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1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet
Målpublikum
Autoriserte installatører

INFORMASJON
Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller
opplærte brukere i butikker, i lettindustrien og på
bondegårder, eller til kommersiell bruk av ikke-
fagpersoner.

ADVARSEL
Pass på at installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og
anvendte materialer samsvarer med instruksjonene fra
Daikin og også overholder gjeldende lovgivning, og at
dette kun utføres av fagfolk. I Europa og områder der IEC-
standarder gjelder, er EN/IEC 60335-2-40 gjeldende
standard.

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

▪ Generelle sikkerhetshensyn:
▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før installering

▪ Format: Papir (i esken med innendørsanlegget)
▪ Installeringshåndbok:

▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (følger med settet)

▪ Referanseguide for montører:
▪ Forberedelser før installering, god praksis, referansedata osv.

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

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan være tilgjengelig på
det regionale Daikin-webområdet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.

Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det

lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

2 Generelle sikkerhetshensyn

2.1 Om dokumentasjonen
▪ Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk

er oversettelser.

▪ I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg
veldig viktig emner. Følg dem nøye.

▪ Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er
beskrevet i installeringshåndboken og i referanseguiden for
montører, MÅ utføres av autorisert installatør.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2.1.1 Betydning av advarsler og symboler

FARE
Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig
personskade.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING
Angir en situasjon som kan føre til forbrenning/skålding på
grunn av ekstremt varme eller kalde temperaturer.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.

ADVARSEL
Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig
personskade.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

FORSIKTIG
Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat
personskade.

MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.

INFORMASJON
Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Symboler brukt på anlegget:

Symbol Forklaring
Les i installerings- og driftshåndboken samt
anvisningsarket for kabling før du installerer.

Les i servicehåndboken før du utfører
vedlikeholds- og serviceoppgaver.
Du finner mer informasjon i referanseguiden for
montører og brukere.

Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig
når du utfører service på eller inspiserer anlegget.

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol Forklaring
Angir en figurtittel eller en referanse til den.

Eksempel: "  1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i
kapittel 1".
Angir en tabelltittel eller en referanse til den.

Eksempel: "  1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i
kapittel 1".

2.2 For montøren

2.2.1 Generelt
Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER på hvordan du monterer
eller betjener enheten.

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING
▪ IKKE ta på kjølerørene, vannrørene eller innvendige

deler under og rett etter bruk. De kan være for varme
eller for kalde. Gi dem tid til å få tilbake normal
temperatur. Bruk vernehansker hvis du MÅ berøre
dem.

▪ IKKE berør kjølemiddel som har lekket ut ved et uhell.

ADVARSEL
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk BARE
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

ADVARSEL
Sørg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

FORSIKTIG
Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,…) når du monterer, vedlikeholder eller utfører
service på systemet.

ADVARSEL
Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for små dyr. Små dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake
feilfunksjon, røyk eller brann.

FORSIKTIG
Du må IKKE berøre anleggets luftinntak eller
aluminiumsribber.

FORSIKTIG
▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.

▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.

Ifølge gjeldende lovgivning kan det være nødvendig å føre en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder…

I tillegg SKAL som et minimum følgende informasjon oppgis på et
tilgjengelig sted på produktet:

▪ Instruksjoner for avstenging av systemet i et nødstilfelle

▪ Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus

▪ Navn, adresse og dag- og kveldstelefonnummer for kontakt med
brukerstøtte

I Europa gir EN378 den nødvendige veiledningen for denne
loggboken.

2.2.2 Installasjonssted
▪ Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og

luftsirkulasjon.

▪ Sørg for at installeringsstedet er solid nok til å bære vekten av og
vibrasjoner fra anlegget.

▪ Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må
IKKE blokkeres.

▪ Sørg for at enheten står plant.

IKKE installer enheten på følgende steder:
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▪ I potensielt eksplosive omgivelser.

▪ På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.

▪ På steder der det er fare for brann på grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig støv.

▪ På steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan
forårsake lekkasje av kjølemiddel.

2.2.3 Kjølemedium – for R744
Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i
installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.

MERKNAD
Sørg for at installasjonen av kjølemiddelrør overholder
gjeldende lovgivning. I Europa er EN378 den aktuelle
standarden.

MERKNAD
Sørg for at lokalt røropplegg og tilkoblinger IKKE utsettes
for belastninger.

ADVARSEL
Under testing av produktet må trykket ALDRI overstige
maksimalt tillatt trykk (som angitt på anleggets
merkeplate).

ADVARSEL
Ta tilstrekkelige forholdsregler ved kjølemedielekkasje.
Hvis det lekker ut kjølemediegass, må området straks
ventileres. Mulige risikoer:

▪ Karbondioksidforgiftning

▪ Kvelning

MERKNAD
Etter at alle rørene er blitt koblet til, må du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til å utføre en
gasslekkasjeregistrering.

MERKNAD
▪ Du må IKKE fylle på mer kjølemedium enn angitt

mengde, for ellers kan kompressoren bli ødelagt.

▪ Når kjølemediesystemet skal åpnes, MÅ kjølemediet
håndteres i henhold til gjeldende lovgivning.

ADVARSEL
Kontroller at det ikke er oksygen i systemet. Påfylling av
kjølemedium må BARE skje etter at lekkasjetest og
vakuumtørking er utført.

Mulige konsekvens: Kompressoren kan selvantenne og
eksplodere fordi det kommer inn oksygen mens
kompressoren kjører.

FORSIKTIG
Et vakuumtørket system vil være ved trippelpunkt.
Påfyllingen skal ALLTID starte med R744 i dampform for å
unngå is fast form. Når trippelpunktet er nådd (5,2  bar
absolutt trykk eller 4,2  bar manometertrykk), kan du
fortsette påfyllingen med R744 i væskeform.

▪ Ved behov for ekstra påfylling, se anleggets merkeplate. Den
angir typen kjølemedium og nødvendig mengde.

