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1 Om dette dokument
Målgruppe
Autoriserede installatører
Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet består af:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
- Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
- Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
▪ Installationsvejledning:
- Installationsvejledning
- Format: Papir (medfølger i sættet)
▪ Installatørvejledning:
- Installationsvejledning, konfiguration, retningslinjer for anvendelse, …
- Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/
▪ Overensstemmelseserklæring:
INFORMATION: Overensstemmelseserklæring
Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at radioudstyret af typen
BRP069C41 er i overensstemmelse med EU-direktivet 2014/53/EU. Den originale
overensstemmelseserklæring findes på http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/.

INFORMATION
Du kan få flere oplysninger om specifikationer, indstillingsmetoder, ofte stillede
spørgsmål, tip til fejlfinding og den nyeste version af denne vejledning på http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på det
regionale Daikin-websted eller via din forhandler.
Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er
oversættelser.
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2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for
installatøren
Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.
Installation (se "5 Installation" [47])
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
▪ Sluk for strømforsyningen, før du installerer adapteren.
▪ Adapteren må IKKE håndteres med våde hænder.
▪ Lad IKKE adapteren blive våd.
▪ Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren.
▪ Hold i stikket ved frakobling af tilslutningskablet.
▪ Sluk for strømforsyningen, hvis adapteren skulle blive beskadiget.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Tænd IKKE for strømforsyningen, før du har tilsluttet de elektriske ledninger, lukket
adapteren og monteret den på indendørsenheden.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Før adapteren åbnes, skal du slå strømmen til indendørsenheden FRA.

Overdragelse til brugeren (se "8 Overdragelse til brugeren" [414])
FARE
▪ Du må IKKE adskille, ændre eller reparere enheden. Dette kan forårsage brand,
elektrisk stød eller personskade.

▪ Adapteren må ikke blive våd, og den må ikke bruges under badning eller andre
aktiviteter med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

▪ Brug ikke adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med
pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan skabe livstruende elektromagnetiske
forstyrrelser.

▪ Brug ikke adapteren i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske
døre eller brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af
fejlfunktioner i udstyr.

▪ Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller der kommer røg ud af
adapteren, skal du straks frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning.
Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din
forhandler.

▪ Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble indendørsenheden fra
dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker,
skal du kontakte din forhandler.
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3 Om adapteren
Trådløs LAN-adapter for tilslutning af varmepumpesystemet til Daikin Cloud via
internettet, så varmepumpesystemet kan styres med appen Daikin Residential
Controller.

3.1 Komponenter
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e

RUN-lampe (orange). Tændes ved oprettelse af forbindelse til en router (trådløst LAN-adgangspunkt).
AP-lampe
Knappen SETUP. Bruges ved oprettelse af forbindelse til en router (trådløst LAN-adgangspunkt).
Knappen MODE
Knappen POWER. Slår WLAN-adapteren TIL/fra, når der trykkes på den.

3.2 Basisparametre
Parameter

Værdi

Frekvensområde

2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokol

IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal

13 ch

Udgangseffekt

13 dBm

Effektiv udstrålet effekt

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Strømforsyning

DC 14 V / 100 mA

3.3 Kompatibilitet
Sørg for, at indendørsenheden er kompatibel til brug sammen med adapteren. Du
kan finde de seneste oplysninger om installation af adapteren og relevante
enheder på http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.
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4 Om kassen
4.1 Sådan pakkes adapteren ud
1

Åbn æsken.

2

Tag adapteren ud.

3

Skil tilbehøret ad.

a

a
b
c
d
e
f
g
h
i
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b

c

d

e

f

g

h

i

Adapter
Skruer (M3×8) til adapteren
Adapterholder med dobbeltklæbende tape
Monteringsskruer til holderen (M3×16)
Kabelholdebeslag
Kabelbinder
Tilslutningskabel
Mærkat med serienummer (SSID, NØGLE, MAC)
Installationsvejledning
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5 Installation
5.1 Forholdsregler ved installation af adapteren
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
▪ Sluk for strømforsyningen, før du installerer adapteren.
▪ Adapteren må IKKE håndteres med våde hænder.
▪ Lad IKKE adapteren blive våd.
▪ Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren.
▪ Hold i stikket ved frakobling af tilslutningskablet.
▪ Sluk for strømforsyningen, hvis adapteren skulle blive beskadiget.

