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Sikkerhetshensyn

1. Sikkerhetshensyn
Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av
originalinstruksjonene.

Se også installeringshåndboken som er festet til innendørsanlegget.
Les disse sikkerhetshensynene nøye før du installerer fjernkontrollen.
●● Denne håndboken klassifiserer hensyn under ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge typer inneholder
viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor.

ADVARSEL
FORSIKTIG

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade
eller tap av liv.
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til
materiell skade eller personskade. Avhengig av omstendighetene
kan skadene være alvorlige.

●● Etter at du har fullført installeringen, gjennomfører du en prøveoperasjon for å se etter feil og
forklare for kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget brukes ved hjelp av brukerhåndboken.
Be kunden om å oppbevare installerings- og driftshåndboken for fremtidig referanseformål.

ADVARSEL
Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre installeringsarbeidet.
Ikke prøv å installere fjernkontrollen selv. Feilaktig installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk
støt eller brann.
Forhør deg med forhandleren om flytting og gjeninstallering av fjernkontrollen.
Feilaktig installering kan medføre lekkasje, elektrisk støt eller fare for brann.
Installer fjernkontrollen i samsvar med instruksjonene i installeringshåndboken.
Feilaktig installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
Sørg for å bruke bare tilleggsutstyr og deler som er spesifisert for installeringsarbeidet.
Manglende bruk av spesifiserte deler kan føre til at enheten faller, vannlekkasjer, elektrisk støt
eller brann.
Installer fjernkontrollen på et underlag som er solid nok til å tåle vekten av fjernkontrollen.
Et underlag som ikke er sterkt nok, kan føre til at fjernkontrollen faller og forårsaker personskade.
Elektrisk arbeid må utføres i samsvar med relevante lokale og nasjonale forskrifter og ifølge
instruksjonene i denne installeringshåndboken.
Utstyret må bare kobles til en egen strømkrets. Utilstrekkelig strømkretskapasitet og feilaktig
utførelse av arbeider kan føre til elektrisk støt eller brann.
Utfør alltid installeringsarbeidet med strømtilførselen slått av.
Berøring av strømførende deler kan føre til elektrisk støt.
Ikke demonter, rekonstruer eller reparer.
Det kan føre til elektrisk støt og/eller brann.
Sørg for at hele ledningsopplegget er sikkert. Bruk spesifiserte ledninger og sørg for at ytre krefter
ikke kan påvirke terminaltilkoblinger eller ledninger.
Feilaktige tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til unormal varmeutvikling eller brann.
Valget av materialer og installasjoner må overholde aktuelle nasjonale og internasjonale standarder.
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FORSIKTIG
For å unngå lekkasjer og elektrisk støt på grunn av vanninntrenging eller insekter må
ledningsgjennomføringen fylles med kitt.
Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige hender da dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke vask fjernkontrollen med vann, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Installer innendørs- og utendørsanlegg, strømledning og tilkoblingsledninger minst 1 meter unna
TV-er eller radioer for å forhindre interferens og støy.
(Avhengig av styrken på det innkommende signalet er en avstand på 1 meter eventuelt ikke nok
til å forhindre støy.)
Ikke monter luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det finnes en høy konsentrasjon av mineraloljespray eller damp (f.eks. et kjøkken).
Plastdeler kan forringes og falle av slik at det kan oppstå vannlekkasje.
2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan forårsake lekkasje av kjølevæske.
3. Nær maskineri som gir fra seg elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre betjeningen av kontrollsystemet og føre til
en feilfunksjon på enheten.
4. Der brannfarlige gasser kan lekke, der karbonfibrer eller lettantennelig støv svever i luften,
eller der flyktige brennbare væsker som tynner eller bensin håndteres.
Drift av enheten under slike forhold kan føre til brann.
5. Områder med høy temperatur eller åpen flamme.
Overoppheting og/eller brann kan oppstå.
6. Fuktige områder, eller steder som kan utsettes for vann.
Hvis vann trenger inn i fjernkontrollen, kan elektrisk støt oppstå og den interne
elektronikken kan svikte.
Når fjernkontrollens termostatfunksjon brukes, bør installeringsstedet være et sted:
●● der gjennomsnittstemperaturen i rommet kan registreres
●● som ikke er utsatt for direkte sollys
●● som ikke er i nærheten av en varmekilde
●● som ikke berøres av luften utendørs eller trekk når f.eks. døren åpnes/lukkes, luftutløpet
til innendørsenheten eller lignende.
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Tilbehør

2. Tilbehør
Følgende tilbehør er inkludert.
Treskrue +
murplugger
(Ø4,0x30)

Liten skrue
(M4×16)

2x

2x

Klemme
1x

2x

Ledningsholder

Installerings- og
driftshåndbok
7x

1x

3. Installeringsprosedyre for fjernkontroll
3-1 Fastslå hvor fjernkontrollen skal installeres.

Sørg for å følge "1. Sikkerhetshensyn" når du bestemmer plasseringen.

3-2 Plasser et ledningsgjennomføringshull på veggen hvis
ledningene kommer ut fra baksiden.
Fjernkontrollen sett utenfra
Nedre hus,
gjennomgående
hull

Ø 8–10
La hullet på veggen stå midt
i det gjennomgående hullet
på fjernkontrollens nedre
hus når du lager hullet.

40
48,5

FORSIKTIG

Gjennomgående
hull
Ø 8–10
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Hvis hullet er for stort eller plasseringen ikke
er riktig, kan hullet kommet ut fra kontrolleren.
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3-3 Fastslå plasseringen av kontrollledningens uttak (bakre
uttak, venstre uttak, øvre venstre uttak, øvre midtre uttak).
3-3-1 Bakre uttak

3-3-2 Venstre uttak

Skjær av resinområde (skravert område).

Skjær av det tynne området (skravert
område) med en avbitertang eller lignende,
og fjern ujevnheter med en fil eller lignende.

3-3-3 Øvre venstre uttak

3-3-4 Øvre midtre uttak

Skjær av det tynne området (skravert
område) med en avbitertang eller lignende,
og fjern ujevnheter med en fil eller lignende.

Skjær av det tynne området (skravert
område) med en avbitertang eller lignende,
og fjern ujevnheter med en fil eller lignende.

3-4 Legg ledningsopplegget.
FORSIKTIG

1. Koblingsboksen og overføringsledningsnett skal ikke festes.
2. Fjernkontrollens kretskort må ikke berøres direkte.

Spesifikasjoner for ledningsopplegg
Ledningsoppleggtype
Ledningoppleggstørrelse
Ledningslengde

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

* Dette er den totale lengden i systemet ved bruk av gruppekontroll.
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Installeringsprosedyre for fjernkontroll

Hylsedelen i fjernkontrollkabinettet skal avstrippes i henhold til disse instruksjonene.
±10 mm
For et enkelt ledningsopplegg er
det bedre å holde en forskjell på
Trekk av skjermingen og hylsen
±10 mm mellom lengden på de
to ledningene.
Ledningens
kutteanvisning
Hylseavstrippingslengde:
●● ±150 mm for øvre venstre uttak
●● ±200 mm for øvre midtre uttak
Koble terminalene (P/P1, N/P2) på fjernkontrollens til terminalene (P1, P2) på
innendørsanlegget. (P1 og P2 har ingen polaritet.)

3-4-1 Bakre uttak
Innendørsenhet
P1 P2
Nedre hus
Øvre hus
Kretskort

Klemme

Klemme

Tverrsnitt

Ledningens
festepunkt

-

Sikre ledningen ved
festepunktet ved hjelp
av den medfølgende
klemmen.

<Anvisning for å feste ledningen>
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3-4-2 Venstre uttak
Innendørsenhet
P1 P2

Nedre hus
Øvre hus
Kretskort

3-4-3 Øvre venstre uttak
Ledningsholder

Øvre hus

Ledningsholder
Ledninger

Tverrsnitt

-

Installer den medfølgende
ledningsholderen for
å hindre at ledningene
klemmes, som vist til
venstre.

Innendørsenhet
P1 P2

Nedre hus
Øvre hus
Kretskort

3-4-4 Øvre midtre uttak
Innendørsenhet
P1 P2
Ledningsholder
Nedre hus
Øvre hus
Kretskort
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Installeringsprosedyre for fjernkontroll

FORSIKTIG

●● Ikke legg kablene nær strømkabler slik at du unngår elektrisk støy (ekstern støy).
●● Forsegl ledningsoppleggets inntrekkingsport med kitt (kjøpes lokalt) for å forhindre
inntrenging av insekter eller lignende.

3-5 Festeprosedyre for det nedre kabinettet.

Hvis fjernkontrollen kables gjennom det øvre midtre uttaket eller det bakre uttaket, skal kablene
føres gjennom utløpshullet i det nedre kabinettet før det monteres på veggen.

3-5-1 Veggmontering

Fest ved hjelp av de medfølgende treskruene (2×).