▪ Enheten er fylt med kjølemedium fra fabrikken og enkelte
systemer krever kanskje ekstra påfylling av kjølemedium avhengig
av rørstørrelser og -lengder.

▪ Bruk kun R744 (CO2) som kjølemedium. Andre stoffer kan
forårsake eksplosjoner og ulykker.

▪ Du må IKKE fylle på kjølemedium i væskeform direkte fra et
gassrør. Væskekomprimering kan føre til driftsfeil på
kompressoren.

▪ Bruk kun verktøy som er beregnet for den typen kjølemedium som
brukes i systemet, for å sikre riktig trykkmotstand samt hindre at
det kommer inn fremmedelementer i systemet.

▪ Åpne kjølemediesylindere sakte.

FORSIKTIG
Steng ventilen til kjølemedietanken omgående når
påfyllingen av kjølemedium er fullført eller hvis det tas en
midlertidige pause. Hvis ventilen IKKE stenges omgående,
kan gjenværende trykk medføre at det fylles på ytterligere
kjølemedium. Mulige konsekvens: Feil
kjølemediummengde.

2.2.4 Elektrisk

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
▪ Slå AV all strømtilførsel før du tar av dekselet på

bryterboksen, tilkobler elektriske ledninger eller berører
elektriske deler.

▪ Koble fra strømtilførselen i minst 10  minutter og mål
spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for
kondensatorer eller elektriske komponenter før du
utfører service. Spenningen MÅ være lavere enn
50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter. Du
ser hvor kontaktene er plassert på koblingsskjemaet.

▪ Du må IKKE berøre elektriske komponenter med våte
hender.

▪ Du må IKKE forlate anlegget uten tilsyn når
servicedekselet er fjernet.

ADVARSEL
Hvis det IKKE ble installert på fabrikken, MÅ det installeres
en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste
ledningsopplegget med en berøringsavstand på alle poler
som gir full frakobling ved overspenning kategori III.
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ADVARSEL
▪ Bruk KUN kobberledninger.

▪ Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

▪ Alle lokale ledningsopplegg MÅ utføres i samsvar med
koblingsskjemaet som følger produktet.

▪ Klem ALDRI sammen buntede kabler, og sørg for at de
IKKE kommer i kontakt med røropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.

▪ Sørg for å installere jordingsledninger. Anlegget må
IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller
telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre
elektrisk støt.

▪ Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen
strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles
med annet utstyr.

▪ Sørg for å montere nødvendige sikringer eller
kretsbrytere.

▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjør
det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

▪ Ved installering av jordfeilbryteren må det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som må tåle
høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå at
jordfeilbryteren slår ut i utide.

FORSIKTIG
▪ Når du kobler til strømtilførselen: koble til jordingen

først, før de strømførende tilkoblingene.

▪ Når du kobler fra strømtilførselen: koble fra de
strømførende kablene først, før du kobler fra jordingen.

▪ Lengden på lederne mellom strømtilførselens
strekkavlastning og selve rekkeklemmen MÅ være slik
at strømførende ledninger strekkes før
jordingsledningen i tilfelle strømtilførselen blir revet løs
fra strekkavlastningen.

MERKNAD
Forholdsregler ved legging av strømledninger:

▪ IKKE koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen
for strømtilførsel (slakk i strømledningen kan føre til
unormal oppvarming).

▪ Følg figuren over når du tilkobler ledninger av samme
tykkelse.

▪ Bruk angitt strømledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for å
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

▪ Bruk riktig skrutrekker til å stramme kontaktskruene. En
skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjøre
det umulig å stramme skruene skikkelig.

▪ Overstramming av kontaktskruene kan ødelegge dem.

Installer strømledningene minst 1  meter unna TV- eller
radioapparater for å forhindre interferens. 1 meter er kanskje IKKE
nok, avhengig av radiobølgene.

ADVARSEL
▪ Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at

hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

▪ Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter
opp enheten.

MERKNAD
Gjelder KUN hvis strømtilførselen er trefaset og
kompressoren har en PÅ/AV-oppstartsmetode.

Hvis det er fare for motfase etter kortvarig strømbrudd og
strømmen GÅR og KOMMER igjen mens produktet er i
drift, monterer du en motfasevernkrets lokalt. Hvis
produktet kjøres i motfase, kan kompressoren og andre
deler bli ødelagt.

3 Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montører

Du må alltid følge disse sikkerhetsinstruksene og -reglene.

Installering av anlegg (se "6 Installasjon av enheten" [4 8])

ADVARSEL
Installering skal utføres av montør, og valg av materialer
og installasjon skal være i samsvar med gjeldende
lovgivning. I Europa er EN378 gjeldende standard.

ADVARSEL
▪ Sørg for å installere alle nødvendige mottiltak i tilfelle

kjølemedielekkasje i henhold til standard EN378 (se
"6.1.2  Ytterligere krav til installeringsstedet for CO₂-
kjølemedium" [4 9]).

▪ Sørg for å installere CO2-lekkasjevarsler (kjøpes lokalt)
i alle rom med kjølemedierør,
luftkondisjoneringsanlegg, kjøleskap eller
viftekonvektorer, og aktiver funksjonen for påvisning av
kjølemedielekkasje (se i installeringshåndboken for
utendørsanleggene).

ADVARSEL
Pass på at installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og
anvendte materialer samsvarer med instruksjonene fra
Daikin og også overholder gjeldende lovgivning, og at
dette kun utføres av fagfolk. I Europa og områder der IEC-
standarder gjelder, er EN/IEC 60335-2-40 gjeldende
standard.

FORSIKTIG
Utstyret må IKKE være allment tilgjengelig, men installeres
på et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Både innendørs- og utendørsanlegget egner seg for
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler for
lettere industri.

FORSIKTIG
Dette utstyret er IKKE beregnet for bruk i boliger og vil
IKKE garantere tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak på
slike steder.
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Installering av kjølemedierør (se "7 Montering av rør" [4 10])

FORSIKTIG
Installer kjølemedierørene eller komponentene slik at de
ikke utsettes for stoffer som kan få komponenter med
kjølemedium til å korrodere, med mindre komponentene er
laget av ikke-korroderende materialer eller de er
tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon.