5.2 Oversigt: Installation
Installationen af adapteren består af følgende trin:
1 Tilslutning af de elektriske ledninger;
2 Lukning af adapteren;
3 Montering af adapteren på enheden.
INFORMATION
Placeringen for tilslutning af elektriske ledninger på indendørsenheden, og hvor
adapteren skal monteres, afhænger af indendørsenhedens type. Se tillægsbogen for
ekstraudstyr til indendørsenheden for flere oplysninger.

5.3 Klargøring af installationsstedet
Installér IKKE enheden på steder, der hyppigt benyttes som arbejdspladser. Hvis
der udføres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor der dannes en mængde støv, SKAL
man dække enheden til.
Vælg et installationssted, hvor der er plads nok til, at enheden kan bæres ind i og
ud fra stedet.

5.3.1 Krav til installationssted
Adapteren er kun beregnet til indendørs montering på indendørsenheden i tørre
omgivelser.
Adapteren må IKKE installeres på følgende steder:
▪ På steder, hvor der er direkte sollys.
▪ På steder, som er i nærheden af en varmekilde.
▪ På steder, hvor den udsættes for en dampkilde.
▪ På steder, hvor den udsættes for maskinoliedampe.
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5.4 Tilslutning af de elektriske ledninger
5.4.1 Oversigt over elektriske forbindelser

a

e
c

X801A

d

b
a
b
c
d
e

Trådløs LAN-adapter
Tilslutningskabel
PCB-port X801A
Indendørsenhedens printkort
Indendørsenhed

5.4.2 Om tilslutning af de elektriske ledninger
Typisk arbejdsgang
Tilslutning af el-ledningerne består typisk af følgende trin:
1 Tilslutning af den ene ende af tilslutningskablet til indendørsenheden;
2 Tilslutning af den anden ende af tilslutningskablet til adapteren.

5.4.3 Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af el-ledninger
INFORMATION
Se også forholdsregler og krav i følgende afsnit:

▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger
▪ Forberedelse
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Tænd IKKE for strømforsyningen, før du har tilsluttet de elektriske ledninger, lukket
adapteren og monteret den på indendørsenheden.

5.4.4 Sådan tilsluttes adapteren til enheden
1

Adskil den øverste del af kabinettet fra den nederste del af kabinettet.

a
b
c
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a
b
c

Øverste del af kabinet
Adapter PCB
Nederste del af kabinettet

2

Tilslut stikket til indendørsenhedens side til indendørsenhedens printkort-port
X801A.

3

Tilslut stikket til adaptersiden siden til adapteren.

a

b
a
b

4

Stik til indendørsenhedens side
Stik til adaptersiden

Fastgør kablet, og sørg for trækaflastning.

a
a

Konnektor

BEMÆRK
Tilslut ALTID en ledningsbaseret eller trådløs fjernbetjening (Eksempel: BRC1H,
BRC7), da online-styreenheden ellers IKKE fungerer.

INFORMATION
Sørg for trækaflastning ved indendørsenheden ved hjælp af kabelbinderen og
kabelholdebeslaget, der medfølger som tilbehør.

5.5 Lukning af adapteren
5.5.1 Sådan lukker du adapteren
1

Hægt forsiden af kabinettet ind i bagsiden af kabinettet.

2

Indsæt de to skruer fra tilbehørsposen.
2×
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BEMÆRK
Når du har lukket adapteren, skal du kontrollere, at forbindelseskablet er sikkert
fastgjort.

5.6 Montering af adapteren
5.6.1 Om montering af adapteren
Brug adapterholderen (tilbehør) til at montere adapteren. Adapterholderne kan
monteres på 2 måder:
▪ Fastgørelse af adapterholderen til overfladen med skruer.
▪ Fastgørelse af adapterholderen til overfladen med dobbeltklæbende tape.

5.6.2 Sådan monteres adapteren
BEMÆRK
▪ Hvis du bruger dobbeltklæbende tape til montering, skal den del af overfladen,
som holderen monteres på, være ren og affedtet.

▪ Sørg for at montere holderen fast på overfladen, så den kan bære adapterens
vægt.

INFORMATION
Den nøjagtige placering af holderen afhænger af indendørsenhedens type. Se http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com for yderligere oplysninger.