Treskruer
(Ø 4,0 x 30)

3-5-2 Montering av bryterboks

Fest ved hjelp av de medfølgende små skruene (2×).
Bryterboks for to
enheter (uten deksel)

Bryterboks
(kjøpes lokalt)
(Bruk valgfritt tilbehør
KJB211A)

84

46
(Installeringens stigningsvinkel)
Små skruer (M4×16)
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Bryterboks for en
enhet (uten deksel)

Bryterboks
(kjøpes lokalt)
(Bruk valgfritt tilbehør
KJB111A)
84

28
(Installeringens stigningsvinkel)
Små skruer (M4×16)

FORSIKTIG

●● Velg et flatt sted for installeringen hvis det er mulig.
●● Ikke stram til installeringsskruene for mye slik at du unngår deformering av det nedre kabinettet.

3-6 Fest det øvre kabinettet.

●● Plasser det øvre kabinettet overfor knastene i det nedre kabinettet (6 punkter), og sett inn det
øvre kabinettet.
●● Pass på at ledningene ikke kommer i klem.
●● Skrell av den beskyttende forseglingen som er festet på det øvre kabinettet.

3-7 Fjern det øvre dekselet.

Sett inn en skrutrekker i sporene i det nedre dekselet (2 steder) for å fjerne det øvre dekselet.

MERK

●● Fjernkontrollens kretskort installeres i det
øvre kabinettet. Vær forsiktig så du ikke
skader kretskortet med skrutrekkeren.
●● Sørg for at støv eller fuktighet ikke
kommer i kontakt med kretskortet i det
øvre kabinettet.
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Skrutrekker

Sett inn en skrutrekker og vri den
lett for å fjerne det øvre huset.
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4. Fjernkontrollknappenes funksjoner og
menypunkter
4-1 Funksjoner og menypunkter

(1) Knapp for valg av driftsmodus
(11) LCD (med bakgrunnsbelysning)

(4) Opp-knapp
(5) Ned-knapp
(6) Høyre-knapp
(7) Venstre-knapp
(9) Driftslampe
(8) På/av-knapp
(3) Meny/enter-knapp
(10) Avbryt-knapp
(2) Viftehastighet/luftstrømretning-knapp
(Fan Speed/Airflow Direction)
(1) Knapp for valg av driftsmodus
●● Trykk på denne knappen for å velge
ønsket driftsmodus.
●● Hvilke modi som er tilgjengelig,
kan avhenge av tilkoblet modell.
(2) Viftehastighet/luftstrømretning-knapp
(Fan Speed/Airflow Direction)
●● Brukes til å endre viftehastigheten
og luftstrømretningen.
●● Hvilke viftehastigheter som er
tilgjengelige, kan avhenge av tilkoblet
modell.
(3) Meny/enter-knapp
●● Brukes til å vise hovedmenyen, eller
angi det valgte elementet. (Hvis du
vil ha detaljer om hovedmenyen, se
driftshåndboken.)

BRC1E53
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Hovedmeny*
Lock Function** (låsefunksjon)
Rotation** (rotasjon)
Airflow Direction (luftstrømretning)
Individual Air Direction (individuell luftretning)
Quick Start (hurtigstart)
Ventilation (ventilasjon)
Energy Saving Options
(strømsparingsalternativer)
Schedule (tidsplan)
Filter Auto Clean (automatisk filterrengjøring)
Maintenance Information
(vedlikeholdsinformasjon)
Configuration (konfigurasjon)
Current Settings (gjeldende innstillinger)
Clock & Calendar (klokke og kalender)
Language (språk)
* M
 enypunktene som er tilgjengelige, avhenger
av tilkoblet modell.
**Lock Function (låsefunksjon) og Rotation (rotasjon)
er skjulte menypunkter. Instruksjoner om hvordan du
gjør dem synlige, finnes i kapitlene 14, 15, 16 og 17.
Referanseguide for installatør
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(4) Opp-knapp
(11) LCD-skjerm (med bakgrunnsbelysning)
●● Brukes til å øke den innstilte
●● Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt 30 sekunder
temperaturen.
når du trykker på en av knappene.
●● Det neste menypunktet på oversiden
●● Handlingen som er knyttet til knappene
markeres.
(unntatt PÅ/AV-knappen) utføres ikke når
(Hold nede knappen for å gå gjennom
bakgrunnsbelysningen ikke er tent.
verdiene eller elementene.)
●● Når to fjernkontroller brukes til å styre én
●● Brukes til å endre det valgte elementet.
innendørsenhet, tennes bakgrunnsbelysningen
på den som brukes først.
(5) Ned-knapp
●
●
Funksjonen Auto Display Off gjør at displayet
●● Brukes til å senke den innstilte
slås av automatisk etter et angitt tidsrom. For
temperaturen.
instruksjoner om hvordan du angir og aktiverer
●● Det neste menypunktet under markeres.
Auto Display Off: se referanseguide for bruker.
(Hold nede knappen for å gå gjennom
verdiene eller elementene.)
●● Brukes til å endre det valgte elementet.

(6) Høyre-knapp
●● Brukes til å markere det neste punktet
til høyre.
●● Visningsinnholdet endres til neste skjerm.
(7) Venstre-knapp
●● Brukes til å markere de neste
menypunktene til venstre.
●● Visningsinnholdet endres til forrige skjerm.
(8) På/av-knapp
●● Trykk for å starte eller stanse
luftkondisjoneringsanlegget.
(9) Driftslampe (grønn)
●● Denne lampen lyser når anlegget er i drift.
●● Denne lampen blinker hvis det oppstår
en feil.
●● Denne lampen er ikke tent når driften
er AV.
(10) Avbryt-knapp
●● Brukes til å gå tilbake til forrige skjerm.
●● Trykk på og hold denne knappen
i 4 sekunder eller lenger for å vise
menyen Service Settings
(serviceinnstillinger).

Service Settings-meny*
Test Operation (testdrift)
Maintenance Contact (vedlikeholdskontakt)
Field Settings (feltinnstillinger)
Demand (behov)
Min Setpoints Differential
(min. settpunktdifferensial)
External Input Interlock
(ekstern inngangsforrigling)
Group Address (gruppeadresse)
Indoor unit Airnet Address
(innendørsenhetens Airnet-adresse)
Outdoor unit Airnet Address
(utendørsenhetens Airnet-adresse)
Error History (feilhistorikk)
Indoor Unit Status (innendørsenhetens status)
Outdoor Unit Status (utendørsenhetens status)
Forced Fan ON (tvangsstyrt vifte PÅ)
Switch Main Sub Controller (bytt
hovedfjernkontroll og underfjernkontroll)
Filter Indicator (filterindikator)
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind (børste-/filterindikator)
Disable Filter Auto Clean (deaktiver automatisk
filterrengjøring)
*Menypunktene som er tilgjengelige, avhenger av
tilkoblet modell.

4-2 Beskrivelse av bruk av knappene
Fremhevet skjerm (valgte elementer)

Instruksjoner for bruk av
knappene vises.
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5. Strøm på
FORSIKTIG

●● Det er ikke mulig å bruke to fjernkontroller og digital inngangsadapter BRP7A* sammen.
Den digitale inngangsadapteren virker ikke og har feilstatus når en underfjernkontroll påvises.
●● Når du styrer en innendørsenhet med to fjernkontroller, må en av dem angis som
hovedfjernkontroll og den andre som underfjernkontroll.
Dette valget må utføres en gang under oppstart, og kan endres senere i menyen Service
Settings (serviceinnstillinger).

●● Kontroller at ledningsopplegget til innendørs-/utendørsenheten er komplett.
●● Kontroller at koblingsboksdekselet på innendørs-/ og utendørsenheten er lukket før du slår
på strømmen.

Hvis en innendørsenhet kontrolleres av en fjernkontroll
5-1
5-2

Slå på strømmen.
"Checking the connection.
Please stand by." (Kontrollerer
tilkoblingen. Vennligst standby)
vises.

5-2

<Hovedfjernkontroll>
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

MERK

Når teksten til venstre
vises, tennes ikke
bakgrunnsbelysningen
når du trykker på en
av knappene.

<Standardskjerm>

5-3

Standardskjermen vises.

5-3
Fan

Hvis en innendørsenhet kontrolleres av 2 fjernkontroller
5-4
5-5

Slå på strømmen.
"Checking the connection.
Please stand by." (Kontrollerer
tilkoblingen. Vennligst standby)
vises.

5-5

<Hovedfjernkontroll>
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

5-5

<Underfjernkontroll>
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

MERK

Når teksten ovenfor vises, tennes ikke
bakgrunnsbelysningen når du trykker på en
av knappene.

BRC1E53
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5-6

5-7

5-8

Hvis underfjernkontrollen ikke
er innstilt ved oppstart når en
innendørsenhet styres av to
fjernkontroller, vises "Error code:
U5" (feilkode: U5) på skjermbildet
for tilkoblingskontroll.

5-6

Error Code U5
Checking the connection.
Please stand by.

5-6
5-7

Error Code U5
Checking the connection.
Please stand by.