ADVARSEL
▪ Bruk K65-rør til høyttrykksbruk med et arbeidstrykk på

120 bar eller 90 bar, avhengig av hvor det er plassert i
systemet.

▪ Bruk K65-koblinger og -rørdeler godkjent for et
arbeidstrykk på 120 bar eller 90 bar, avhengig av hvor
det er plassert i systemet.

▪ KUN slaglodding er tillatt for tilkobling av rør. Ingen
andre typer tilkoblinger er tillatt.

▪ Forlengelse av rør er IKKE tillatt.

FORSIKTIG
Rør til høyt trykk må ALDRI bøyes! Bøyingen kan redusere
rørets tykkelse og dermed svekke røret. Bruk ALLTID K65-
rørdeler.

Elektrisk installering (se "8 Elektrisk installasjon" [4 12])

ADVARSEL
Bruk ALLTID multikjernekabler til strømforsyning.

ADVARSEL
▪ Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert

elektriker og overholde gjeldende lovgivning.

▪ Foreta elektriske tilkoblinger til det faste
ledningsopplegget.

▪ Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk
konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.

ADVARSEL
▪ Utstyret kan bli ødelagt hvis strømtilførselen har

manglende eller feil N-fase.

▪ Etabler riktig jording. Anlegget må IKKE jordes til
vannrør, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt.

▪ Installer nødvendige sikringer eller skillebrytere.

▪ Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller røropplegget, spesielt på høyttrykkssiden.

▪ Bruk medfølgende kabler (i esken med
innendørsanlegget) og pass på at det er ingen
belastning på kontakttilkoblingene eller ledningene. Feil
tilkoblinger eller feil sikring av ledninger kan føre til
overoppheting, elektrisk støt eller brann.

▪ IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med
flertrådet leder, skjøteledninger eller tilkoblinger fra et
stjernesystem. De kan føre til overoppheting, elektrisk
støt eller brann.

ADVARSEL
Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3  mm mellom
alle kontaktpunkter som gir full frakobling ved
overspenning kategori III.

ADVARSEL
Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

ADVARSEL
Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberrør
uten varmeisolering, da slike rør vil være svært varme.

Idriftsetting (se "9 Igangsetting" [4 14])

ADVARSEL
Kontroller at servicedekselet er lukket etter at installeringen
av innendørsanlegget, BEV2-anlegget og
utendørsanlegget er utført.

4 Om esken
MERKNAD
Før installering, kontroller emballasjen og delene for
skader. Kontroller at forsendelsen er komplett.

4.1 Pakke ut og håndtere anlegget
Benytt en stropp av mykt materiale eller beskyttelsesplater sammen
med et tau når anlegget løftes for å unngå skade eller riper på
anlegget.

1 Løft anlegget etter opphengsbrakettene uten at det legges trykk
på andre deler, og spesielt ikke på kjølemedierør, dreneringsrør
og andre plastdeler.



5 Om enheten

Referanseguide for montører

7
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: BEV2-anlegg
4P677928-1A – 2022.01

1 2

4.2 Ta av tilleggsutstyret

4× 2×6×1×
b c da

a Installeringshåndbok for BEV-anlegg
b Buntebånd (kort)
c Buntebånd (langt)
d Isolasjon for kobling

5 Om enheten
INFORMASJON
BEV2-anlegget er en forlengelse av innendørsanlegget og
inneholder eksterne ekspansjonsventiler. Det er påbudt for
enkelte anlegg som bruker CO2-kjølemedium. Se ulike
kombinasjonsmuligheter i Daikin-katalogen.

5.1 Systemoppsett
INFORMASJON
Følgende illustrasjon er et eksempel og stemmer kanskje
IKKE med systemoppsettet ditt.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Hovedutendørsanlegg (LRYEN10*)
b Capacity up-anlegg (LRNUN5*)
c Kommunikasjonsboks (BRR9B1V1)
d BEV2-anlegg
e Innendørsanlegg for luftkondisjonering
f Innendørsanlegg for kjøler (kjøleskap)
g Innendørsanlegg for kjøler (viftekonvektor)
h Sikkerhetsventil
i CO2-kontrollpanel
j CO2-varsler

k CO2-alarm
l CO2-ventilator

m Stengeventil
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INFORMASJON
▪ Maksimal installeringsavstand mellom

innendørsanlegget og BEV2-anlegget avhenger av
lengden på medfølgende overførings- og
strømforsyningskabler.

▪ Sørg for å installere anleggene slik at kablene rekker
frem til begge anleggenes kontakter.

▪ Maksimal høydeforskjell ved installering mellom
innendørsanlegget og BEV2-anlegget er ≤0,5 m.

5.2 Kompatibilitet
Kombiner BEV2-anlegget BEV2N112A7V1B med følgende
innendørsanlegg:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Se listen over tilleggsutstyr for en komplett oversikt over kompatible
anlegg.

6 Installasjon av enheten

I dette kapitlet
6.1 Klargjøre installeringsstedet............................................................. 8

6.1.1 Krav til installeringssted for anlegget ................................. 8
6.1.2 Ytterligere krav til installeringsstedet for CO₂-

kjølemedium ...................................................................... 9
6.2 Montere anlegget ............................................................................. 9

6.2.1 Retningslinjer ved installering av anlegget ........................ 9
6.2.2 Montere anlegget............................................................... 9

ADVARSEL
Installering skal utføres av montør, og valg av materialer
og installasjon skal være i samsvar med gjeldende
lovgivning. I Europa er EN378 gjeldende standard.

ADVARSEL
▪ Sørg for å installere alle nødvendige mottiltak i tilfelle

kjølemedielekkasje i henhold til standard EN378 (se
"6.1.2  Ytterligere krav til installeringsstedet for CO₂-
kjølemedium" [4 9]).

