<
Setback
Forsinaktiveret,
kelsesti- nulstillingsmer
timer starter
Forrige
tilstand:
før a)
Forsinkelsestimer
starter
Forrige
tilstand:
før a)

c)

Tid <
Nulstillingstimer

Tid =
Nulstillingstimer

d)

Vend
tilbage til
forrige
tilstand:
før a)

e)

Forsinkelsestimer
<
Tid
<
Nulstillingstimer
Tid
=
Setback
Opdatering
aktiveret, Nulstilforrige
nulstillings- lingstitilstand
mer
timer
fortsætter

Forrige
tilstand:
før a)

Vend tilbage
til forrige
tilstand:
"Default
reset
setting"
-tilstand

Forrige
tilstand:
"Default
reset
setting"
-tilstand
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Enkelt og dobbelt kontrolpunkttilstand

19. Enkelt og dobbelt kontrolpunkttilstand
BEMÆRK

●● Når en centraliseret styringsenhed er tilsluttet, tvinges fjernbetjeningen til enkelt
kontrolpunkttilstand. Det er ikke muligt at skifte til dobbelt kontrolpunkttilstand.
●● Skift mellem enkelt- og dobbelt kontrolpunkttilstand
●● Enkelt kontrolpunkttilstand sættes ved at vælge "Single SP"
●● Dobbelt kontrolpunkttilstand sættes ved at vælge "0°C" – "8°C"

19-1

19-2

Tryk på annuller-knappen, og hold
den nede i 4 sekunder eller længere.
Menuen Serviceindstillinger vises.

19-1

Vælg MIn Setpoints Differential
og tryk på Menu/Enter-knappen.
Skærmen "Min Setpoints Differential"
vises.

19-2

<Basisskærm>

Cool

19-4
19-5

Vælg "None", "Single Sp" eller
"0°C" – "8°C" med
(Op/Ned)
knapperne.

19-3
19-4

Tryk på Menu/Enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.
Vælg Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. Indstillingerne
bekræftes, og Service Settingsmenuen vender tilbage.

Service Settings

Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Min Setpoints Differential
Min Setpoints Differential

Single Sp
Tryk på Menu/
Enter-knappen.

Setting

Min Setpoints Differential
Save the settings?

Yes
Return

19-6

Tryk på annuller-knappen,
og hold den nede
i 4 sekunder eller længere,
mens bagbelysningen
er tændt.

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
External Input Interlock

Return

19-5

28°C

<Serviceindstillinger>

Return

19-3

Set to

No
Setting

Tryk på Menu/
Enter-knappen.

<Serviceindstillinger>

Tryk én gang på annuller-knappen.
Fjernbetjeningen genstarter og
Basisskærmen vender tilbage.
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Andre serviceindstillinger

BEMÆRK

●● I enkelt kontrolpunkttilstand er både afkøling- og opvarmningskontrolpunkter de samme.
Ændring af et kontrolpunkt ændrer automatisk de andre kontrolpunkter.
●● I dobbelt kontrolpunkttilstand er der altid en begrænsning for opvarmnings- og
afkølingskontrolpunktet:
-- Afkølingskontrolpunkt ≥ opvarmningskontrolpunkt + minimum kontrolpunktdifferens.
Når afkølingskontrolpunktet sænkes under opvarmningskontrolpunktet + minimum
kontrolpunktdifferens, sænkes opvarmningskontrolpunktet automatisk.
-- Opvarmningskontrolpunkt ≤ afkølingskontrolpunkt – minimum kontrolpunktdifferens.
Når opvarmningskontrolpunktet hæves over afkølingskontrolpunktet – minimum
kontrolpunktdifferens, hæves opvarmningskontrolpunktet automatisk.

20. Andre serviceindstillinger
20-1 Group Address

●● Tildel gruppeadressen og enhedsnummeret for centraliseret styring.
●● Gruppe- og enhedsadressen kan kun indstilles, når der er tilsluttet en centraliseret styringsenhed.
Menuen er kun synlig, når en centraliseret styringsenhed er tilsluttet.
●● Gruppe- og enhedsadressen kan være "set" og "released".

BEMÆRK

Glem ikke at udløse gruppeadressen, inden du frakobler den centraliserede styringsenhed, fordi
menuen vil ikke være tilgængelig efterfølgende.

20-2 Indoor/Outdoor unit Airnet Address
●● Indstil inden- og udendørsenhedens Airnet-adresse.