Main RC

Main RC

Velg underfjernkontrollen ved
å trykke på valgknappen for
driftsmodus på en av
fjernkontrollene i 4 sekunder
eller lenger.

Trykk og hold inne
driftsmodusvelgerknappen
for underfjernkontrollen
i 4 sekunder.

5-8

Når visningen endres fra
hovedfjernkontrollen til
underfjernkontrollen, er
innstillingen fullført.

MERK

Checking the connection.
Please stand by.

Sub RC

Hvis standardskjermen ikke vises i mer enn 2 minutter
etter visningen av "Sub RC", slår du av strømtilførselen
og kontrollerer ledningene.

5-9

Standardskjermen vises.

5-9

<Standardskjerm>

Fan

5-9

<Standardskjerm>

Fan

FORSIKTIG

Du kan bare bruke en hoved- og underfjernkontroll av samme type. Eksempel: Ikke kombiner
BRC1E52* med BRC1E53*.
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MERK

●● Når du velger et annet språk, se "13. Language (språk)" på side 28.
●● Disse funksjonene kan ikke angis i underfjernkontrollen.
Still dem inn på hovedfjernkontrollen:
•• Individual Air Direction (individuell luftretning)
•• "Auto"-modus (bytter til oppvarming eller kjøling)
•• Energy Saving Options (strømsparingsalternativer)
•• Schedule (tidsplan)
•• Service Settings (serviceinnstillinger) (bare Test Operation (testoperasjon), Maintenance
Contact (vedlikeholdskontakt) og Switch Main Sub Controller (bytt hovedfjernkontroll og
underfjernkontroll) er tilgjengelig).
•• Demand (behov)
•• Quiet Operation Mode (stille driftsmodus)
•• Rotation
•• Draft prevention (trekkforebygging)

BRC1E53
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6. Innstillinger på installasjonsstedet
6-1

6-2

Trykk på og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger. Service
Settings-menyen vises.

6-1

Velg Field Settings og trykk på
meny/enter-knappen.

6-2

<Standardskjerm>

Fan
Trykk på og hold
Avbryt-knappen i 4 sekunder
eller lenger mens
bakgrunnsbelysningen
er tent.

<Service Settings>
Service Settings

1/3

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Field settings>

6-3

6-4

6-5

Fremhev "Mode No."
(modusnummeret) med
knappene
(venstre/høyre) og
velg ønsket modusnummer med
knappene
(opp/ned). Se side
17 for de mest brukte
feltinnstillingene.
Hvis du konfigurerer innendørs
enhetene individuelt under
gruppekontroll (når et
modusnummer som 20 , 21 ,
22 , 23 , 25 er valgt), fremhever
du enhetsnummeret med
knappene
(venstre/høyre)
og velger "Indoor unit No."
(innendørsanleggnr.) som skal
angis med knappene
(opp/
ned). (Denne operasjonen ikke
nødvendig ved konfigurasjon
som gruppe.)
Bruk knappene
(venstre/
høyre) for å fremheve SECOND
CODE NO. i FIRST CODE NO.
som skal endres, og velg ønsket
SECOND CODE NO. ved hjelp av
knappene
(opp/ned). Flere
identiske modusnummerinnstillinger
er tilgjengelige.
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6-3
6-4
6-5

I tilfellet individuell
innstilling per
innendørsanlegg
Field Settings
Unit No.
0

Return

Mode
20

6-4
6-6

I tilfellet
gruppeinnstilling
Field Settings
Mode
10

Setting

Return

Setting

SECOND CODE NO.

MERK

FIRST CODE (SW) NO.

●● I tilfellet individuell konfigurasjon per
innendørsanlegg vises gjeldende innstillinger.
●● SECOND CODE NO. " - " betyr at ingen
funksjoner er tilgjengelige
●● I tilfelle konfigurering som gruppe vises alt av
SECOND CODE NO. det er mulig å stille inn,
som " * ".

Trykk på meny/
enter-knappen.

BRC1E53
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6-6
6-7

6-8
6-9
6-10

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene
lagres, og skjermbildet Field
settings (feltinnstillinger)
kommer tilbake.

6-6
6-7

Field Settings
Save the settings?

Yes
Return

No

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Field Settings>

Når du skal endre flere
innstillinger, gjentar du "6-2"
til "6-7".
Etter at alle endringene er fullført,
trykker du to ganger på Avsluttknappen.
Bakgrunnslyset slukker, og
"Checking the connection.
Please stand by." (Kontrollerer
tilkoblingen. Vennligst standby)
vises under initialisering.
Etter initialiseringen kommer
standardskjermen tilbake.

FORSIKTIG

●● Når et valgfritt tilbehør er installert på innendørsanlegget, kan innstillingene for
innendørsanlegget endres. Se håndboken for det valgfrie tilbehøret.
●● For detaljer om feltinnstillingene til innendørsenheten: Se installeringshåndboken som er festet
til innendørsenheten.
●● Feltinnstillingene for utendørsenheten kan bare konfigureres på utendørsenhetens kretskort.
Se installeringshåndboken som er festet til utendørsenheten.

MERK
●● Selv om konfigurasjonen utføres for hele gruppen, angis modusnr. i parentes under individuell
konfigurering av innendørsenhet eller under kontrollen når konfigurasjonen er fullført.
●● SECOND CODE NO. ved fabrikklevering avhenger av innendørsenhetens modell. Du finner
standardverdier i servicehåndbøkene til de respektive enhetene.
Verdien er den samme for alle innendørsenheter for følgende innstillinger.
-- Termostatsensor brukt for Auto-modus og Setback-funksjon (romtemperatur i detaljert
visning): "02".
-- Tilbakeslagsfunksjon: "04"
-- Ekstern inngang B1: "02"
-- Ekstern inngang B2: "02"
-- Luftstrømretningsintervall (unntatt rundstrømkassett): "02"
-- Termostatsensor i fjernkontroll (Sky Air only): "02"
-- Overlappingstid for rotasjon: "03"
●● Funksjoner som er utilgjengelige for de tilkoblede innendørsenhetene, vises ikke.

BRC1E53
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Innstillinger på installasjonsstedet
FIRST
Modusnr.
CODE
(Merknad 1)
NO.

SECOND CODE NO. (Merknad 2)

Beskrivelse av innstillingen

01

02

3

1c

1

1c
1c

12
13

1e

2

Tilbakeslagsfunksjon.

Ikke i bruk

Bare Heat

1e

7

Overlappingstid for rotasjon.

30 minutter

15 minutter

10 (20)
1

2
3
11 (21)

0

1
12 (22)
2
0
1

13 (23)

3
4

6

Lav

0
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Høy

15 (25)

Filterforurensning Ultralangt
±10000 timer
±5000 timer
innstillingen tung/lett
livstidsfilter
for når ikonet "Time to
clean the air filter"
Langt
±2500 timer
±1250 timer
(på tide å rengjøre
livstidsfilter
luftfilteret) vises (når
filterforurensingen er
Standardtung, skal tiden før
±200 timer
±100 timer
rengjøring av luftfilteret filter
halveres).
Filtertype med lang levetid
(innstilling av indikasjonstid
Ultralangt
for filtermelding.)
Langt livstidsfilter
livstidsfilter
(Endre innstilling når et ultralangt
filter er installert.)
Kombinert bruk
Termostatsensor i fjernkontrollen.
(med innendørsIkke i bruk
termistor)
Innstilling for når filtermeldingen
Display
Ikke vis
ikke skal vises.
Antall innendørsenheter med
samtidig drift som er tilkoblet
Par
Tvilling
SkyAir (innstilling for samtidig
drift av systemet).
Ekstern PÅ/AV-inndata fra utsiden
PÅ/
(innstilling for når tvunget PÅ/AV
Tvungen AV
AV-operasjon
skal betjenes fra et annet sted).
Endring av termostatdifferanse
(innstilling for når en fjernsensor
1°C
0,5°C
skal brukes).
Høy luftutslippshastighet (for bruk
2,7 m < h
h ≤ 2,7 m
med høyt innvendig tak).
≤ 3,0 m
Valg av luftstrømretning (innstilling
4-veisventil
3-veisventil
for når et blokkeringssett er
strømning
strømning
installert).
Valg av luftstrømfunksjon (innstilling
for når det skal brukes dekorpanel
Utstyrt
Ikke utstyrt
ved uttaket).
Innstilling av luftstrømmens retning
Øvre
Normal
(Airflow direction).
Innstilling av det eksterne statiske
Høyt statisk
trykket (innstilling i henhold til den
Normal
trykk
tilkoblede kanalmotstanden).
FHYK: følg innstillingen for høyt
Høyt innvendig
Normal
innvendig tak.
tak
Dreneringspumpedrift med fukting.
Utstyrt
Ikke utstyrt
InnendørsTermostatsensor brukt for
termistor
FjernkontrollterAuto-modus og Setback-funksjon
(inntaksmistor
(romtemperatur i detaljert visning).
temperatur)
Ekstern inngang B1.
Ikke i bruk
Bruk
Ekstern inngang B2.
Ikke i bruk
Bruk

03

04

—

—

—

—

Bruk bare
denne

—

—

—

Trippel

Dobbel
tvilling

Nøddrift

Tvungen
AV

—

—

3,0 m < h
≤ 3,5 m
2-veisventil
strømning

—
—

—

—

Nedre

—

Lavt
statisk
trykk

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—
Cool og
Bare Cool
Heat
10
5
minutter minutter
BRC1E53
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7. Testdriftmetode (kun SkyAir)
* I tilfellet VRV, se håndboken som er knyttet til utendørsanlegget.