▪ Sørg for å installere CO2-lekkasjevarsler (kjøpes lokalt)
i alle rom med kjølemedierør,
luftkondisjoneringsanlegg, kjøleskap eller
viftekonvektorer, og aktiver funksjonen for påvisning av
kjølemedielekkasje (se i installeringshåndboken for
utendørsanleggene).

6.1 Klargjøre installeringsstedet
Velg et installeringssted med tilstrekkelig plass til å transportere
enheten inn og ut.

Unngå installering i miljøer med store mengder organiske
løsemidler, som blekk og siloksan.

IKKE installer enheten på steder som ofte brukes som arbeidsplass.
I tilfelle bygningsarbeid (f.eks. slipearbeid) der det dannes mye støv,
MÅ enheten dekkes til.

6.1.1 Krav til installeringssted for anlegget

INFORMASJON
Les også kapittel om generelle krav til installeringssted. Se
kapitlet ""2 Generelle sikkerhetshensyn" [4 2]".

INFORMASJON
Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

INFORMASJON
Utstyret oppfyller kravene for kommersiell bruk og bruk i
lettindustrien når det er montert og vedlikeholdes av
fagfolk.

FORSIKTIG
Dette utstyret er IKKE beregnet for bruk i boliger og vil
IKKE garantere tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak på
slike steder.

FORSIKTIG
Utstyret må IKKE være allment tilgjengelig, men installeres
på et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Både innendørs- og utendørsanlegget egner seg for
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler for
lettere industri.

MERKNAD
▪ Fagpersonen skal evaluere EMC-status før montering

dersom utstyret monteres nærmere enn 30  m fra
boliger.

▪ Særskilte monteringstiltak er IKKE nødvendig for å
minimere utslipp av EMC (elektromagnetisk
kompatibilitet).

MERKNAD
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen
kan dette produktet forårsake radiointerferens, slik at
brukeren må ta nødvendige forholdsregler.

MERKNAD
Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan forårsake
elektronisk støy som følge av radiofrekvent energi. Utstyret
er i samsvar med spesifikasjoner som skal gi
tilfredsstillende beskyttelse mot slike forstyrrelser. Dette gir
imidlertid ingen garanti for at det IKKE kan oppstå
forstyrrelser i enkelte installasjoner.

Det anbefales derfor å installere utstyret og elektriske
ledninger slik at det er god avstand fra stereoutstyr,
datamaskiner o.l.

På steder med dårlig mottak må det være en avstand på
1 m eller mer for å unngå elektromagnetisk interferens fra
annet utstyr, og det må brukes ledningsrør til strøm- og
overføringsledninger.

IKKE installer enheten på følgende steder:

▪ Steder der det kan finnes mineraloljetåke, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller føre til vannlekkasje.

▪ Lydfølsomme områder (f.eks. nær et soverom), for å unngå
forstyrrelser pga. driftsstøy.

Det anbefales IKKE å installere anlegget på følgende steder fordi det
kan redusere anleggets levetid:

▪ Der spenningen varierer kraftig

▪ I kjøretøyer eller skip

▪ Der det forekommer syreholdig eller basisk damp
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▪ Takisolasjon. Når temperaturen oppunder taket overstiger 30°C
og den relative fuktigheten 80%, eller når friskluft kommer inn ved
taket, er det nødvendig med tilleggsisolasjon (minimum 10  mm
tykt lag av polyetylenskum).

▪ Tak. Kontroller at taket er sterkt nok til å bære vekten av anlegget.
Forsterk om nødvendig taket før du installerer anlegget.

▪ Bruk forankringsbolter i eksisterende tak.

▪ Til nye tak kan du bruke forsenkede innsatser, forsenkede
forankringsbolter eller annet som kan kjøpes lokalt.

▪ Avstand. Ta hensyn til følgende krav:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Siden på utendørsanlegg
b Siden på innendørsanlegg

▪ Serviceplass. Sørg for at inspeksjonsdøren installeres på siden
med kontrollboksen.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Kontrollboks
b Serviceplass
c Inspeksjonsdør

INFORMASJON
▪ Maksimal installeringsavstand mellom

innendørsanlegget og BEV2-anlegget avhenger av
lengden på medfølgende overførings- og
strømforsyningskabler.

▪ Sørg for å installere anleggene slik at kablene rekker
frem til begge anleggenes kontakter.

▪ Maksimal høydeforskjell ved installering mellom
innendørsanlegget og BEV2-anlegget er ≤0,5 m.

6.1.2 Ytterligere krav til installeringsstedet for
CO₂-kjølemedium

INFORMASJON
For anlegg med R744-kjølemedium gjelder ytterligere krav
til installeringsstedet. Du finner mer informasjon i
referanseguiden eller installeringshåndboken for
innendørsanlegget.

6.2 Montere anlegget

6.2.1 Retningslinjer ved installering av anlegget
▪ Retningen til anlegget. Installer anlegget i henhold til etikettene

på sidene av anlegget "TO ODU" (vendt mot utendørsanlegget)
og "TO IDU" (vendt mot innendørsanlegget).

TO ODU TO IDU

TO ODU Installer denne siden vendt mot utendørsanlegget
TO IDU Installer denne siden vendt mot innendørsanlegget

▪ Opphengsbolter og anlegget. Bruk M8~M10 opphengsbolter
ved installeringen. Fest opphengsbraketten til opphengsbolten.
Fest den skikkelig med mutter og skive på oversiden og
undersiden av opphengsbraketten.

a: 428 a: 219

a Avstand mellom opphengsbolter

▪ Opphengsbrakett. Sørg for å støtte tilkoblingsrørene rundt
anlegget med opphengsbraketter som installeres maksimalt
1  meter fra siden på anlegget. Unngå å belaste
opphengsbraketten med for stor vekt, for ellers kan anlegget falle
ned og forårsake personskade.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Anlegg
b Forankring
c Lang mutter eller strekkfisk
d Opphengsbolt
e Opphengsbrakett

