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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

INFORMATION
Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt
industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk av icke-fackmän.

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer
instruktionerna från Daikin och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs
av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga
standarden EN/IEC 60335-2-40.

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta
dokumentuppsättningen består av:

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i inomhusenhetens låda)

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (medföljer paketet)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på
Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är
översättningar.

Tekniska data

▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-
webbplatsen (allmänt tillgänglig).

▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

2.1 Om dokumentationen

▪ Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är
översättningar.

▪ Säkerhetsföreskrifterna i detta dokument omfattar oerhört viktig information, så
det är viktigt att följa dem noggrant.

▪ Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i
installationshandboken samt installatörens referensguide får ENDAST utföras av
en behörig installatör.

2.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler

FARLIGT
Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt
höga eller låga temperaturer.

FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION
Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING
Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FARA
Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.

OBS!
Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

INFORMATION
Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:
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Symbol Förklaring

Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt
kopplingsinstruktionerna inför installation.

Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.

Mer information finns i installations- och
användarhandboken.

Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid
service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol Förklaring

Indikerar en bildrubrik eller en referens till den.

Exempel: "  1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".

Indikerar en tabellrubrik eller referens till den.

Exempel: "  1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

2.2 För installatören

2.2.1 Allmänt

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder
enheten.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
▪ Vidrör INTE köldmedierör, vattenledningar eller interna delar under eller

omedelbart efter drift. De kan vara för varma eller för kalla. Vänta tills de återgår
till normal temperatur. Använd skyddshandskar om du MÅSTE röra vid dem.

▪ Vidrör ALDRIG oavsiktligt läckage av köldmediet.

VARNING
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elchock,
kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST
tillbehör, extrautrustning och reservdelar som tillverkats eller godkänts av Daikin.

VARNING
Se till att installationen, kontroller och använda material överensstämmer med
gällande lagstiftning (utöver instruktionerna i dokumentationen Daikin).

FARA
Bär lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, säkerhetsglasögon, etc.)
under installationen, underhållet eller reparationen av systemet.

VARNING
Riv isär och kasta plastförpackningsmaterialet så att ingen, speciellt barn, inte kan
leka med det. Möjlig risk: kvävning.
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VARNING
Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten.
Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling
eller eldsvåda.

FARA
Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du
skadas.

FARA
▪ Placera INTE föremål eller utrustning ovanpå enheten.

▪ Sitt INTE, klättra eller stå på enheten.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra en loggbok
över utrustningen. Denna ska alltid innehålla: information om underhåll,
reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom SKA minst följande information om systemet vara tillgänglig på lätt
åtkomlig plats:

▪ Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall

▪ Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus

▪ Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

I Europa ger EN378 nödvändig ledning för den här loggboken.

2.2.2 Installationsplats

▪ Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för tillräcklig
luftcirkulation.

▪ Kontrollera att golvet är tillräckligt starkt för att bära inomhusenhetens vikt och
vibrationer.

▪ Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.

▪ Se till att enheten står på en jämn yta.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

▪ I miljöer med explosionsrisk.

▪ I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska
vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den
ska.

▪ På platser med risk för brand på grund av läckage av brandfarliga gaser (t.ex.
lösningsmedel eller bensin), kolfiber eller lättantändligt damm.

▪ På platser där frätande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras. Korrosion av
kopparledningar eller lödda delar kan orsaka att köldmediet läcker ut.

2.2.3 Köldmedium – R744

Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer
information.
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OBS!
Se till att köldmedierören överensstämmer med gällande lagstiftning. I Europa är
EN378 den gällande standarden.

OBS!
Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsätts för belastning.

VARNING
Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksättas med ett högre tryck än det
maximalt tillåtna trycket (enligt enhetens namnplåt).

VARNING
Vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder i händelse av eldsvåda som orsakas av läckande
köldmedium. Om köldmediumångor läcker ut ska området omedelbart ventileras.
Möjliga risker:

▪ Koldioxidförgiftning

▪ Kvävning

OBS!
När alla rör anslutits ska man kontrollera att inte gas läcker ut. Använd kvävgas för att
utföra gasläckagekontroll.

OBS!
▪ Fyll INTE på mer än den angivna mängden köldmedel eftersom det kan skada

kompressorn.

▪ När köldmediumsystemet ska öppnas MÅSTE köldmedium hanteras enligt
tillämplig lagstiftning.

VARNING
Kontrollera att det inte finns något syre i systemet. Köldmedium fylls ENDAST på
efter läcktest och vakuumtorkning.

Trolig konsekvens: Självantändning och explosion i kompressorn på grund av syre
som kommer in i driftkompressorn.

FARA
Ett vacuumtömt system kommer att vara under trippelpunkten. För att undvika
isbildning ska du därför ALLTID starta påfyllning med R744 i gasform. När
trippelpunkten nås (5,2  bar absolut tryck eller 4,2  bar mätartryck) kan du fortsätta
fylla på R744 i flytande tillstånd.

▪ Om påfyllning blir nödvändig finns information på enhetens namnplåt. Här anges
typ av köldmedium och nödvändig mängd.

▪ Utomhusenheten har fyllts på med köldmedium från fabrik och beroende på
rörtjocklek och rörlängder kan vissa system behöva ytterligare påfyllning av
köldmedium.

▪ Använd endast R744 (CO2) som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka
explosioner och olyckor.