Se også installeringshåndbøkene som følger med innendørsanlegget
og utendørsanlegget.
●● Kontroller at ledningene til innendørsanlegget og utendørsanlegget er komplett.
●● Kontroller at koblingsboksdekselet på innendørsanlegget og utendørsanlegget er lukket.
●● Etter at kjølemedierøropplegg, dreneringsrøropplegg og elektrisk ledningsopplegg er fullført,
må du rengjøre innsiden av innendørsanlegget og dekorpanelet.
●● Utfør testoperasjonen i henhold til følgende prosedyre.

MERK

●● Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt 30 sekunder når du trykker på en av betjeningsknappene.
●● Du kan bare bruke knappene når bakgrunnsbelysningen er tent. Imidlertid kan PÅ/AV-knappen
brukes når bakgrunnsbelysningen ikke er tent.

7-1

Sørg for å slå på strømmen minst
6 timer før testen av utstyret for
å beskytte kompressoren.

7-2

Kontroller at både væske- og
gassavstengingsventilene er åpne.

FORSIKTIG

Kontroller at ytterpanelet og
røroppleggdekselet er lukket
før drift (fare for elektrisk støt).

MERK

Etter luftrensingen med vakuumpumpen vil kjølemedietrykket kanskje ikke stige selv om
avstengingsventilen åpnes. Årsaken er at kjølemediesystemet til utendørsanlegget er
blokkert av en elektrisk ekspansjonsventil eller tilsvarende. Drift er ikke noe problem.

7-3

Sett driftsmodusen til kjøling ved hjelp
av knappen for valg av driftsmodus.

7-4

Trykk på og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger. Service
Settings-menyen vises.

7-3
7-4

<Standardskjerm>

Cool

Set to

28°C

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

<Service Settings>

BRC1E53
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7-5

7-6

Velg Test Operation og trykk på
meny/enter-knappen.
Standardskjermen kommer tilbake,
og "Test operation" (testoperasjon)
vises.

7-5

Trykk på PÅ/AV-knappen innen ca.
10 sekunder. Testoperasjonen starter.
Kontroller driftsforholdene i 3 minutter.

7-6
Trykk på PÅ/AV-knappen
(innen ca. 10 sekunder).
Return

7-9

Trykk på knappen for å endre
innstillingen av luftstrømretningen.
Bruk knappene
til å endre
luftstrømretningen.

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

7-7

<Main menu>
Main Menu

7-8
7-9

Når du har bekreftet driften av
luftstrømmen, trykker du på meny/
enter-knappen for å gå tilbake til
standardskjermen.

1/2

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

7-8

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Cool

Test operation (testoperasjon)
kan også startes ved å først
utføre 7-6 og deretter 7-5.

Trykk på knappen Fan Speed/Airflow
Direction (viftehastighet/
luftstrømretning).

1/3

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

MERK

7-7

Service Settings

Setting

Trykk på knappen Fan
Speed/Airflow Direction
(viftehastighet/
luftstrømretning)

Airflow Direction
Direction
Position 0

Return

Setting

Hvis du vil velge innstilling
for luftstrømretning, trykker
du på knappen (høyre)
på innstillingsskjermbildet.

Endre luftstrømretningen
ved hjelp av knappene
(opp/ned).

Trykk på meny/
enter-knappen.

7-10

Trykk og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger på
standardskjermen. Service
Settings-menyen vises.

7-10
Cool

Return

Setting

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

<Service Settings menu>
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7-11

Velg Test operation (testoperasjon)
på menyen Service Settings
(serviceinnstillinger) og trykk på
meny/enter-knappen. Startskjermen
kommer tilbake, og normal drift er
mulig.

7-11

Service Settings

1/3

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Standardskjerm>

7-12
7-13

Kontroller funksjonene i henhold til
driftshåndboken.

MERK

Test operation stanser automatisk etter
30 minutter.

Når dekorpanelet ikke er installert,
slår du av strømmen etter at
testoperasjonen er ferdig.

FORSIKTIG

●● Hvis interiørarbeid ikke er ferdig når testoperasjonen er ferdig, må du forklare kunden at
enheten ikke skal brukes før interiørarbeidet er fullført. Dette er for å beskytte
innendørsanlegget.
●● (Hvis innendørsenheten betjenes, kan den bli forurenset med materialene som oppstår fra lakk
eller klebemidler under interiørarbeidet, og vannsprut eller vannlekkasje kan oppstå.)

FORSIKTIG

●● Se Feildiagnosemetode hvis det ikke er mulig å bruke enheten på grunn av en funksjonsfeil.
●● Når testoperasjonen er ferdig, må du kontrollere at feilkodehistorikken ikke vises på
skjermbildet Maintenance Information, i henhold til følgende prosedyre.

7-14

7-15

Trykk på meny/enter-knappen
på standardskjermen.
Hovedmenyen vises.

Velg Maintenance Information og
trykk på meny/enter-knappen.

7-14

<Standardskjerm>

Cool

7-15

4P419250-1 – 2015.10

28°C

Trykk på meny/
enter-knappen.

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

BRC1E53

Set to

2/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting
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7-16
7-17

Maintenance Information-skjermbildet
vises. Kontroller at den siste feilkoden
ikke vises på skjermen.

7-16
7-17

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

Hvis den siste feilkoden vises,
gjennomfører du feildiagnose
ved å referere til "Error code list"
(feilkodeliste) i installeringshåndboken
til innendørsanlegget. Etter at
feildiagnosen er ferdig, trykker du og
holder PÅ/AV-knappen i 4 sekunder
eller lenger på skjermbildet
"Maintenance Information"
(vedlikeholdsinformasjon) for
å slette feilkodehistorikken.

–––/000
–––/000

Return

Trykk på og hold PÅ/
AV-knappen i 4 sekunder
eller lenger.

MERK

Hvis ingen feilkode vises når denne
prosedyren er fulgt, har systemet fullført
testoperasjonen som normalt.

Feildiagnosemetode
●● Når fjernkontrollen viser et element
i følgende tabell, inspiserer du
detaljene i tabellen.
●● Hvis det oppstår en feil, vises " ".
Gjennomfør feilanalysen ved
å referere til "Error code list"
(feilkodeliste) i
installeringshåndboken til
innendørsanlegget. Når
anleggsnummeret som oppdaget
feilen under gruppekontroll blir
bekreftet, se "8. Kontrollprosedyren
i Error History".

Cool

Return

Fjernkontrollvisning
•
•

Ingen visning

"Checking the connection
Please stand by" (Kontrollerer tilkoblingen.
Vennligst standby) vises.*

•
•
•
•
•

•
•

Setting

Beskrivelse
Strømbrudd, strømspenningsfeil eller åpen fase
Feil ledningsopplegg (mellom innendørs- og
utendørsanlegg)
Feil på innendørs kretskort
Frakobling av fjernkontrollens ledningsopplegg
Fjernkontrollfeil
Røket sikring (utendørsanlegg)
Displayet er av på grunn av funksjonen Auto
Display Off. Hvis du vil ha mer informasjon,
se brukerreferanseguiden.
Feil på innendørs kretskort
Feil ledningsopplegg (mellom innendørsog utendørsanlegg)

* Selv om "Checking the connection Please stand by" (Kontrollerer tilkoblingen. Vennligst standby)
vises i opptil 90 sekunder etter at strømmen er slått på, betyr ikke dette en feil. (Fastslå etter
90 sekunder.)
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8. Kontrollprosedyren i Error History
<Standardskjerm>

8-1

8-2

Trykk og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger på
standardskjermen. Service Settingsmenyen vises.

8-1

Velg Error History og trykk på meny/
enter-knappen. Menyen Error History
(feilhistorikk) vises.

8-2

Cool

Velg RC Error History og trykk på
meny/enter-knappen. Feilkodene
og anleggsnumrene kan bekreftes
i skjermbildet RC Error History.

8-3

8-5

I skjermbildet RC Error History vises
de 10 siste elementer i rekkefølge.
Trykk på Avbryt-knappen
i skjermbildet RC Error History
3 ganger.
Standardskjermen kommer tilbake.