6.2.2 Montere anlegget
Endre installeringsstedet til kontrollboksen
Forutsetning: Plasseringen av kontrollboksen kan endres hvis det
er nødvendig.
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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 Lokk på kontrollboks
b Kontrollboks
c Toppanel
d Spoledeksel
e Ledningsklemme
f Buntebånd

1 Ta av lokket på kontrollboksen (2 skruer).

2 Ta av kontrollboksen (2 skruer).

3 Ta av toppanelet (4 skruer).

4 Ta av spoledekselet (1 skrue).

5 Endre ledningens uttrekksretning (motordreven ventilspole)
mellom huset og kontrollboksen.

6 Roter spoledekselet og toppanelet 180°.

7 Sett på plass spoledekselet (1 skrue).

8 Sett på plass toppanelet (4 skruer).

9 Sett på plass kontrollboksen på det nye stedet (2 skruer).

10 Sett på plass lokket på kontrollboksen på det nye stedet.

Monter innendørsanlegget på opphengsboltene
1 Fest krokene på opphengsboltene. Sørg for å bruke:

▪ 3 muttere (M8/M10) på 4 steder

▪ 2 skiver (for M8: ytre diameter 24~28 mm, for M10: ytre diameter
30~34 mm) på 4 steder.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Mutter (kjøpes lokalt)
a2 Dobbelmutter (kjøpes lokalt)
b Skive (kjøpes lokalt)
c Opphengsbrakett
d Opphengsbolt (kjøpes lokalt)
e Anlegg

7 Montering av rør

I dette kapitlet
7.1 Klargjøre røropplegg for kjølemiddel................................................. 10

7.1.1 Krav til kjølemedierør.......................................................... 10
7.1.2 Isolasjon av kjølemiddelrør ................................................. 11

7.2 Koble til kjølerøropplegget ................................................................ 11
7.2.1 Om tilkobling av kjølemedierørene ..................................... 11
7.2.2 Forholdsregler ved tilkobling av kjølemedierør ................... 11
7.2.3 Retningslinjer ved tilkobling av kjølemedierør .................... 11
7.2.4 Slik kobler du røropplegget for kjølemiddel til

innendørsenheten............................................................... 12

7.1 Klargjøre røropplegg for
kjølemiddel

7.1.1 Krav til kjølemedierør

INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav under "2  Generelle
sikkerhetshensyn" [4 2].

MERKNAD
Kjølemediet R744 krever at du er svært nøye med å holde
systemet rent, tørt og tett.

▪ Rent og tørt: Fremmedlegemer (inkludert mineraloljer
eller fuktighet) må ikke få anledning til å blande seg inn
i systemet.

▪ Tett: R744 inneholder ikke klor, ødelegger ikke
ozonlaget og reduserer ikke jordens beskyttelse mot
skadelig ultrafiolett stråling. R744 kan bidra til å øke
drivhuseffekten dersom det slippes ut. Det er derfor
viktig at du nøye kontrollerer at installasjonen er helt
tett.

MERKNAD
Røropplegget og andre trykksatte deler skal være egnet for
kjølemedium og olje. Bruk K65-rørsystem med kobber/jern-
legering til høyttrykksbruk med et arbeidstrykk på 120 bar
på luftkondisjoneringssiden og 90 bar på kjølesiden.

MERKNAD
Bruk ALDRI standard slanger og trykkmålere. Bruk KUN
utstyr som er konstruert for bruk med R744.

▪ Fremmedlegemer inne i rør (inkludert oljer for fabrikasjon) må
være ≤30 mg / 10 m.

MERKNAD
Hvis det ønskes mulighet for å stenge
avstengingsventilene for lokalt røropplegg, MÅ montøren
installere en trykkavlastningsventil på følgende rør:

▪ Utendørsanlegg til kjøling for innendørsanlegg: på
væskerør

▪ Utendørsanlegg til luftkondisjonering for
innendørsanlegg: på væskerør OG gassrør

Diameter på kjølemedierør
Utvendig rørdiameter (mm)

2× Ø9,5
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Materiale på kjølemedierør
▪ Rørmateriale: K65- kobber/jern-legering (CuFe2P), maksimalt

driftstrykk = 120 bar

▪ Rørenes herdingsgrad og tykkelse:

Ytre diameter
(Ø)

Herdingsgrad Tykkelse (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(strukket)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) Det kan være behov for en større rørtykkelse avhengig av
gjeldende lovgivning og det maksimale arbeidstrykket (se "PS
High" på anleggets merkeplate).

7.1.2 Isolasjon av kjølemiddelrør
▪ Bruk polyetylenskum som isolasjonsmateriale:

▪ med en varmeoverføringsgrad mellom 0,041 og 0,052  W/mK
(0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

▪ med en varmemotstand på minst 120°C

▪ Isolasjonstykkelse

Utvendig
rørdiameter (Øp)

Isolasjonens
innvendige diameter

(Øi)

Isolasjonstykkelse
(t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Hvis temperaturen er høyere enn 30°C og luftfuktigheten er høyere
enn RH  80%, må tykkelsen på isolasjonsmaterialet være minst
20 mm for å unngå kondensering på isolasjonens overflate.

7.2 Koble til kjølerøropplegget

7.2.1 Om tilkobling av kjølemedierørene
Før tilkobling av kjølemedierørene
Kontroller at utendørsanlegget og innendørsanlegget er montert.

Typisk arbeidsflyt
Tilkobling av kjølemedierørene omfatter følgende:

▪ Koble kjølemedierøret til innendørsanlegget

▪ Koble kjølemedierøret til utendørsanlegget

▪ Isolere kjølemedierørene

▪ Husk på retningslinjene for følgende:

▪ Rørbøying

▪ Slaglodding

▪ Bruk av avstengingsventilene

7.2.2 Forholdsregler ved tilkobling av
kjølemedierør

INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

▪ "2 Generelle sikkerhetshensyn" [4 2]

▪ "7.1 Klargjøre røropplegg for kjølemiddel" [4 10]

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

FORSIKTIG
Rør til høyt trykk må ALDRI bøyes! Bøyingen kan redusere
rørets tykkelse og dermed svekke røret. Bruk ALLTID K65-
rørdeler.