20-3 Indoor Unit Status

●● Konsultér temperaturerne for indendørsenhedens termomodstand.
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6

SkyAir
Sugeluft-termomodstand
Varmeveksler-termomodstand
Afledningsluft-termomodstand
-

VRV
Sugeluft-termomodstand
Varmeveksler termomodstand
Varmeveksler gasrør-termomodstand
Afledningsluft-termomodstand
-
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Andre serviceindstillinger

20-4 Outdoor Unit Status

●● Konsultér temperaturerne for udendørsenhedens termomodstand.
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6

SkyAir
Udendørsluft-termomodstand
Varmeveksler-termomodstand
Afledningsrør-termomodstand
-

VRV
-

20-5 Forced Fan ON

●● Tving ventilator(en/erne) TIL for de individuelle indendørsenheder.
●● Denne funktion kan bruges til at kontrollere, hvilket indendørsenhedsnummer, der er associeret
med hvilken indendørsenhed.

20-6 Switch Main Sub Controller

●● Ombyt main- og sub-fjernbetjeningens betegnelse.

BEMÆRK

●● Ændring af hoved/sub-betegnelse kræver, at strømmen slås FRA og TIL igen.

20-7 Filter Indicator

●● Nulstiller filterindikatorens timer for alle indendørsenheder.

20-8 Test Filter Auto Clean

●● Test om Filter Auto Clean-fungerer.
●● Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det selvrensende pyntepanel er installeret.
●● Når Filter Auto Clean er deaktiveret (Deaktiver Filter Auto Clean), vises meddelelsen
"Auto filter clean is disabled", når skærmen Test Filter Auto Clean åbnes.

20-9 Brush/Filter Ind

●● Nulstiller filterindikatorens timer for alle indendørsenheder.
●● Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det selvrensende pyntepanel er installeret.

20-10 Disable Filter Auto Clean

●● Aktiver/deaktiver brugen af Filter Auto Clean-funktionen.
●● Når den er deaktiveret, vises meddelelsen "Auto filter clean is disabled", når skærmen
Test Filter Auto Clean og Filter Auto Clean åbnes.
●● Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det selvrensende pyntepanel er installeret.
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21. Softwareopdatering med Updater
●● De sprog, som styreboksen understøtter, afhænger af modellen.
●● Man kan installere andre sprogpakker med tilbehøret "PC USB cable" (EKPCCAB3) + updater
software.
●● Forudsætninger:
-- Updater software: kontakt din lokale forhandler for den korrekte version.
-- "PC USB cable" EKPCCAB3 eller højere: inkluderer ledningsnet og kabler 4P344073-1og 4PW64322-1A (begge behøves under installationen).
Installationsvejledning:
1. Kontroller, at indendørsenheden er slukket.
2. Forbind kablerne.
Se nedenstående figur for hvordan du skal forbinde kablerne.
3. Tænd for indendørsenheden.
4. Start updateren på PC'en.
5. Gå videre til vinduet "Update Procedure Selection". Fjernbetjeningssoftwaren registreres
automatisk.
6. Udfyld modelnavnet "BRC" i filterboksen og vælg den ønskede sprogpakke.
7. Følg vejledningen på skærmen (kablet, 4P344073-1, skal bruges under installation).

A

X1

b

a

c

X1A

d

a) PC med updater
b) USB-kabel
c) Fjernbetjenings-printkort
d) Til indendørsenhed
Flere oplysninger om de tilgængelige sprog findes i "13. Language" på side 28.
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Tilslutningsdiagram

22. Tilslutningsdiagram
22-1 Typisk layout

P1 P2

P1 P2

22-2 Typisk layout for gruppekontrol
0

1
P1 P2

2
P1 P2

P1 P2

P1 P2

BEMÆRK

●● For at kunne aktivere Rotationsfunktionen, er gruppekontrol påkrævet.
●● Når du bruger gruppekontrol, tildeles hver enhed automatisk en adresse (dvs.
et enhedsnummer). I tilfælde af at Rotationsfunktionen er aktiveret, bestemmer dette nummer
rotationrækkefølgen. For vejledning til, hvordan du ændrer enhedsnummeret, kontakt din
lokale forhandler.
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22-3

Gruppekontrol: hovedstyringsenhed + sub-styringsenhed

0

1

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

22-4 G
 ruppekontrol: styringsenhed + digital indgangsadapter
BRP7A5*
0

1

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2
P1 P2
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Tilslutningsdiagram

22-5 Styringsenhed + DIII centralt kontroludstyr

F1 F2

P1 P2

F1 F2

P1 P2

BEMÆRK

Hvis styringsenheden bruges sammen med DIII central styringsenhedsudstyr, så …
●● … tidsplanfunktionen kan begrænses.
●● … aktiver ikke setback-tilstand.
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