▪ Fyll ALDRIG på flytande köldmedium direkt från en gasledning.
Vätskekompressionen kan göra att kompressorn slutar att fungera.
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▪ Använd endast verktyg särskilt avsedda för den köldmediumtyp som används i
systemet, detta för att upprätthålla nödvändigt tryck och förhindra att
främmande föremål kommer in i systemet.

▪ Öppna köldmediumcylindrar långsamt.

FARA
När köldmediumpåfyllningen är slutförd eller när du tar en paus ska du omedelbart
stänga ventilen på köldmediumtanken. Om ventilen INTE omedelbart stängs kan det
återstående trycket ge ytterligare påfyllning av köldmedium. Trolig konsekvens:
Felaktig mängd köldmedium.

2.2.4 Elektricitet

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
▪ Stäng AV all strömförsörjning innan du tar bort kopplingsboxens lock, ansluter

elkablar eller vidrör elektriska komponenter.

▪ Koppla från strömförsörjningen i mer än 10  minuter, och mät spänningen över
kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan
något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning
innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i
kopplingsschemat.

▪ Vidrör INTE elektriska komponenter med fuktiga fingrar.

▪ Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.

VARNING
Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en huvudbrytare eller andra medel för
att kunna koppla ifrån enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III, i den fasta
kabeldragningen.

VARNING
▪ Använd ENDAST kopparledningar.

▪ Se till att lokal kabeldragning görs i enlighet med gällande lagstiftning.

▪ All lokal kabeldragning MÅSTE utföras i enlighet med kopplingsschemat som
medföljer produkten.

▪ Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med icke-
isolerade ledningar eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
påfrestar kabelanslutningarna.

▪ Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till
elektriska stötar.

▪ Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela ALDRIG strömförsörjning med
någon annan apparat.

▪ Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbrytare installeras.

▪ Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta följs kan det resultera i
elektriska stötar eller eldsvåda.

▪ Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den är kompatibel med
invertern (som klarar högfrekvent elektriskt brus) för undvika att jordfelsbrytaren
löser ut i onödan.
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FARA
▪ När man ansluter strömförsörjning: anslut först jordkabeln innan du ansluter

strömförande anslutningar.

▪ När strömmatning kopplas från: koppla från strömförande anslutningar först
innan jordanslutning kopplas bort.

▪ Längden på ledarna mellan strömförsörjningens avbärare och kopplingsplintar
MÅSTE vara tillräcklig så att strömförande kablar är hårt spända innan jordkabeln
spänns, om strömmatningen skulle dras loss från avbäraren.

OBS!
Säkerhetsåtgärder vid dragning av elledningar:

▪ Anslut INTE kablar med olika tjocklek till strömförsörjningsplinten (för mycket
spelrum kan orsaka onormal värme).

▪ När du ansluter kablar av samma tjocklek gör du enligt anvisningarna ovan.

▪ Vid ledningsdragning använder du angiven strömkabel och ansluter den
ordentligt. Fäst den sedan så att inte plinten utsätts för belastning utifrån.

▪ Använd en lämplig skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna. En skruvmejsel
med för litet huvud förstör skruven och gör det omöjligt att dra åt den.

▪ Om du drar åt terminalskruvarna för hårt kan de gå sönder.

Installera strömkablar på minst 1 meters avstånd från tv- eller radioapparater för
att förebygga störningar. Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1  meter
INTE vara tillräckligt.

VARNING
▪ När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska

komponenter och kontakter i eldosan är ordentligt anslutna.

▪ Se till att alla skyddskåpor är stängda innan du sätter igång enheten.

OBS!
Gäller ENDAST om strömförsörjningen är trefas och kompressorn har en PÅ/AV-
startmetod.

Om det finns risk för fasvändning efter ett tillfälligt strömavbrott och strömmen slås
AV och PÅ under driften, ansluter du en skyddskrets för fasvändning lokalt. Om
produkten körs under fasvändning kan kompressorn och andra delar gå sönder.
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3 Specifika säkerhetsinstruktioner för
installatören

Observera alltid följande säkerhetsföreskrifter och bestämmelser.

Enhetsinstallation (se "6 Installation av enheten" [4 16])

VARNING
Installation ska göras av en installatör och val av material och installation ska följa
tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.

VARNING
▪ Installera alla nödvändiga motmedel i händelse av köldmediumläckage enligt

standarden EN378 (se "6.1.2  Ytterligare krav på installationsutrymme för CO₂-
köldmedium" [4 18]).

▪ Installera en CO2-läckagedetektor (anskaffas lokalt) i alla rum med
köldmediumrör, luftkonditioneringsenheter, kyldiskar eller fläktkonvektorer, och
aktivera funktionen för identifiering av köldmediumläckage (se
installationshandboken för inomhusenheter).

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer
instruktionerna från Daikin och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs
av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga
standarden EN/IEC 60335-2-40.

FARA
Utrustning EJ tillgänglig för allmänheten. Installeras i ett säkert område, utan enkel
tillgång.

Både inomhus- och utomhusenheterna är anpassade för att installeras både i
offentlig miljö och i lätt industrimiljö.

Köldmediumrörinstallation (se "7 Installation av rör" [4 21])

FARA
Installera köldmediumrör eller komponenter på en plats där risken är liten att de
utsätts för ämnen som kan orsaka rost på komponenter som innehåller köldmedium.
Detta om komponenterna inte är konstruerade i material som i sig är
motståndskraftiga mot rost eller har lämpligt rostskydd.