MERKNAD
Ta følgende forholdsregler for kjølemedierør:

▪ Unngå at noe annet enn det spesifiserte kjølemediet
blir blandet inn i kjølemediesyklusen (f.eks. luft).

▪ Bruk kun R744 (CO₂) når du fyller på kjølemedium.

▪ Bruk kun installasjonsverktøy (for eksempel
manifoldmålersett) som utelukkende brukes på R744
(CO₂)-installasjoner for å stå imot trykket og forhindre
at det kommer fremmedlegemer (for eksempel
mineraloljer og fuktighet) inn i systemet.

▪ Du må IKKE forlate rør uten tilsyn på stedet. Hvis du
skal fullføre arbeidet om under 1 måned, kan du teipe
eller klemme sammen rørendene (se på figuren
nedenfor). Rør som er installert utendørs må klemmes
sammen, uavhengig av varigheten på arbeidet.

▪ Vær forsiktig når du fører kobberrør gjennom veggene
(se figuren nedenfor).

7.2.3 Retningslinjer ved tilkobling av
kjølemedierør

▪ Når du utfører slaglodding, skal du foreta nitrogenblåsing for å
hindre at det dannes store mengder oksidert belegg på innsiden
av rørene. Dette belegget påvirker ventiler og kompressorer i
kjølemediesystemet negativt, og hindrer riktig drift.

▪ Still nitrogentrykket til 20 kPa (0,2 bar) (dvs. akkurat så mye at du
kan føle det mot huden) med en trykkreduksjonsventil.
a b c d e

ff

a Kjølemedierør
b Del som skal slagloddes
c Teiping
d Manuell ventil
e Trykkreduksjonsventil
f Nitrogen

▪ Bruk IKKE antioksidanter når du slaglodder rørskjøtene.

Rester kan tilstoppe rørene og ødelegge utstyret.
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▪ Bruk IKKE flussmiddel når kjølemedierør i kobber slagloddes.
Bruk fosforkobber tilsatslegering til slaglodding (CuP279, CuP281
eller CuP284:DIN EN ISO 17672), som ikke krever flussmiddel.

Flussmiddel har en ekstremt skadelig innvirkning på
kjølemedierørene. Brukes det for eksempel klorbasert flussmiddel,
vil det føre til at rørene korroderer. Inneholder flussmiddelet
spesielt fluor, vil dette forringe kjølemedieoljen.

▪ Beskytt alltid omkringliggende flater (f.eks. isolasjonsskum) mot
varme ved slaglodding.

7.2.4 Slik kobler du røropplegget for
kjølemiddel til innendørsenheten

FORSIKTIG
Installer kjølemedierørene eller komponentene slik at de
ikke utsettes for stoffer som kan få komponenter med
kjølemedium til å korrodere, med mindre komponentene er
laget av ikke-korroderende materialer eller de er
tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon.

▪ Rørlengde. La kjølemedierørene være kortest mulig

▪ Eksempel på tilkobling til innendørsanlegget:

a
b

c

d
e

a Utendørsanlegg
b BEV2-anlegg
c Gassrør
d Væskerør
e Innendørsanlegg

INFORMASJON
▪ Kun 1 innendørsanlegg kan kobles til hvert BEV2-

anlegg.

▪ Dette kapitlet beskriver bare installeringsanvisningene
som gjelder for BEV2-anlegget. Se i
installeringshåndboken for innendørs- eller
utendørsanlegget angående installeringsanvisningene
som gjelder for innendørs- eller utendørsanlegget.

ADVARSEL
▪ Bruk K65-rør til høyttrykksbruk med et arbeidstrykk på

120 bar eller 90 bar, avhengig av hvor det er plassert i
systemet.

▪ Bruk K65-koblinger og -rørdeler godkjent for et
arbeidstrykk på 120 bar eller 90 bar, avhengig av hvor
det er plassert i systemet.

▪ KUN slaglodding er tillatt for tilkobling av rør. Ingen
andre typer tilkoblinger er tillatt.

▪ Forlengelse av rør er IKKE tillatt.

1 Før det lokale røret inn i røropplegget på siden av BEV2-
anlegget.

2 Koble kjølemedierør til anlegget med kun slagloddede
tilkoblinger.

MERKNAD
Ved slaglodding skal det legges en fuktig klut på
isolasjonen som er festet på anlegget (a), og temperaturen
må ikke overstige 200°C.

a

dcb e

a BEV2-anlegg
b Røropplegg på siden av BEV2-anlegg
c Isolasjon festet på anlegget
d Tilkobling med slaglodding
e Røropplegg

3 Isoler kjølemedierøret på BEV2-anlegget slik:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)
b Buntebånd (tilleggsutstyr)
c Isolasjonsdeler (tilleggsutstyr)
d Tilkobling med slaglodding
e Tilkobling for kjølemedierør (festet på anlegget)
f Anlegg

1 La sømmene på isolasjonsdelene vende opp.
2 Festes nederst på anlegget.
3 Stram buntebåndet på isolasjonsdelene.

a

a Sømmen på isolasjonsdelen (tilleggsutstyr) vender opp

MERKNAD
Sørg for å isolere alle kjølemedierør. Eventuelle blottlagte
rør kan forårsake kondens.

8 Elektrisk installasjon

I dette kapitlet
8.1 Om tilkobling av det elektriske ledningsopplegget ............................ 12

8.1.1 Forholdsregler ved tilkobling av det elektriske
ledningsopplegget............................................................... 13

8.1.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske
ledningsopplegget............................................................... 13

8.2 Koble de elektriske ledningene til BEV2-anlegget ............................ 14

MERKNAD
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen
kan dette produktet forårsake radiointerferens, slik at
brukeren må ta nødvendige forholdsregler.