8-4
8-5

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

<Service Settings>
2/3

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Error History

2/2

RC Error History
Indoor Unit Error History

Return

8-4

28°C

Service Settings

Return

8-3

Set to

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

RC Error History
Unit Error

Date

1/3
Time

Return

Enhetsnummer
Siste post

MERK

Du kan se Indoor Unit Error History
(innendørsenhetens feilhistorikk) og feilhistorikken
for hver innendørsenhet uavhengig av hverandre.
De 5 siste elementene vises i rekkefølge.
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Registreringsmetode for informasjonen i Maintenance Contact

9. Registreringsmetode for informasjonen
i Maintenance Contact
●● Registrering av servicekontaktinformasjon.
<Standardskjerm>

9-1

9-2

Trykk og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger på
standardskjermen. Service
Settings-menyen vises.

9-1

Velg Maintenance Contact og
trykk på meny/enter-knappen.
"Maintenance Contact"-skjermbildet
vises.

9-2

Cool

Velg Maintenance Contact og trykk
på meny/enter-knappen.

9-3

Service Settings

Legg inn telefonnummeret ved hjelp
av knappene
(opp/ned). Bruk
knappene
(venstre/høyre) for
fremheve forrige/neste element.
Tomme elementer skal stå som " - ".

9-5

Trykk på meny/enter-knappen. Innstill
ingsbekreftelsesskjermbildet vises.

9-6

Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene angis,
og menyen Service Settings
(serviceinnstillinger) kommer tilbake.

9-4
9-5

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

Maintenance Contact

0123–456–7890–––

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

Maintenance Contact
Save the settings?

Yes

No

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Service Settings>

Trykk en gang på Avbryt-knappen.
Standardskjermen kommer tilbake.
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Trykk på meny/
enter-knappen.

None
Maintenance Contact

Return

9-7

Setting

Maintenance Contact

Return

9-6

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

1/3

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

Return

9-4

28°C

<Service Settings>

Return

9-3

Set to
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10. Bekreftelse av registrerte detaljer
10-1

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

10-1

<Standardskjerm>

Cool

Set to

28°C
Trykk på meny/
enter-knappen.

10-2

Velg Maintenance Information
og trykk på meny/enter-knappen.
"Maintenance Information"skjermbildet vises.

10-2

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

10-3

Bekreft at kontaktinformasjonen
legges inn riktig.

10-3

Setting

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

2/2

Trykk på meny/
enter-knappen.

De registrerte
detaljene vises.

–––/000
–––/000

Return

10-4

Trykk to ganger på Avbryt-knappen.
Standardskjermen kommer tilbake.

BRC1E53
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Energibehovskontroll

11. Energibehovskontroll
●● Demand-funksjonen lar deg angi et tidsrom hvor system forbruker mindre energi. Det maksimale
strømforbruket kan reduseres til 70% eller 40%.

11-1

11-2

Trykk på og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger. Service
Settings-menyen vises.

Velg Demand og trykk
på meny/enter-knappen.
Demand-menyen vises.

11-1

<Standardskjerm>

Cool

11-2

Set to

28°C

<Service Settings>
Service Settings

Velg Settings og trykk på meny/
enter-knappen. "Demand"skjermbildet vises.

11-3

Trykk på knappene
(opp/ned)
for å endre innstillingene. Trykk på
knappene
(venstre/høyre) for
å flytte det fremhevede elementet.

11-5

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.

11-6

Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene angis,
og standardskjermen kommer tilbake.

11-4
11-5

For å aktivere/deaktivere Demand
går du til Demand-menyen og
velger Enable/Disable

25

Trykk på meny/
enter-knappen.

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

Save the settings?

Yes

11-7

Trykk på meny/
enter-knappen.

Demand

No

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

Demand
Enable/Disable
Settings

Return
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Demand

Return

11-7

Trykk på meny/
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

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.
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11-8

Trykk på knappene
(opp/ned)
for å velge Enable eller Disable .
Bekreftelsesskjermbildet vises når
du trykker på meny/enter-knappen.

11-8

Demand
Enable/Disable

Disable
Return

11-9

Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Funksjonen aktiveres/
deaktiveres, og standardskjermen
kommer tilbake.

11-9

Setting

Endre innstillingen ved hjelp
av knappene
(opp/ned).

Demand
Save the settings?

Yes
Return

No

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

MERK

●● Når du har lagret endringene av innstillingene, aktiveres Demand automatisk.
●● Demand-funksjonens tilgjengelighet avhenger av utendørsenhetens modell.
●● Du må stille klokken for at Demand (behov) skal vises i serviceinnstillingene.

BRC1E53
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12. Clock & Calendar (klokke og kalender)
12-1

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

12-1

<Standardskjerm>

Cool

Set to

28°C
Trykk på meny/
enter-knappen.

12-2

Velg Clock & Calendar og trykk på
meny/enter-knappen. Menyen "Clock
& Calendar" vises.

12-2

<Main menu>
Main Menu

Return

12-3

Velg Date & Time og trykk på meny/
enter-knappen. Skjermbildet "Date &
Time" vises.

12-3

Velg "Year", "Month", "Day" (år,
måned, dag) og klokkeslett ved hjelp
av knappene
(venstre/høyre) og
endre verdiene med knappene
(opp/ned). Når du trykker og holder
inne knappene, endres verdiene
kontinuerlig.

12-5

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.

12-6

Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene
bekreftes, og standardskjermen
kommer tilbake.

12-4
12-5

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

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

Return

12-4

2/2

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Date & Time
Year 2016
Month 01
Day
01
Friday

Trykk på meny/
enter-knappen.

0:00

Return

Setting

MERK

Ukedagen stilles automatisk inn.

12-6

Date & Time
Save the settings?

Yes
Return

No
Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Standardskjerm>

MERK

Hvis et strømbrudd varer i over 48 timer, nullstilles klokken og må stilles inn igjen.
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13. Language (språk)
13-1

13-2

<Standardskjerm>

13-1

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

Cool

13-2

Velg Language og trykk på meny/
enter-knappen. "Language"skjermbildet vises.

Trykk på knappene
(opp/ned)
for å velge ønsket språk, og trykk på
meny/enter-knappen. Innstillingene
bekreftes, og standardskjermen
kommer tilbake.

13-3

28°C

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Main menu>
Main Menu

2/2

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

13-3

Set to

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Language

English
Return

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Standardskjerm>

De synlige språkene varierer etter fjernkontrollmodellen.
BRC1E53A7
7 språk

BRC1E53B7
7 språk

BRC1E53C7
7 språk

1) EN

engelsk

1) EN

engelsk

1) EN

engelsk

2) DE

tysk

2) CZ

tsjekkisk

2) RU

russisk

3) FR

fransk

3) HR

kroatisk

3) EL

gresk

4) IT

italiensk

4) HU

ungarsk

4) TR

tyrkisk

5) ES

spansk

5) SL

slovensk

5) PL

polsk

6) PT

portugisisk

6) RO

rumensk

6) SQ

albansk

7) NL

nederlandsk 7) BG

bulgarsk

7) SK

slovakisk

BRC1E53
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14. Prohibit Buttons (forby-knapper)
●● Begrensning på antall operative knapper.

14-1

14-2

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

14-1

Lock Function (låsefunksjon) blir
synlig når du trykker på meny/
enter-knappen i minst 4 sekunder.

14-2

<Standardskjerm>

Cool

Set to

28°C

<Main menu>
Main Menu

1/2

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

14-3

Velg Lock Function og trykk på
meny/enter-knappen. Menyen
"Lock Function" vises.

14-3

Velg Prohibit Buttons og trykk på
meny/enter-knappen. "Prohibit
Buttons"-skjermbildet vises.

14-4

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

14-6

Velg "Up/Dwn/L/R" (opp/ned/V/H),
"On/Off" (på/av), "Mode" (modus) eller
"Fan Speed" (viftehastighet) ved hjelp
av knappene
(venstre/høyre) og
"Lock/Unlock" (lås /lås opp) ved hjelp
av knappene
(opp/ned).

Lock Function

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
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14-5
14-6

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Return

14-5

Trykk på meny/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Return

14-4

Trykk på meny/
enter-knappen.

BRC1E53
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14-7

Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene angis,
og standardskjermen kommer tilbake.

14-7

Prohibit Buttons
Save the settings?

Yes
Return

14-8

Slik deaktiverer du meny/enter- og
Avbryt knappen i standardskjermen:
1. Hold inne.
2. Trykk kort på de 3 andre angitte
tastene samtidig mens du holder
inne .
Følg den samme prosedyren for
å aktiverer meny/enter- og Avbryt
knappen i standardskjermen.

Trykk på meny/
enter-knappen.

No

Setting

<Standardskjerm>

1

2
2

2
2

MERK

Hvis du vil begrense antallet operative knapper på underfjernkontrollen, starter du med å koble
bare denne fjernkontrollen til anlegget. Kontroller at denne fjernkontrollen er innstilt på "hoved"
(fabrikkstandard) først. Endre begrensningene til innstillingen du foretrekker, og angi til slutt
fjernkontrollen som "sub".

BRC1E53
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15. Function Prohibition (funksjonsforbud)
●● Begrensning på antall operative funksjoner.