VARNING
▪ Använd K65-rör för högtryckstillämpningar med ett arbetstryck på 120 bar eller

90 bar, beroende på dess placering i systemet.

▪ Använd K65-kopplingar och anslutningsdon godkända för arbetstrycket 120  bar
eller 90 bar, beroende på dess placering i systemet.

▪ ENDAST hårdlödning är tillåtet för rörkopplingar. Inga andra typer av kopplingar
är tillåtna.

▪ Expansion av rör är INTE tillåten.
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FARA
Bocka ALDRIG högtrycksrör! Bockning kan minska rörtjockleken och därmed försvaga
röret. Använd ALLTID K65-anslutningsdon.

Elektrisk installation (se "8 Elinstallation" [4 26])

VARNING
Använd ALLTID flerkärniga kablar till strömförsörjningsledningar.

VARNING
▪ All kabeldragning FÅR ENDAST utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE

följa gällande bestämmelser.

▪ Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.

▪ Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL
följa gällande bestämmelser.

VARNING
▪ Om strömförsörjningen har en saknad eller felaktig N-fas kan utrustningen

skadas.

▪ Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till
elektriska stötar.

▪ Installera nödvändiga säkringar eller kretsbrytare.

▪ Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med vassa
kanter eller rör särskilt inte på högtryckssidan.

▪ Använd medföljande kablar (i inomhusenhetens låda) och kontrollera att ingen
belastning finns på terminalanslutningar eller kablar. Felaktiga anslutningar eller
otillräcklig fastsättning av kablar kan orsaka överhettning, elektrisk chock eller
eldsvåda.

▪ Använd INTE skarvade kablar, fåtrådiga ledare, förlängningssladdar eller
fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elektrisk chock eller
eldsvåda.

VARNING
Använd en huvudbrytare med minst 3  mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger
fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.

VARNING
Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer för att undvika faror.
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VARNING
Separera alltid anslutningsledningar från kopparrör utan värmeisolering eftersom
dessa rör kan bli väldigt varma.

Driftsättning (se "9 Driftsättning" [4 31])

VARNING
Kontrollera att serviceluckan är stängd efter installation av inomhusenheten, BEV2-
enheten och utomhusenheten.
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4 Om lådan
OBS!
Kontrollera om förpackning och delar är skadade innan installation. Se till att
leveransen är komplett.

4.1 Uppackning och hantering av enheten

Lyft enheten med en mjuk lina eller med rep och skyddsplattor för att inte enheten
ska skadas eller repas.

1 Lyft enheten i konsolen och belasta inga andra delar, särskilt inte
köldmediumrör, dräneringsrör eller andra plastdetaljer.

1 2

4.2 Så här packar du upp tillbehören

4× 2×6×1×
b c da

a Installationshandbok för BEV-enheten
b Buntband (kort)
c Buntband (långt)
d Isolering för koppling
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5 Om enheten
INFORMATION
BEV2-enheten är en utökning av inomhusenheten och innehåller externa
expansionsventiler. Den är obligatorisk för vissa enheter som använder CO2 som
köldmedium. I Daikin-katalogen finns information om kombinationer.

5.1 Systemlayout

INFORMATION
Följande bild är ett exempel och kanske INTE stämmer överens med ditt systems
layout.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Huvudutomhusenhet (LRYEN10*)
b Capacity up-enhet (LRNUN5*)
c Kommunikationsbox (BRR9B1V1)
d BEV2-enhet
e Inomhusenhet för luftkonditionering
f Inomhusenhet för kylning (kyldisk)
g Inomhusenhet för kylning (fläktkonvektor)
h Säkerhetsventil
i CO2-kontrollpanel
j CO2-detektor
k CO2-larm
l CO2-ventilator

m Avstängningsventil
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INFORMATION
▪ Maximalt installationsavstånd mellan inomhusenheten och BEV2-enheten beror

på längden på medföljande signal- och strömkablar.

▪ Kontrollera att enheterna installeras så att kablarna når båda enheternas
kopplingsplintar.

▪ Maximal installationshöjdskillnad mellan inomhusenheten och BEV2-enheten är
≤0,5 m.

5.2 Kompatibilitet

Kombinera BEV2-enheten BEV2N112A7V1B med följande inomhusenheter:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

En komplett lista över kompatibla enheter finns i listan med tillval.
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6 Installation av enheten
VARNING
Installation ska göras av en installatör och val av material och installation ska följa
tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.

VARNING
▪ Installera alla nödvändiga motmedel i händelse av köldmediumläckage enligt

standarden EN378 (se "6.1.2  Ytterligare krav på installationsutrymme för CO₂-
köldmedium" [4 18]).

▪ Installera en CO2-läckagedetektor (anskaffas lokalt) i alla rum med
köldmediumrör, luftkonditioneringsenheter, kyldiskar eller fläktkonvektorer, och
aktivera funktionen för identifiering av köldmediumläckage (se
installationshandboken för inomhusenheter).

I detta kapitel
6.1 Förberedelse av installationsplatsen...................................................................................................................................... 16

6.1.1 Krav på enhetens installationsplats ....................................................................................................................... 16
6.1.2 Ytterligare krav på installationsutrymme för CO₂-köldmedium............................................................................ 18

6.2 Montering av enheten............................................................................................................................................................ 18
6.2.1 Riktlinjer vid installation av enheten ..................................................................................................................... 18
6.2.2 Montering av enheten ........................................................................................................................................... 19

6.1 Förberedelse av installationsplatsen

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna bära enheten in
och ut från platsen.