8.1 Om tilkobling av det elektriske
ledningsopplegget

Før tilkobling av det elektriske ledningsopplegget
Pass på at kjølemedierørene er tilkoblet og kontrollert.
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Typisk arbeidsflyt
Tilkobling av elektrisk ledningsopplegg består vanligvis av følgende
trinn:
1 Kontroller at systemets strømtilførsel samsvarer med de

elektriske spesifikasjonene for anleggene.
2 Koble de elektriske ledningene til utendørsanlegget.
3 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget.
4 Koble de elektriske ledningene til BEV2-anlegget.
5 Koble til hovedstrømforsyningen.

8.1.1 Forholdsregler ved tilkobling av det
elektriske ledningsopplegget

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

ADVARSEL
Bruk ALLTID multikjernekabler til strømforsyning.

INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav under "2  Generelle
sikkerhetshensyn" [4 2].

ADVARSEL
▪ Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert

elektriker og overholde gjeldende lovgivning.

▪ Foreta elektriske tilkoblinger til det faste
ledningsopplegget.

▪ Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk
konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.

ADVARSEL
▪ Utstyret kan bli ødelagt hvis strømtilførselen har

manglende eller feil N-fase.

▪ Etabler riktig jording. Anlegget må IKKE jordes til
vannrør, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt.

▪ Installer nødvendige sikringer eller skillebrytere.

▪ Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller røropplegget, spesielt på høyttrykkssiden.

▪ Bruk medfølgende kabler (i esken med
innendørsanlegget) og pass på at det er ingen
belastning på kontakttilkoblingene eller ledningene. Feil
tilkoblinger eller feil sikring av ledninger kan føre til
overoppheting, elektrisk støt eller brann.

▪ IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med
flertrådet leder, skjøteledninger eller tilkoblinger fra et
stjernesystem. De kan føre til overoppheting, elektrisk
støt eller brann.

Symbolene nedenfor kan finnes på innendørsanlegget:

Symbol Forklaring
Mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for
kondensatorer eller elektriske komponenter før du
utfører service.

ADVARSEL
Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3  mm mellom
alle kontaktpunkter som gir full frakobling ved
overspenning kategori III.

ADVARSEL
Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

ADVARSEL
Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberrør
uten varmeisolering, da slike rør vil være svært varme.

8.1.2 Retningslinjer ved tilkobling av det
elektriske ledningsopplegget

Ta hensyn til følgende:

▪ Hvis ledninger med flertrådet leder brukes, monterer du en rund
terminal av krimpetypen på enden av ledningen. Passer den
runde terminalen av krimpetype på ledningen opp til den
tildekkede delen, og fest terminalen med et passende verktøy.

b a

a Flertrådet leder
b Rund kabelsko

c
a

b

a Rund kabelsko
b Utskåret del
c Koppskive

▪ Bruk følgende metoder til å montere ledninger:

Ledningstype Fremgangsmåte for å installere
Énlederledning c b

c

aa

A
AA´

A´

a Buktet énlederledning

b Skrue

c Flat skive
Ledning med
flertrådet leder og
rund terminal av
krimpetype

c b ba c

a

B
B

a Kontakt

b Skrue

c Flat skive

 Tillatt

 IKKE tillatt

Tiltrekkingsmomenter
Ledningsopplegg Dimensjon på

skrue
Tiltrekkingsmome

nt (N•m)
Strømforsyningskabel M4 1,18~1,44
Kabel til jordkontakt M4 1,52~1,86

▪ Jordledningen mellom ledningsklemmen og kontakten må være
lenger enn de andre ledningene.
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8.2 Koble de elektriske ledningene til
BEV2-anlegget

MERKNAD
▪ Følg koblingsskjemaet (leveres med anlegget, plassert

på innsiden av servicedekselet).

▪ Du finner instruksjoner som viser hvordan du tilkobler
ekstrautstyret, i installeringshåndboken som følger med
ekstrautstyret.

▪ Pass på at de elektriske ledningene IKKE forhindrer at
servicedekselet kan festes skikkelig.

Det er viktig å holde strømtilførselen og overføringsledningene
atskilt. Avstanden mellom hver av ledningene skal ALLTID være
minst 50 mm for å unngå elektrisk støy.

MERKNAD
Pass på å holde strømledningen og overføringsledningen
fra hverandre. Overføringsledninger og
strømtilførselsledninger kan krysse hverandre, men de skal
IKKE gå parallelt.

1 Fjern servicedekselet.

2 Tilkoble overføringskabelen:

▪ Ta overføringskabelen fra tilleggsutstyret til
innendørsanlegget og før kabelen gjennom rammene til
begge anleggene.

▪ Løsne strappen fra X70A-koblingsstykket på
innendørsanleggets kretskort, og koble overføringskabelen
til X70A-koblingsstykket.

▪ Koble kabelen til X2A-koblingsstykket på BEV-anleggets
kretskort.

▪ Fest kabelen med små buntebånd (tilleggsutstyr).

3 Tilkoble strømforsyningskabelen:

▪ Ta strømforsyningskabelen fra tilleggsutstyret til
innendørsanlegget og før kabelen gjennom rammene til
begge anleggene.

▪ Koble kabelenden med faston-koblingsstykkene til kontakten
for innendørsanlegget.

▪ Koble den andre enden av strømforsyningskabelen til
kontakten for BEV2-anlegget.

▪ Fest kabelen med små buntebånd (tilleggsutstyr)

4 Sett på plass servicedekselet.

Tilkobling til innendørsanlegget

X70A

dca b gfe

a Gjennomføringshull for overføringskabel
b Overføringskabel (tilleggsutstyr til innendørsanlegg)
c Strapp
d X70A-koblingsstykke
e Faston-koblingsstykke
f Gjennomføringshull for strømforsyningskabel
g Strømforsyningskabel

Tilkobling til BEV2-anlegget

c ca f dd b ce cg

a Overføringskabel
b Strømforsyningskabel
c Buntebånd (tilleggsutstyr)
d Gjennomføringshull for ledning
e X2A-koblingsstykke
f Kontakt for strømtilførsel
g Jord

Eksempel på elektrisk opplegg

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 Kontrollboks for utendørsanlegg
b Innendørsanlegg
c BEV2-anlegg
d Brukergrensesnitt

9 Igangsetting
ADVARSEL
Kontroller at servicedekselet er lukket etter at installeringen
av innendørsanlegget, BEV2-anlegget og
utendørsanlegget er utført.