15-1

15-2

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

15-1

Lock Function (låsefunksjon) blir
synlig når du trykker på meny/
enter-knappen i minst 4 sekunder.

15-2

Cool

Velg Lock Function og trykk på
meny/enter-knappen. Menyen
"Lock Function" vises.

15-3

Velg Function Prohibition og trykk
på meny/enter-knappen. "Function
Prohibition"-skjermbildet vises.

15-4

Velg ønsket funksjon ved hjelp av
knappene
(venstre/høyre) og
"Lock/Unlock" ved hjelp av
knappene
(opp/ned).

15-6

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.

15-7

Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene angis,
og standardskjermen kommer tilbake.

15-5
15-6

Trykk på meny/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Trykk på meny/
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

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Main menu>

Return

15-4

28°C

Main Menu

Return

15-3

Set to

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

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

Function Prohibition
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Standardskjerm>
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MERK

●● Hvis du vil begrense antallet operative funksjoner på underfjernkontrollen, starter du med
å koble bare denne fjernkontrollen til anlegget. Kontroller at denne fjernkontrollen er innstilt på
"hoved" (fabrikkinnstilt) først. Endre begrensningene til innstillingen du foretrekker, og angi til
slutt fjernkontrollen som "sub".
ved siden av funksjonen.
●● Når en funksjon er forbudt, vises ikonet

16. Prohibit Mode (forbudsmodus)
●● Begrensning på antall operative modi.

16-1

16-2

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

Lock Function (låsefunksjon) blir
synlig når du trykker på meny/
enter-knappen i minst 4 sekunder.

16-1

<Standardskjerm>

Cool

16-2

Velg Lock Function og trykk på
meny/enter-knappen. Menyen
"Lock Function" vises.

16-3

Velg Prohibit Mode og trykk på
meny/enter-knappen. "Prohibit
Mode"-skjermbildet vises.

16-4

4P419250-1 – 2015.10

1/2

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

Trykk på meny/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Main Menu

1/3

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Lock Function
Prohibit Buttons
Function Prohibition
Prohibit Mode

Return

BRC1E53

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Main menu>

Return

16-4

28°C

Main Menu

Return

16-3

Set to

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.
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16-5

16-6
16-7

Velg "Fan" (vifte), "Cool" (kjøle),
"Heat" (varme), "Auto" (automatisk),
"Dry" (tørk) eller "VentClean"
(vifterengj.), med knappene
(venstre/høyre), og "aktiver/deaktiver"
valgt modus med knappene
(opp/ned).
Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene
bekreftes, og standardskjermen
kommer tilbake.

16-5
16-6

Prohibit Mode
Fan
Cool
Heat
Auto
Dry
VentClean
Return

16-7

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Prohibit Mode
Save the settings?

Yes
Return

No
Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Standardskjerm>

MERK

●● Når gjeldende aktiv modus låses, er modusen fremdeles aktiv når du går tilbake til
standardskjermen. Det er bare når modusen endres at den deaktiverte modusen ikke er
tilgjengelig lenger. Når alle modusene låses, er det ikke mulig å gå over til en annen modus
enn gjeldende aktive modus.
●● Hvis du vil begrense antallet operative modi på underfjernkontrollen, starter du med å koble
bare denne fjernkontrollen til anlegget. Kontroller at denne fjernkontrollen er innstilt på "hoved"
(fabrikkstandard) først. Endre begrensningene til innstillingen du foretrekker, og angi til slutt
fjernkontrollen som "sub".
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17. Driftsrotasjon og reserveenhet
Rotation-funksjonen er utformet for enheter som brukes for kritiske situasjoner (f.eks. serverrom
som krever mye kjøling). I så fall er systemet utstyrt med en ekstra reserveenhet. Aktivering av
Rotation tillater:
●● Rotation: Ettersom systemet er utstyrt med flere enheter enn det som kreves for oppvarming/
kjøling, vil en av enhetene ikke være i bruk under normal drift. Etter en angitt tid (dvs. "Rotation
cycle time") vil den inaktive enheten settes i drift, og den tidligere aktive enheten blir inaktiv
(dvs. driftsrotasjon). Ettersom enhetene veksler på å ta en pause, forlenges systemets levetid.
●● Reserveenhet: Gir ytterligere systemreserve. Hvis det oppstår en feil ved en aktiv enhet, sørger
rotasjonen for at den inaktive enheten overtar.

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

FEIL

MERK

●● Det legges til en overlappingsperiode hvor alle enhetene er aktive slik at reserveenheten kan nå
kjølings-/oppvarmingskapasiteten. (jf. feltinnstilling 1E-7)
●● Rotasjonsrekkefølgen avhenger av angitt enhetsnummer. Kontakt din lokale forhandler for å få
instruksjoner om hvordan du endrer enhetsnummeret.
●● Gruppekontroll er nødvendig for at du skal kunne bruke Rotation-funksjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon, se "22. Koblingsskjema"

BRC1E53
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17-1

17-2

Trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen. Hovedmenyen
vises.

Rotation (rotasjon) blir synlig når
du trykker på meny/enter-knappen
i minst 4 sekunder.

17-1

<Standardskjerm>

Cool

17-2

Set to

28°C

<Main menu>
Main Menu

1/2

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

17-3

Velg Rotation og trykk på meny/
enter-knappen. "Rotation"-menyen
vises.

17-3

Velg Rotation Cycle Time Setting
og trykk på meny/enter-knappen.
"Rotation"-skjermbildet vises.

17-4

Main Menu

1/3

Lock Function
Rotation
Airflow Direction
Individual Air Direction
Quick Start
Ventilation

Velg ønsket rotasjonssyklustid med
knappene
(opp/ned).

17-5

Setting

Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Setting

Rotation Cycle Time Setting

Return

17-7

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene angis,
og standardskjermen kommer
tilbake.

17-6
17-7

Trykk på meny/
enter-knappen.

Rotation

24 hr

17-6

Trykk på meny/
enter-knappen.

Rotation

Return

17-5

Trykk på meny/
enter-knappen
i 4 sekunder.

Setting

Return

17-4

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Endre rotasjonssyklustiden
med knappene
(opp/ned).

Rotation
Save the settings?

Yes
Return

No

Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Standardskjerm>
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17-8

For å aktivere/deaktivere rotasjon
går du til "Rotation"-menyen og
velger Enable/Disable

17-8

Rotation
Enable/Disable
Rotation Cycle Time Setting

Return

17-9

Trykk på knappene
(opp/ned)
for å velge Enable eller Disable .
Bekreftelsesskjermbildet vises når
du trykker på meny/enter-knappen.

17-9

Rotation
Enable/Disable

Disable
Return

17-10 Velg

Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Funksjonen
aktiveres/deaktiveres, og
standardskjermen kommer tilbake.

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

17-10

Endre innstillingen
ved hjelp av knappene
(opp/ned).

Setting

Rotation
Save the settings?

Yes
Return

No

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Standardskjerm>

MERK

●● Når du har lagret endringene av innstillingene, aktiveres Rotation automatisk.
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External Input Interlock (ekstern inngangsforrigling)

18. External Input Interlock
(ekstern inngangsforrigling)
MERK

●● Kun tilgjengelig når BRP7A5* digital inngangsadapter (tilleggsutstyr) er tilkoblet.
●● Hvis det forekommer kommunikasjonsproblemer eller adapteren ikke virker som den skal,
er menyen External Input Interlock (ekstern inngangsforrigling) ikke synlig i menyen Service
Settings (serviceinnstillinger).
●● Når en sekundær fjernkontroll kobles til, er det ikke mulig å bruke BRP7A5* digital
inngangsadapter.
●● Når en BRP7A5* digital inngangsadapter er tilkoblet, deaktiveres planleggingstid-funksjonen
så lenge som BRP7A5* digital inngangsadapter er tilkoblet.
Se driftshåndboken for å få mer informasjon om planleggingsfunksjonaliteten.
●● Når en sentral kontroll er tilkoblet, kan funksjonen External Input Interlock (ekstern
inngangsforrigling) overstyres av den sentrale kontrollen. Den sentrale kontrollen prioriteres,
og virker som om BRP7A5* digital inngangsadapter ikke var tilkoblet.

●● Kontroller at BRP7A5* digital inngangsadapter og tilleggskontaktene (vinduskontakt og
nøkkelkortkontakt) er korrekt installert. Ikke glem å kontrollere at "Ingen volt"-kontakten på
kretskortet til BRP7A5* digital inngangsadapter er i riktig posisjon.
●● For installering og tilkobling av BRP7A5* digital inngangsadapter: se relevant installeringshåndbok.

18-1

18-2

Trykk på og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger. Service
Settings-menyen vises.

18-1

Velg External Input Interlock og trykk
på meny/enter-knappen. "External
Input Interlock "-skjermbildet vises.