Undvik att installera i en miljö med organiska lösningsmedel, till exempel bläck och
siloxan.

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid
byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas MÅSTE enheten täckas över.

6.1.1 Krav på enhetens installationsplats

INFORMATION
Läs även de allmänna kraven för installationsplatsen. Se kapitlet ""2  Allmänna
säkerhetsföreskrifter" [4 4]".

INFORMATION
Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

FARA
Utrustning EJ tillgänglig för allmänheten. Installeras i ett säkert område, utan enkel
tillgång.

Både inomhus- och utomhusenheterna är anpassade för att installeras både i
offentlig miljö och i lätt industrimiljö.
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OBS!
Detta är en A-klassad produkt. I en hushållsmiljö kan den här produkten orsaka
radiostörningar och användaren måste då vidta lämpliga åtgärder.

OBS!
Utrustningen som beskrivs i den här handboken kan orsaka elektroniska störningar
från radiovågor. Utrustningen uppfyller specifikationer som är utformade för att ge
rimligt skydd mot sådana störningar. Det finns dock inga garantier för att störningar
INTE ska uppstå vid en viss installation.

Därför rekommenderar vi att du installerar utrustning och elkablar på tillräckligt
avstånd från stereoutrustning, persondatorer och dylikt.

På platser med dåliga mottagningsförhållanden bör du hålla ett avstånd på 1 m eller
mer för att undvika elektromagnetiska störningar och använda skyddsrör för ström-
och signalöverföringskablar.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

▪ Platser där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga kan finnas i luften. Plastdelar
kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenläcka.

▪ Ljudkänsliga områden (t.ex. i närheten av ett sovrum) så att driftsljudet inte stör.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten på följande platser eftersom det
kan förkorta enhetens livslängd:

▪ Där spänningsstyrkan fluktuerar mycket

▪ I fordon eller fartyg

▪ Där sura eller alkaliska ångor

▪ Takisolering. Om förhållandena vid taket överstiger 30°C och relativ luftfuktighet
på 80% eller om friskluften är indragen genom taket behövs extra isolering (minst
10 mm tjockt PE-skum).

▪ Innertakets bärighet. Kontrollera att innertakets bärighet är tillräcklig för att
bära enhetens vikt. Vid tveksamhet bör taket förstärkas innan enheten
installeras.

- Använd ankare för befintliga tak.

- Använd infällda inlägg, infällda ankare eller andra lokalt införskaffade
komponenter för nya tak.

▪ Avstånd. Beakta följande krav:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Utomhusenhetens sida
b Inomhusenheternas sida

▪ Serviceutrymme. Var noga med att installera inspektionsluckan på reglerboxens
sida.
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45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Reglerbox
b Serviceutrymme
c Inspektionslucka

INFORMATION
▪ Maximalt installationsavstånd mellan inomhusenheten och BEV2-enheten beror

på längden på medföljande signal- och strömkablar.

▪ Kontrollera att enheterna installeras så att kablarna når båda enheternas
kopplingsplintar.

▪ Maximal installationshöjdskillnad mellan inomhusenheten och BEV2-enheten är
≤0,5 m.

6.1.2 Ytterligare krav på installationsutrymme för CO₂-köldmedium

INFORMATION
För enheter som använder R744-köldmedium gäller ytterligare krav på
installationsplatsen. Mer information finns i referensguiden eller
installationshandboken för inomhusenheten.

6.2 Montering av enheten

6.2.1 Riktlinjer vid installation av enheten

▪ Enhetens orientering. Installera enheten enligt dekalerna på enhetens sidor "TO
ODU" (mot utomhusenheten) och "TO IDU" (mot inomhusenheten).

TO ODU TO IDU

TO ODU Installera den här sidan vänd mot utomhusenheten
TO IDU Installera den här sidan vänd mot inomhusenheten

▪ Upphängningsbultar och enhet. Använd M8~M10 upphängningsbultar för
installationen. Fäst konsolen i upphängningsbulten. Fäst den säkert med mutter
och bricka på upphängningskonsolens övre och undre sidor.
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a: 428 a: 219

a Avstånd mellan upphängningsbultar

▪ Konsol. Se till att stödja anslutningsrören runt enheten med konsoler installerade
inom 1 meter från enhetens sida. Häng inte för mycket vikt på konsolen eftersom
enheten då kan falla ned och skada någon.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Enhet
b Balk
c Lång mutter eller spännskruv
d Upphängningsbult
e Konsol

6.2.2 Montering av enheten

Ändra reglerboxens installationsposition

Förutsättningar: Reglerboxens position kan ändras vid behov.

180°

21

4, 7

3, 8

6
9 10

a b

c

d
b a

5

5

b e e eb ef f f f

a Reglerboxens lock
b Reglerbox
c Övre panel
d Spolens skydd
e Kabelklämma
f Buntband

1 Ta bort reglerboxens lock (2 skruvar).
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2 Ta bort reglerboxen (2 skruvar).

3 Ta bort den övre panelen (4 skruvar).

4 Ta bort spolens skydd (1 skruv).

5 Ändra utdragsriktningen för kabeln (motoriserad ventilspole) mellan enhetens
hölje och reglerboxen.