INFORMASJON
Se i installeringshåndbøkene for innendørs- og
utendørsanleggene når det gjelder for idriftsetting av
systemet.

9.1 Sjekkliste før idriftsetting
1 Etter installering må punktene nedenfor kontrolleres før

anlegget tas i bruk.
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2 Slå av anlegget.

3 Slå på anlegget.
Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i
referanseguiden for installatøren.
Installering
Kontroller at anlegget er riktig installert, slik at unormal
støy og vibrasjoner unngås når anlegget startes.
Innendørsenheten er riktig montert.

Utendørsenheten er riktig montert.

Kjølemedierørene (gass og væske) er riktig installert og
varmeisolert.
Det finnes INGEN kjølemiddellekkasjer.

Det er INGEN manglende faser eller motfaser.

Systemet er riktig jordet, og jordingsklemmene er
tilstrammet.
Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesenheter er i
samsvar med dette dokumentet, og er IKKE forsøkt
omgått.
Strømforsyningsspenningen stemmer overens med
spenningen på enhetens identifikasjonsmerke.
Det finnes INGEN løse forbindelser eller defekte
elektriske komponenter i bryterboksen.
Det finnes INGEN defekte komponenter eller
sammenklemte rør inne i innendørs- og
utendørsenheten.
Stoppventilene på utendørsenheten (gass og væske) er
helt åpne.

10 Kassering
MERKNAD
Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet
må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med
aktuell lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

11 Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det

lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

11.1 Koblingsskjema

11.1.1 Felles tegnforklaring for koblingsskjema
Du finner benyttede deler og deres nummer på koblingsskjemaet til
anlegget. Delene er nummerert i stigende rekkefølge for hver del,
angitt med "*" i delangivelsen under.

Symbol Betydning Symbol Betydning
Strømbryter Jordingsbeskyttelse

Symbol Betydning Symbol Betydning
Tilkobling Jordingsbeskyttelse (skrue)

, Koblingsstykke A Likeretter

Jord Relékoblingsstykke

Lokalt
ledningsopplegg

Kortsluttet koblingsstykke

Sikring Kontakt

INDOOR

Innendørsanlegg Rekkeklemme

OUTDOOR

Utendørsanlegg Ledningsklemme

Reststrømenhet

Symbol Farge Symbol Farge
BLK Svart ORG Oransje
BLU Blå PNK Rosa
BRN Brun PRP, PPL Mørkelilla
GRN Grønn RED Rød
GRY Grå WHT Hvit
SKY BLU Lyseblå YLW Gul

Symbol Betydning
A*P Kretskort
BS* Trykknapp PÅ/AV, driftsbryter
BZ, H*O Alarmsignal
C* Kondensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Tilkobling, koblingsstykke

D*, V*D Diode
DB* Diodebro
DS* DIP-bryter
E*H Varmeapparat
FU*, F*U (for karakteristika, se
kretskortet inne i anlegget)

Sikring

FG* Koblingsstykke
(masseforbindelse)

H* Kabelskjerming
H*P, LED*, V*L Kontrollampe, lysdiode
HAP Lysdiode (servicemonitor grønn)
HIGH VOLTAGE Høyspenning
IES Intelligent øye-føler
IPM* Intelligent strømmodul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetisk relé
L Strømførende
L* Spole
L*R Reaktor
M* Trinnmotor
M*C Kompressormotor
M*F Viftemotor
M*P Dreneringspumpemotor
M*S Svingemotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetisk relé
N Nulleder
n=*, N=* Antall gjennomganger i

ferrittkjerne
PAM Pulsamplitudemodulasjon
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Symbol Betydning
PCB* Kretskort
PM* Strømmodul
PS Svitsjet strømtilførsel
PTC* PTC-termistor
Q* Isolert port bipolar transistor

(IGBT)
Q*C Strømbryter
Q*DI, KLM Jordfeilbryter
Q*L Overlastvern
Q*M Termobryter
Q*R Reststrømenhet
R* Motstand
R*T Termistor
RC Mottaker
S*C Endebryter
S*L Flottørbryter
S*NG Lekkasjevarsler for kjølemedium
S*NPH Trykkføler (høy)
S*NPL Trykkføler (lav)
S*PH, HPS* Trykkbryter (høy)
S*PL Trykkbryter (lavt)
S*T Termostat
S*RH Luftfuktighetsføler
S*W, SW* Driftsbryter
SA*, F1S Innkoblingsdemper
SR*, WLU Signalmottaker
SS* Velgebryter
SHEET METAL Rekkeklemmens festeplate
T*R Transformator
TC, TRC Sender
V*, R*V Varistor
V*R Diodebro, isolert port bipolar

transistor (IGBT) strømmodul
WRC Trådløs fjernkontroll
X* Kontakt
X*M Rekkeklemme (blokk)
Y*E Elektronisk

ekspansjonsventilsløyfe
Y*R, Y*S Reverserende

magnetventilsløyfe
Z*C Ferrittkjerne
ZF, Z*F Støyfilter

12 Ordliste
Forhandler

Salgsdistributør for produktet.

Autorisert montør
Teknisk kyndig person som er kvalifisert til å montere
produktet.

Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.

Gjeldende forskrifter
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

Servicefirma
Kvalifisert firma som kan utføre eller koordinere nødvendig
service på enheten.

Installeringshåndbok
Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.

Driftshåndbok
Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer bruken.

Tilbehør
Etiketter, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger
med produktet og som må installeres i henhold til
instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfølgende dokumentasjonen.

Kjøpes lokalt
Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfølgende dokumentasjonen.
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