18-2

<Standardskjerm>

Cool

37

28°C

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

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

1/3

Trykk på meny/
enter-knappen.
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18-3

18-4
18-5

Velg "B2 Delay Timer", "B2 Reset
Timer", "Reset On/Off", "Reset
Mode", "Reset Cool SP" eller
"Reset Heat SP" med knappene
(venstre/høyre) og endre
innstillingene med knappene
(opp/ned).
Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene angis,
og menyen Service Settings
(serviceinnstillinger) kommer tilbake.

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

External Input Interlock
Save the settings?

Yes
Return

No
Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

<Service Settings>
Parameter

Forklaring

Mulige verdier

Standardverdi

B2 Delay Timer

Tidsbryter som starter etter at
nøkkelkortet fjernes. Så lenge som
tidsbryteren ikke utløper, fortsetter
driften av enheten som normalt.

B2 Reset Timer

Tidsbryter som starter når Delay Timer 0–20 timer
forsinkelsestidsbryteren er utløpt. Når
denne tidsbryteren utløper, endres
forrige status til statusen "Default
Reset Setting" (standard innstilling
for nullstilling).

"20 hrs"

Reset On/Off

"Default Reset Setting" PÅ/AV-status.

"ON", "OFF", "--"

"OFF"

Reset Mode

Driftsmodus "Default Reset Setting".

"Auto", "Cool" (kjøling), "Heat"
(varme), "Fan" (vifte), "--"

"--"

Reset Cool SP

Kjølesettpunkt "Default Reset
Setting".

Se innendørsenhetens
"22°C"
Setpoint range
(tilbakeslagspunktintervall)
og Setpoint range limitation
(begrensning av
tilbakeslagspunktintervall), "--".

Reset Heat SP

Varmesettpunkt "Default Reset
Setting".

Se innendørsenhetens
"22°C"
Setpoint range
(tilbakeslagspunktintervall)
og Setpoint range limitation
(begrensning av
tilbakeslagspunktintervall), "--".

0–10 minutter

"1 min"

MERK

●● Når en parameter er "--", betyr det at ingenting endres i denne parameteren og at gjeldende
aktive verdi beholdes.
BRC1E53
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Vinduskontaktlogikk:
Vinduskontakt B1

Nøkkelkortkontakt B2

Klokkeslett

Handling

Lukket

Lukket

/

•
•

Åpen

Lukket

/

Enheten tvinges av (drift av):
•
Ingen forsinkelse og tilbakestilling
av tidsbryteren.
•
Ingen tilbakeslagsfunksjon.
•
Det er ikke mulig å slå enheten
PÅ med PÅ/AV-knappen.

Driften av enheten er normal.
Enheten går tilbake til forrige
status før kontakten åpnes.

Nøkkelkortkontakt-logikk:
Vinduskontakt B1
Lukket

Nøkkelkortkontakt B2
Lukket

Klokkeslett
•
•
•

Handling

•
/
Delay timer < Time •
< Reset timer
Time > Reset timer
•

Driften av enheten er normal.
Enheten går tilbake til forrige
status før kontakten åpnes hvis
tilbakestillingen av tidsbryteren
ikke er utløpt.
Enheten går tilbake til statusen
"Default Reset Setting" (standard
innstilling for nullstilling)
(menyinnstilling) hvis
tilbakestillingen av tidsbryteren
er utløpt.

Lukket

Åpen

Time < Delay timer

Driften av enheten er normal.

Lukket

Åpen

Time > Delay timer

Enheten tvinges av (drift av):
•
Tilbakeslagsfunksjonen (setback)
virker dersom den er aktivert.
•
Det er ikke mulig å slå enheten
PÅ med PÅ/AV-knappen.
•
Tilbakestillingen av tidsbryteren
begynner å telle etter at
forsinkelsestidsbryteren er utløpt.

MERK

●● Forrige status består av PÅ/AV-status, driftsmodus, innstillingspunkt for kjøling og oppvarming.
●● Viftehastigheten og innstillingspunktene for kjøling og oppvarming kan endres når som helst
uten at endringene går tapt når kontaktene brukes.
●● Viftehastigheten lagres for de to hoveddriftsmodusene uavhengig av hverandre. Heating only
(bare varme) har egen lagret viftehastighet, og Cooling only (bare kjøling), Dry (tørk) og Fan
only (bare vifte) har egen viftehastighet.
●● Endringer som utføres mens nøkkelkortkontakten er åpen og forsinkelsestidsbryteren ikke
er utløpt (normal drift), lagres ikke når kontakten lukkes igjen.
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Kombinasjon av vindus- og nøkkelkortkontakt-logikk:
●● Vinduskontakten prioriteres over forsinkelsestidsbryteren og tilbakeslagsfunksjonen til
nøkkelkortkontakten:
Når vinduskontakten åpnes mens nøkkelkortkontakten er åpen, utløper forsinkelsestidsbryteren
straks hvis den kjører. Tilbakeslag (setback) virker ikke lenger. Tilbakestillingen av tidsbryteren
starter tellingen umiddelbart, eller nullstilles ikke hvis den allerede kjører.
●● Nøkkelkortkontaktens tilbakestillingen av tidsbryteren prioriteres over vinduskontakten når den
returnerer til forrige status:
Når nøkkelkortkontakten åpnes mens vinduskontakten er åpen, begynner forsinkelsestidsbryteren
å kjøre. Når forsinkelsestidsbryteren utløper, begynner tilbakestillingen av tidsbryteren å kjøre. Når
tilbakestillingen av tidsbryteren utløper, oppdateres forrige status til statusen "Default Reset Setting"
(standard innstilling for nullstilling).

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

a) Fjern nøkkelkortet. Enheten fortsetter normal drift til forsinkelsestidsbryteren utløper.
b) Åpne vinduet før forsinkelsestidsbryteren utløper. Enheten stanser umiddelbart. Det er ikke mulig
å slå enheten på eller av, tilbakeslagsfunksjonen (setback) virker ikke, forsinkelsestidsbryteren
slutter å telle, og tilbakestillingen av tidsbryteren begynner å telle.
c) Setter du inn nøkkelkortet, skjer det bare en oppdatering av forrige status. Enheten tvinges av,
og tilbakeslagsfunksjonen (setback) er fremdeles deaktivert (vinduskontaktlogikk):
●● Hvis tilbakestillingen av tidsbryteren ikke er utløpt før du setter inn nøkkelkortet, er forrige
status den samme som original status fordi bare statusen tvangsstyrt AV ble endret.
●● Hvis tilbakestillingen av tidsbryteren er utløpt før du setter inn nøkkelkortet, er forrige status
"Default Reset Setting" (standard innstilling for nullstilling).
d) Lukk vinduet. Enheten går tilbake til forrige status. Forrige status avhenger av når tilbakestillingen
av tidsbryteren utløper.

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

a) Åpne vinduet. Enheten stanser umiddelbart. Enheten kan ikke slås på med PÅ/AV-knappen,
tilbakeslagsfunksjonen (setback) virker ikke, og forsinkelsestidsbryteren begynner ikke å telle.
b) Ta ut nøkkelkortet. Forsinkelsestidsbryteren begynner å telle.
c) Lukk vinduet. Statusen er den samme som om vinduet aldri ble åpnet (tilbakeslagsfunksjonen
(setback) virker hvis den er aktivert).
●● Hvis forsinkelsestidsbryteren utløper før vinduet lukkes, begynner tilbakestillingen av
tidsbryteren å telle. Lukking av vinduet påvirker ikke tilbakestillingen av tidsbryteren.
●● Hvis forsinkelsestidsbryteren ikke er utløpt før vinduet lukkes, utløper forsinkelsestidsbryteren
straks og tilbakestillingen av tidsbryteren begynner å telle.
d) Når tilbakestillingen av tidsbryteren utløper, oppdateres forrige status til statusen "Default Reset
Setting" (standard innstilling for nullstilling).
e) Sett inn nøkkelkortet.
●● Hvis tilbakestillingen av tidsbryteren ikke er utløpt før du setter inn nøkkelkortet, går enheten
tilbake til forrige status som var aktiv før vinduet ble åpnet (siste på-status).
●● Hvis tilbakestillingen av tidsbryteren er utløpt før du setter inn nøkkelkortet, går enheten
til statusen "Default Reset Setting" (standard innstilling for nullstilling).
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Eksempel 1

a)

c)

Tid
spiller
ingen
rolle

b)

Time
<
Reset
timer
Time
<
Delay
timer

Ingen
oppdatering
av forrige
status

Gå tilbake til
forrige
status:
før a)

Forrige status:
før a)

c)

Forsinkelsestidsbryteren starter

Tvangsstyrt
av

Forrige
status:
før a)

Forrige
status:
før a)

Time
>
Reset
timer

Forrige status:
Statusen
"Default reset
setting"
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d)

Gå tilbake til
forrige
status:
status:
statusen
"Default
reset setting"
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Eksempel 2

c)

e)

Time <
Reset timer

a)

b)
Time
<
Delay
timer

Tvangsstyrt
av

Tid
spiller
ingen
rolle

Forrige
status:
før a)

Forsinkelsestidsbryteren
starter
Forrige
status:
før a)

Setback
aktivert,
tilbakestilling av
tidsbryter
starter

c)

d)

e)

Delay
timer
<
Time
<
Reset
timer

Forrige
status:
før a)
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Time =
Reset timer

Gå tilbake
til forrige
status:
før a)

Forrige
status:
før a)

Setback
aktivert,
tilbakestilling av
tidsbryter
fortsetter
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Time <
Reset timer

Time
=
Reset
timer

Oppdater
forrige
status

Gå tilbake
til forrige
status:
statusen
"Default
reset
setting"

Forrige
status: status
"Default
reset setting"
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19. Enkelt og dobbelt settpunktmodus
MERK

●● Når en sentral kontroller er tilkoblet, tvinges fjernkontrollen til enkelt settpunktmodus. Det
er ikke å mulig å endre dette til dobbelt settpunktmodus.
●● Veksle mellom enkelt og dobbelt settpunktmodus
●● Du angir enkelt settpunktmodus ved å velge "Single SP"
●● Du angir dobbelt settpunktmodus ved å velge "0°C" – "8°C"

19-1

19-2

Trykk på og hold Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger. Service
Settings-menyen vises.