6 Rotera spolens skydd och den övre panelen 180°.

7 Sätt tillbaka spolens skydd (1 skruv).

8 Sätt tillbaka den övre panelen (4 skruvar).

9 Sätt tillbaka reglerboxen i den nya positionen (2 skruvar).

10 Sätt tillbaka reglerboxens lock i den nya positionen.

Montera inomhusenheten på upphängningsbultarna

1 Fäst krokarna i upphängningsbultarna. Var noga med att använda:

▪ 3 muttrar (M8/M10) på 4 platser

▪ 2 brickor (för M8: ytterdiameter på 24~28 mm. För M10: ytterdiameter på 30~34
mm) på 4 platser.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Mutter (anskaffas lokalt)
a2 Dubbel mutter (anskaffas lokalt)

b Bricka (anskaffas lokalt)
c Konsol
d Upphängningsbult (anskaffas lokalt)
e Enhet
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7 Installation av rör
I detta kapitel

7.1 Förbereda köldmedierören .................................................................................................................................................... 21
7.1.1 Köldmediumrörkrav ............................................................................................................................................... 21
7.1.2 Isolering av köldmedierören .................................................................................................................................. 22

7.2 Anslutning av köldmedierören ............................................................................................................................................... 22
7.2.1 Om anslutning av köldmediumrör ......................................................................................................................... 22
7.2.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör ...................................................................................... 23
7.2.3 Riktlinjer vid anslutning av köldmediumrör........................................................................................................... 24
7.2.4 Hur du ansluter köldmedierören till inomhusenheten ......................................................................................... 24

7.1 Förbereda köldmedierören

7.1.1 Köldmediumrörkrav

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2  Allmänna
säkerhetsföreskrifter" [4 4].

OBS!
Köldmediumet R744 kräver strikta säkerhetsåtgärder för att hålla systemet rent, torrt
och utan läckage.

▪ Ren och torr: främmande ämnen (som mineraloljor och fukt) får inte tillåtas att
komma in i systemet.

▪ Läckagefritt: R744 innehåller inte klor, förstör inte ozonlagret och minskar inte
jordens skydd mot skadlig ultraviolett strålning. R744 kan bidra till
växthuseffekten vid läckage. Var därför noga med att kontrollera att
installationen är tät.

OBS!
Rör och andra tryckförande komponenter ska vara lämpliga för köldmedium och olja.
Använd K65-rör med koppar-/järnlegering för högtryckstillämpningar med ett
arbetstryck på 120 bar på luftkonditioneringssidan och 90 bar på kylningssidan.

OBS!
Använd ALDRIG standardslangar eller standardmanometrar. Använd ENDAST
utrustning som är avsedd för användning med R744.

▪ Främmande material i rören (inklusive oljor för tillverkning) måste vara
≤30 mg/10 m.

OBS!
Om möjlighet att stänga stoppventiler för lokal rördragning MÅSTE installatören
installera en övertrycksventil på följande rör:

▪ Utomhusenhet till kylningsinomhusenheter: på vätskerör

▪ Utomhusenhet till luftkonditioneringsinomhusenheter: på vätskerör OCH gasrör
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Köldmediumrördiameter
Ytterdiameter på rör (mm)

2× Ø9,5

Köldmediumrörmaterial
▪ Rörmaterial: K65 koppar-/järnlegering (CuFe2P), maximalt drifttryck = 120 bar

▪ Rörmaterials härdningsgrad och godstjocklek:
Yttre diameter (Ø) Härdningsgrad Tjocklek (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(ritad)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) Beroende på tillämplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på
enhetens märkskylt) kan större rörtjocklek behövas.

7.1.2 Isolering av köldmedierören

▪ Använd polyetenskum som isoleringsmaterial:

- med en värmeöverföringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och
0,045 kcal/mh°C)

- med en värmebeständighet på minst 120°C

▪ Isoleringens tjocklek

Rörets yttre diameter (Øp) Isoleringens inre
diameter (Øi)

Isoleringens tjocklek (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över RH  80% måste
isoleringen vara minst 20  mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas på
tätningens yta.

7.2 Anslutning av köldmedierören

7.2.1 Om anslutning av köldmediumrör

Före anslutning av köldmediumrör

Se till att utomhusenheten och inomhusenheten är monterade.

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av köldmedierören innebär:

▪ Anslutning av köldmedierör till inomhusenheten

▪ Anslutning av köldmedierör till utomhusenheten

▪ Isolera köldmedierören
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▪ Beakta riktlinjerna för:

- Rörbockning

- Hårdlödning

- Användning av stoppventilerna

7.2.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i följande kapitel:

▪ "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [4 4]

▪ "7.1 Förbereda köldmedierören" [4 21]

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

FARA
Bocka ALDRIG högtrycksrör! Bockning kan minska rörtjockleken och därmed försvaga
röret. Använd ALLTID K65-anslutningsdon.

OBS!
Vidta följande försiktighetsåtgärder för köldmediumrören:

▪ Utöver det avsedda köldmediumet ska du undvika allt som skulle kunna blanda
sig in i köldmediumcykeln (t.ex. luft).

▪ Använd endast R744 (CO₂) när du fyller på köldmedium.

▪ Använd endast installationsverktyg (t.ex. manometerställ) som är avsedda för
R744-installationer (CO₂) och som klarar trycket. Se även till att inte främmande
föremål (som mineralolja och fukt) blandas in i systemet.

▪ Lämna ALDRIG rör obevakade på platsen. Om du ska slutföra arbetet på mindre
än 1 månad tejpar du ihop rörändarna eller klämmer ihop röret (se bilden nedan).
Rör som installeras utomhus måste klämmas ihop, oavsett arbetets varaktighet.