Ved brug af skruer
1

Fastgør adapterholderen på væggen/overfladen med 2 skruer M3×16
(tilbehør).

2

Skub adapter ind i holderen.

a
b
a
Installatørvejledning
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b

Adapterholder

Ved brug af dobbeltklæbende tape
3

Sæt den dobbeltklæbende tape på adapterholderen.

4

Monter holderen på overfladen ved hjælp af tapen.

5

Skub adapter ind i holderen.

a
b
a
b

Tape
Adapterholder

5.7 Åbning af adapteren
5.7.1 Om åbning af adapteren
Den almindelige installationsprocedure omfatter IKKE, at adapteren åbnes. Men
hvis du skal åbne den, følges nedenstående procedure.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Før adapteren åbnes, skal du slå strømmen til indendørsenheden FRA.

5.7.2 Sådan åbner du adapteren
1

Fjern skruerne med en skruetrækker.
2×

2
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Løft forsiden af kabinettet ud fra bagsiden af kabinettet.
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6 Start af systemet
Adapteren får sin strøm fra indendørsenheden. For at adapteren kan fungere, skal
du sørge for, at den er forbundet til indendørsenheden, og at indendørsenheden er
tændt.
Tænd for strømforsyningen, og kontrollér, at RUN-lampen på produktet blinker.
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7 Konfiguration
Kunden er ansvarlig for at levere følgende:
▪ Smartphone eller tablet med den laveste understøttede version af Android eller
iOS, specificeret på http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
▪ Internetforbindelse og kommunikationsenhed, f.eks. modem, router m.m.
▪ Trådløst LAN-adgangspunkt
▪ Den gratis app Daikin Residential Controller installeret.

7.1 Sådan installeres appen Daikin Controller
1

Åbn:
▪ Google Play for enheder, der bruger Android.
▪ App Store for enheder, der bruger iOS.

2

Søg efter Daikin Residential Controller.

3

Følg vejledningen på skærmen for at installere.

7.2 Sådan konfigureres adapteren
Åbn appen Daikin Residential Controller på din smartphone eller tablet, og følg
vejledningen i appen.
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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8 Overdragelse til brugeren
Når du har installeret og konfigureret adapteren, skal du overdrage denne
installationsvejledning til brugeren og gøre denne opmærksom på følgende
sikkerhedsforholdsregler.
FARE
▪ Du må IKKE adskille, ændre eller reparere enheden. Dette kan forårsage brand,
elektrisk stød eller personskade.

▪ Adapteren må ikke blive våd, og den må ikke bruges under badning eller andre
aktiviteter med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

▪ Brug ikke adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med
pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan skabe livstruende elektromagnetiske
forstyrrelser.

▪ Brug ikke adapteren i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske
døre eller brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af
fejlfunktioner i udstyr.

▪ Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller der kommer røg ud af
adapteren, skal du straks frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning.
Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din
forhandler.

▪ Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble indendørsenheden fra
dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker,
skal du kontakte din forhandler.

BEMÆRK
Brug ikke adapterne i nærheden af mikrobølgeovne. Dette kan påvirke den trådløse
LAN-kommunikation.
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9 Fejlfinding
9.1 Oversigt: Fejlfinding
Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre i tilfælde af problemer. Det indeholder
oplysninger om løsning af problemer baseret på symptomerne nedenfor.

9.1.1 Symptom: LED'erne tændes ikke, når adapteren er tilsluttet til enheden, og strømmen til
enheden er slået TIL
Mulige årsager

Afhjælpning

Adapteren er forbundet med ledninger
til de forkerte stik på
indendørsenheden.

Kontrollér, at LAN-adapteren er korrekt
forbundet til indendørsenheden. Se
retningslinjerne for tilslutning i
vejledningen til indendørsenheden.

9.1.2 Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden
Mulige årsager
Kablet for tilslutning af adapteren til
indendørsenheden er ikke kompatibelt
med enheden.

Afhjælpning
Kontrollér, at du er tilsluttet til en
kompatibel enhed. Kontroller i
vejledningen til indendørsenheden, at
indendørsenheden er kompatibel med
adapteren

9.1.3 Symptom: Der sker ikke noget, når adapteren er i AP-tilstand
Mulige årsager
Firmwaren er ødelagt.
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Afhjælpning
Kontakt din forhandler for at rapportere
problemet med firmwaren.
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