19-1

Velg Min Setpoints Differential og
trykk på meny/enter-knappen. "Min
Setpoints Differential"-skjermbildet
vises.

19-2

<Standardskjerm>

Cool

19-4
19-5

19-6

Velg "None" (ingen), "Single
Sp"(enkel sp) eller "0°C" – "8°C"
med knappene
(opp/ned).
Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
Velg Yes og trykk på meny/
enter-knappen. Innstillingene
bekreftes, og menyen Service
Settings (serviceinnstillinger)
kommer tilbake.

Service Settings

1/3

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

Trykk på meny/
enter-knappen.

Min Setpoints Differential
Min Setpoints Differential

Single Sp
Return

19-5

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller lenger
mens bakgrunnsbelysningen er tent.

Trykk på meny/
enter-knappen.

Setting

Min Setpoints Differential
Save the settings?

Yes
Return

No
Setting

Trykk på meny/
enter-knappen.

<Service Settings>

Trykk en gang på Avbryt-knappen.
Fjernkontrollen starter på nytt, og
standardskjermen kommer tilbake.
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19-3
19-4

28°C

<Service Settings>

Return

19-3

Set to
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MERK

●● I enkelt settpunktmodus er settpunktene for kjøling og oppvarming de samme. Endrer du ett
settpunkt, endres det andre automatisk.
●● I dobbelt settpunktmodus er det alltid en grense for kjølings- og oppvarmingssettpunktet:
-- Kjølingssettpunkt ≥ oppvarmingssettpunkt + minimum settpunktdifferensial.
Når kjølingssettpunktet synker under oppvarmingssettpunktet + minimum
settpunktdifferensial, senkes oppvarmingssettpunktet automatisk.
-- Oppvarmingssettpunkt ≤ kjølingsettpunkt – minimum settpunktdifferensial.
Når oppvarmingssettpunktet stiger over kjølingssettpunktet – minimum
settpunktdifferensial, økes oppvarmingssettpunktet automatisk.

20. Andre serviceinnstillinger
20-1 Group Address (gruppeadresse)

●● Tilordne gruppeadressene og enhetsnumrene for sentralisert kontroll.
●● Gruppe- og enhetsadressen kan bare angis når en sentralisert kontroll er tilkoblet.
Denne menyen er bare synlig hvis en sentral kontroll er tilkoblet.
●● Gruppe- og enhetsadressen kan være "set" (angitt) og "released" (frigjort).

MERK

Ikke glem å frigjøre gruppeadressen før du kobler fra den sentrale kontrollen. Hvis ikke vil
menyen ikke være tilgjengelig etterpå.

20-2 Indoor/Outdoor unit Airnet Address
(innen- og utendørsenhetens Airnet-adresse)
●● Angi innen- og utendørsenhetens Airnet-adresser.

20-3 Indoor Unit Status (innendørsenhetens status)
●● Se innendørsenhetens termistortemperaturer.
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6

BRC1E53
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SkyAir
Luftinnsug termistor
Varmevekslertermistor
Utløpslufttermistor
-

VRV
Luftinnsug termistor
Varmeveksler væsketermistor
Varmeveksler gasstermistor
Utløpslufttermistor
-
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20-4 Outdoor Unit Status (utendørsenhetens status)
●● Se utendørsenhetens termistortemperaturer.
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6

SkyAir
Utendørsluft termistor
Varmevekslertermistor
Utløpsrørtermistor
-

VRV
-

20-5 Forced Fan ON (tvangsstyrt vifte PÅ)

●● Tving viften(e) PÅ for de individuelle innendørsenhetene.
●● Denne funksjonen kan brukes for å kontrollere hvilke innendørsenhetsnumre som er knyttet
til hvilken innendørsenhet.

20-6 Switch Main Sub Controller (bytt hovedfjernkontroll
og underfjernkontroll)
●● Bytt betegnelse på hovedfjernkontroll og underfjernkontroll.

MERK

●● Du må slå strømmen AV og PÅ igjen for å endre betegnelsen på hovedfjernkontrollen
og underfjernkontrollen.

20-7 Filter Indicator (filterindikator)

●● Tilbakestiller tidsbryteren til filterindikatoren for alle innendørsenheter.

20-8 Test Filter Auto Clean

●● Test om Filter Auto Clean (automatisk filterrengjøring) virker.
●● Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det selvrensende dekorpanelet er installert.
●● Når Filter Auto Clean er deaktivert (Disable Filter Auto Clean), vises meldingen "Auto filter
clean is disabled" (automatisk filterrengjøring deaktivert) når du åpner skjermbildet Test Filter
Auto Clean.

20-9 Brush/Filter Ind (børste-/filterindikator)

●● Tilbakestiller tidsbryteren til filterindikatoren for alle innendørsenheter.
●● Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det selvrensende dekorpanelet er installert.

20-10 D
 isable Filter Auto Clean (deaktiver automatisk
filterrengjøring)

●● Aktiver/deaktiver bruken av funksjonen Filter Auto Clean.
●● Når den er deaktivert, vises meldingen "Auto filter clean is disabled" (automatisk
filterrengjøring deaktivert) når du åpner skjermbildet Test Filter Auto Clean og Filter Auto Clean.
●● Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis det selvrensende dekorpanelet er installert.
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21. Programvareoppdatering med Updater
●● Språkene som fjernkontrollen støtter, varierer etter fjernkontrollmodellen.
●● Andre språkpakker kan installeres med "PC USB-kabel"-alternativet (EKPCCAB3) +
oppdateringsprogramvare.
●● Betingelser:
-- Oppdateringsprogramvare: Kontakt din lokale forhandler for riktig versjon.
-- "PC USB-kabel" EKPCCAB3 eller høyere: inkluderer ledningsnett og kabler 4P344073-1- og
4PW64322-1A (begge trengs under installeringen).
Installeringsanvisninger:
1. Kontroller at innendørsenheten er slått av.
2. Koble til kablene.
Figuren nedenfor viser hvordan du kobler til kablene.
3. Slå på innendørsenheten.
4. Start oppdateringsprogrammet på PC-en.
5. Gå videre til vinduet "Update Procedure Selection" (velg oppdateringsprosedyre).
Programvaren til fjernkontrollen påvises automatisk.
6. Fyll inn modellnavnet "BRC" i filterboksen og velg ønsket språkpakke.
7. Følg instruksjonene på skjermen (du trenger også kabelen 4P344073-1 under installering).

A

X1

b

a

c

X1A

d

a) PC med Updater
b) USB-kabel
c) S
 ikring for kretskort
for fjernkontroll
d) Til innendørsenhet
Du finner mer informasjon om tilgjengelige språk i "13. Language (språk)" på side 28.
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22. Koblingsskjema
22-1 Typisk oppsett

P1 P2

P1 P2

22-2 Typisk oppsett for gruppekontroll
0

1
P1 P2

2
P1 P2

P1 P2

P1 P2

MERK

●● Gruppekontroll er nødvendig for at du skal kunne aktivere Rotation-funksjonen.
●● Når du bruker gruppekontroll, får hver enhet automatisk tilordnet en adresse (dvs. enhetsnummer).
Hvis Rotation-funksjonen er aktivert, vil dette nummeret bestemme rotasjonsrekkefølgen. Kontakt
forhandleren din for å få instruksjoner om hvordan du endrer enhetsnummeret.
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22-3 Gruppekontroll: hovedfjernkontroll + underfjernkontroll
0

1

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

22-4 G
 ruppekontroll: fjernkontroll + digital inngangsadapter
BRP7A5*
0

1

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2
P1 P2
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22-5 Fjernkontroll + DIII sentralt kontrollutstyr

F1 F2

P1 P2

F1 F2

P1 P2

MERK

Hvis kontrollen brukes sammen med DIII sentralt kontrollutstyr:
●● kan funksjonen for planleggingstidsbryter begrenses
●● skal du ikke aktivere tilbakeslagmodus (setback).
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