▪ Var försiktig när du för in kopparrör genom väggar (se bilden nedan).
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7.2.3 Riktlinjer vid anslutning av köldmediumrör

▪ Vid hårdlödning kan en kväveblåsning förhindra att stora mängder
oxidbeläggning bildas på rörens insida. Beläggningarna påverkar ventiler och
kompressorer negativt i köldmediumsystemet och förhindrar korrekt drift.

▪ Ställ in kvävetrycket på 20  kPa (0,2  bar) (precis så mycket att det känns mot
huden) med en tryckreduceringsventil.

a b c d e

ff

a Köldmediumrör
b Del som ska hårdlödas
c Tejp
d Manuell ventil
e Tryckreduceringsventil
f Kväve

▪ Använd INTE antioxideringsmedel vid hårdlödning av rörkopplingar.

Beläggningar kan sätta igen rör och skada utrustning.

▪ Använd INTE fluss vid koppar till koppar-hårdlödning av köldmediumrör. Använd
en fosforkopparfyllningslegering (CuP279, CuP281 eller CuP284:DIN EN ISO
17672) som inte kräver fluss.

Fluss har en extremt skadlig inverkan på köldmediumrörsystem. Exempelvis ger
klorfluss upphov till korrosion i rören och fluss med fluor skadar
köldmediumoljan.

▪ Skydda alltid omgivande ytor (t.ex. isoleringsmaterial) från värme vid
hårdlödning.

7.2.4 Hur du ansluter köldmedierören till inomhusenheten

FARA
Installera köldmediumrör eller komponenter på en plats där risken är liten att de
utsätts för ämnen som kan orsaka rost på komponenter som innehåller köldmedium.
Detta om komponenterna inte är konstruerade i material som i sig är
motståndskraftiga mot rost eller har lämpligt rostskydd.

▪ Rörlängd. Håll köldmediumrören så korta som möjligt

▪ Anslutningsexempel till inomhusenheten:

a
b

c

d
e

a Utomhusenhet
b BEV2-enhet
c Gasrör
d Vätskerör
e Inomhusenhet

INFORMATION
▪ Bara 1 inomhusenhet får anslutas till varje BEV2-enhet.

▪ I det här kapitlet beskrivs endast anslutningsproceduren för BEV2-enheten.
Information om anslutning av inomhusenheten eller utomhusenheten finns i
installationshandboken för inomhusenheten eller utomhusenheten.
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VARNING
▪ Använd K65-rör för högtryckstillämpningar med ett arbetstryck på 120 bar eller

90 bar, beroende på dess placering i systemet.

▪ Använd K65-kopplingar och anslutningsdon godkända för arbetstrycket 120  bar
eller 90 bar, beroende på dess placering i systemet.

▪ ENDAST hårdlödning är tillåtet för rörkopplingar. Inga andra typer av kopplingar
är tillåtna.

▪ Expansion av rör är INTE tillåten.

1 För in lokalt anskaffade rör i rören på BEV2-enhetens sida.

2 Anslut köldmediumrör till enheten endast med hårdlödda kopplingar.

OBS!
Vid hårdlödning ska en fuktig trasa placeras på isoleringen på enheten (a). Tillse
också att temperaturen inte överstiger 200°C.

a

dcb e

a BEV2-enhet
b Rör på BEV2-enhetens sida
c Isolering på enheten
d Hårdlödd koppling
e Extern rördragning

3 Isolera köldmediumrören på BEV2-enheten enligt nedan:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
b Buntband (tillbehör)
c Isoleringsdelar (tillbehör)
d Hårdlödd koppling
e Köldmediumrörkoppling (ansluten till enheten)
f Enhet

1 Vrid sömmarna på isoleringsbitarna uppåt.
2 Fäst på enhetens nedre del.
3 Dra åt buntbanden på isoleringsbitarna.

a

a Söm på isoleringen (tillbehör) vänd uppåt

OBS!
Se till att isolera alla köldmediumrör. Alla frilagda rör kan orsaka kondens.
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8 Elinstallation
OBS!
Detta är en A-klassad produkt. I en hushållsmiljö kan den här produkten orsaka
radiostörningar och användaren måste då vidta lämpliga åtgärder.

I detta kapitel
8.1 Om att ansluta elledningarna................................................................................................................................................. 26

8.1.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna ......................................................................................... 26
8.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna.............................................................................................................. 27

8.2 Så här ansluter du elkablar till BEV2-enheten ....................................................................................................................... 28

8.1 Om att ansluta elledningarna

Innan anslutning av elledningarna

Kontrollera att köldmediumrören är anslutna och kontrollerade.

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av elledningarna består vanligtvis av följande steg:
1 Kontroll av att strömförsörjningen uppfyller enheternas elspecifikationer.
2 Anslutning av elkablar till utomhusenheten.
3 Anslutning av elkablar till inomhusenheten.
4 Så här ansluter du elkablar till BEV2-enheten.
5 Anslutning av nätströmmen.

8.1.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

VARNING
Använd ALLTID flerkärniga kablar till strömförsörjningsledningar.

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2  Allmänna
säkerhetsföreskrifter" [4 4].

VARNING
▪ All kabeldragning FÅR ENDAST utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE

följa gällande bestämmelser.

▪ Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.

▪ Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL
följa gällande bestämmelser.
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VARNING
▪ Om strömförsörjningen har en saknad eller felaktig N-fas kan utrustningen

skadas.

▪ Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till
elektriska stötar.

▪ Installera nödvändiga säkringar eller kretsbrytare.

▪ Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med vassa
kanter eller rör särskilt inte på högtryckssidan.

▪ Använd medföljande kablar (i inomhusenhetens låda) och kontrollera att ingen
belastning finns på terminalanslutningar eller kablar. Felaktiga anslutningar eller
otillräcklig fastsättning av kablar kan orsaka överhettning, elektrisk chock eller
eldsvåda.

▪ Använd INTE skarvade kablar, fåtrådiga ledare, förlängningssladdar eller
fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elektrisk chock eller
eldsvåda.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol Förklaring

Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan något
servicearbete inleds.

VARNING
Använd en huvudbrytare med minst 3  mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger
fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.

VARNING
Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer för att undvika faror.

VARNING
Separera alltid anslutningsledningar från kopparrör utan värmeisolering eftersom
dessa rör kan bli väldigt varma.

8.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna

Tänk på följande:

▪ Om fåtrådiga ledare används ska du installera en rund vågprofilerad kontakt i
kabeländen. Placera den runda vågprofilerade kontakten på kabeln t.o.m. den
täckta delen och fäst kontakten med lämpligt verktyg.

b a

a Fåtrådig ledare
b Rund krympslangskontakt

c
a

b

a Rund krympslangskontakt
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b För utskärning
c Skålbricka

▪ Använd följande metod när du installerar kablar:

Kabeltyp Installationsmetod

Enkelledarkabel c b

c

aa

A
AA´

A´

a Lockig enkelledarkabel

b Skruv

c Platt bricka

Fåtrådig ledare med
rund vågprofilerad
kontakt

c b ba c

a

B
B

a Uttag

b Skruv

c Platt bricka

 Tillåtet

 EJ tillåten

Åtdragningsmoment

Elektriska anslutningar Skruvstorlek Åtdragningsmoment
(N•m)

Nätspänningskabel M4 1,18~1,44

Jordkabel M4 1,52~1,86

▪ Jordkabeln mellan kabelklämman och terminalen måste vara längre än de andra
kablarna.

8.2 Så här ansluter du elkablar till BEV2-enheten

OBS!
▪ Följ kabelschemat (medföljer enheten och finns placerad på insidan av

serviceluckan).

▪ Instruktioner för anslutning av valfri utrustning se installationshandboken som
medföljer den valfria utrustningen.

▪ Kontrollera att kabeldragningen INTE förhindrar att serviceluckan kan sättas
tillbaka ordentligt.

Det är viktigt att ledningarna för spänningsförsörjning och signalöverföring hålls
åtskilda. För att undvika elektriska störningar ska avståndet mellan de två kablarna
ALLTID vara minst 50 mm.
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OBS!
Var noga med att hålla isär ledningarna för spänningsförsörjning och
signalöverföring. Signalöverföringskablar och strömförsörjningskablar får korsas, men
ALDRIG dras parallellt.

1 Ta bort serviceluckan.

2 Anslut signalkabeln:

▪ För signalkabeln för tillbehören till inomhusenheten genom ramarna på båda
enheterna.

▪ Ta bort bygeln från kontakt X70A på inomhusenhetens kretskort och anslut
signalkabeln till kontakt X70A.

▪ Anslut kabeln till kontakt X2A på BEV-enhetens kretskort.
▪ Fäst kabeln med ett litet buntband (tillbehör).

3 Anslut strömförsörjningskabeln:

▪ För strömförsörjningskabeln från tillbehören till inomhusenheten genom
ramarna på båda enheterna.

▪ Anslut av ena änden av kabeln med Faston-kontakter till inomhusenhetens
kopplingsplint.

▪ Anslut den andra änden av strömförsörjningskabeln till kopplingsplinten på
BEV2-enheten.

▪ Fäst kabeln med ett litet buntband (tillbehör)

4 Sätt tillbaka serviceluckan.

Anslutning till inomhusenheten

X70A

dca b gfe

a Genomföringshål för signalkabel
b Signalkabel (tillbehör för inomhusenhet)
c Bygel
d X70A-kontakt
e Faston-kontakt
f Genomföringshål för strömförsörjningskabel
g Nätspänningskabel
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Anslutning till BEV2-enheten

c ca f dd b ce cg

a Signalkabel
b Nätspänningskabel
c Buntband (tillbehör)
d Genomföringshål för kabeldragning
e X2A-kontakt
f Kontakt för strömförsörjning
g Jord

Kopplingsexempel

X2A
X70A

L
L

N
N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

F1 F2 F1 F2

b c

d

a

NL

IN/D OUT/D
Control box

a Utomhusenhetens reglerbox
b Inomhusenhet
c BEV2-enhet
d Fjärrkontroll
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9 Driftsättning
VARNING
Kontrollera att serviceluckan är stängd efter installation av inomhusenheten, BEV2-
enheten och utomhusenheten.

INFORMATION
Mer information om driftsättning av systemet finns i installationshandböckerna som
medföljer inomhusenheten och utomhusenheten.

9.1 Checklista före driftsättning

1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.

2 Stäng enheten.

3 Sätt på enheten.
Läs de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs i Installatörens referensguide.

Installation

Se till att enheten installerats ordentligt, detta för att undvika onormala ljud och vibrationer
när enheten startas.

Inomhusenheten är korrekt monterad.

Utomhusenheten är korrekt monterad.

Att köldmediumrör (gas och vätska) är korrekt installerade och värmeisolerade.

Det finns INGA köldmedieläckor.

Det finns INGA saknade faser eller motfaser.

Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter är ordentligt åtdragna.

Säkringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta
dokument och har INTE förbikopplats.

Matningsspänningen stämmer överens med spänningen på enhetens märkskylt.

Det finns INGA lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.

Det finns INGA skadade komponenter eller klämda rör inne i inomhus- och
utomhusenheterna.

Stoppventilerna (gas och vätska) på utomhusenheten är helt öppna.
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10 Kassering
OBS!
Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av
köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning.
Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.



11 | Tekniska data

Installatörens referenshandbok

33
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: BEV2-enhet
4P677928-1 – 2021.10

11 Tekniska data
▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-

webbplatsen (allmänt tillgänglig).

▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

11.1 Kopplingsschema

11.1.1 Enhetsförklaring till kopplingschema

Information om använda komponenter och numrering finns i enhetens
kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning för varje
komponent och representeras i översikten nedan med "*" i komponentkoden.

Symbol Funktion Symbol Funktion

Strömbrytare Skyddsjord

Anslutning Skyddsjord (skruv)

, Kontaktdon A Likriktare

Jord Reläkontakt

Lokal kabeldragning Kortslutningskontakt

Säkring Terminal

INDOOR

Inomhusenhet Kopplingslist

OUTDOOR

Utomhusenhet Kabelklämma

Överspänningsskydd

Symbol Färg Symbol Färg

BLK Svart ORG Orange

BLU Blå PNK Rosa

BRN Brun PRP, PPL Lila

GRN Grön RED Röd

GRY Grå WHT Vit

SKY BLU Himmelsblå YLW Gul

Symbol Funktion

A*P Tryckt kretskort

BS* Tryckknapp PÅ/AV, driftbrytare

BZ, H*O Summer

C* Kondensator
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Symbol Funktion

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Kontakt, kontaktdon

D*, V*D Diod

DB* Diodbrygga

DS* DIP-switch

E*H Värmare

FU*, F*U, (för egenskaper, se
kretskortet i din enhet)

Säkring

FG* Kontakt (ramjord)

H* Kabelsele

H*P, LED*, V*L Pilotlampa, lysdiod

HAP Lysdiod (servicemonitor grön)

HIGH VOLTAGE Högspänning

IES Intelligent eye-sensor

IPM* Intelligent kraftmodul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetrelä

L Spänning

L* Spole

L*R Reaktor

M* Stegmotor

M*C Kompressormotor

M*F Fläktmotor

M*P Dräneringspumpmotor

M*S Svängningsmotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelä

N Neutral

n=*, N=* Antal varv genom ferritkärna

PAM Pulsamplitudmodulering

PCB* Tryckt kretskort

PM* Kraftmodul

PS Huvudströmbrytare

PTC* PTC-termistor

Q* Isolerad bipolär gate-transistor (IGBT)

Q*C Strömbrytare

Q*DI, KLM Jordfelsbrytare

Q*L Överspänningsskydd

Q*M Termobrytare
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Symbol Funktion

Q*R Överspänningsskydd

R* Motstånd

R*T Termistor

RC Mottagare

S*C Begränsningsbrytare

S*L Flottörbrytare

S*NG Köldmediumläckagedetektor

S*NPH Trycksensor (hög)

S*NPL Trycksensor (låg)

S*PH, HPS* Tryckbrytare (hög)

S*PL Tryckbrytare (låg)

S*T Termostat

S*RH Luftfuktighetssensor

S*W, SW* Driftbrytare

SA*, F1S Överspänningsavledare

SR*, WLU Signalmottagare

SS* Väljare

SHEET METAL Fixerad kopplingslistplåt

T*R Transformator

TC, TRC Sändare

V*, R*V Varistor

V*R Diodbrygga, isolerad bipolär gate-
transistor (IGBT) effektmodul

WRC Trådlös fjärrkontroll

X* Terminal

X*M Kopplingslist (block)

Y*E Elektronisk expansionsventilspole

Y*R, Y*S Reverseringssolenoidventil

Z*C Ferritkärna

ZF, Z*F Brusfilter
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12 Ordlista
Återförsäljare

Återförsäljare av produkten.

Behörig installatör
Tekniskt kunnig person som är behörig för att installera produkten.

Användare
Person som äger och/eller använder produkten.

Gällande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar,
förordningar och/eller koder som är relevanta och gäller för en särskild
produkt eller domän.

Serviceföretag
Behörigt företag som kan utföra eller samordna nödvändig service på
enheten.

Installationshandbok
Installationshandbok för en särskild produkt eller applikation, förklarar hur
du installerar, konfigurerar och underhåller den.

Bruksanvisning
Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som beskriver hur
man använder produkten.

Tillbehör
Etiketter, handböcker, informationsblad och utrustning som levereras med
produkten och som ska installeras i enlighet med instruktionerna i den
medföljande dokumentationen.

Extrautrustning
Utrustning som tillverkats eller godkänts av Daikin kan kombineras med
produkten i enlighet med instruktionerna i den medföljande
dokumentationen.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan kombineras med
produkten i enlighet med instruktionerna i den medföljande
dokumentationen.
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