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Generelle sikkerhetshensyn

1.1

Om dokumentasjonen

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

44
44
44
44
44
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▪ 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 referanseguiden for
montører, MÅ utføres av autorisert installatør.

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

43

20 Ny plassering

1

Symbol

1.2

For brukeren

▪ Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener
enheten.
▪ Anlegget kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med
svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med
manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller
har fått opplæring i hvordan anlegget brukes på en trygg måte og
de forstår hvilke farer dette medfører. Barn må IKKE leke med
anlegget. Rengjøring og vedlikehold utført av bruker skal IKKE
gjøres av barn uten tilsyn.
ADVARSEL
For å hindre elektrisk støt eller brann:
▪ Enheten må IKKE spyles.
▪ IKKE bruk enheten med våte hender.
▪ IKKE plasser gjenstander med vann enheten.
MERKNAD
▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.
▪ Enheter er merket med følgende symbol:

1.1.1

Betydning av advarsler og symboler
FARE
Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig
personskade.
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Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal
blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å
demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet,

Referanseguide for montører og brukere

3

1 Generelle sikkerhetshensyn
behandling av kjølemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler
må tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende
lovgivning.
Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet
avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle
negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt
montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.
▪ Batterier er merket med følgende symbol:

MERKNAD
▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.
MERKNAD
Arbeid på utendørsenheten bør utføres i tørre værforhold
for å unngå vanninntrengning.
Ifølge gjeldende lovgivning kan det være nødvendig å føre en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder…

Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.
Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).
Avfallsbatterier må behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Når du sørger for at avfallsbatterier blir behandlet på riktig måte,
bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø
og menneskelig helse.

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.

1.3

For montøren

1.3.2

1.3.1

Generelt

▪ Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER på hvordan du monterer
eller betjener enheten.
MERKNAD
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).

Installasjonssted

▪ Sørg for at installasjonsstedet tåler enhetens vekt og vibrasjoner.
▪ Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må
IKKE blokkeres.
▪ Sørg for at enheten står plant.

IKKE installer enheten på følgende steder:
▪ I potensielt eksplosive omgivelser.
▪ På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.

LIVSFARE

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

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

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

ADVARSEL

1.3.3

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

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i
installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.

FARE: BRENNSKADER

Kjølemiddel

MERKNAD

▪ 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.

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
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.

ADVARSEL
Under testing må du ALDRI trykksette produktet utover
maksimalt tillatt trykk (som angitt på enhetens merkeplate).

LIVSFARE
Du må IKKE
aluminiumsribber.

berøre
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1 Generelle sikkerhetshensyn
ADVARSEL

Hvis

Ta nødvendige forholdsregler i tilfelle kjølemiddellekkasje.
Hvis det lekker kjølemiddelgass, må du lufte området
umiddelbart. Mulige risikoer:

Så

Det finnes IKKE et hevertrør

Fyll på sylinderen mens den står
opp ned.

▪ Store mengder kjølemiddel i et lukket rom kan føre til
oksygenmangel.
▪ Det kan dannes giftige gasser hvis kjølemiddelgassen
kommer i kontakt med åpen flamme.
▪ Åpne kjølemediesylindere sakte.
FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Utpumping – kjølemedielekkasje. Hvis du vil utføre
utpumping på systemet og det er lekkasje i
kjølemediekretsen:

▪ Fyll på kjølemedium i væskeform. Hvis det fylles på som gass,
kan dette forhindre normal drift.
LIVSFARE
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.

▪ Du må IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjølemediet fra
systemet i utendørsanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjører.
▪ Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE må kjøre.

1.3.4
ADVARSEL
Kjølemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut
direkte i miljøet. Bruk en vakuumpumpe til å tømme
installasjonen.

Saltoppløsning

Hvis det er aktuelt. Se monteringshåndboken eller installatørens
oppslagsverk for ditt bruksområde for mer informasjon.
ADVARSEL

MERKNAD

Valget av saltoppløsningen MÅ være i samsvar med
gjeldende lovgivning.

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

ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler i tilfelle lekkasje av
saltoppløsningen. Hvis det lekker ut saltoppløsning,
ventiler området umiddelbart og kontakt din lokale
forhandler.

MERKNAD
▪ Du må IKKE fylle på mer kjølemedium enn angitt
mengde, for ellers kan kompressoren bli ødelagt.

ADVARSEL

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

Miljøtemperaturen inne i enheten kan bli mye høyere enn
den i rommet, f.eks. 70°C. Ved saltoppløsningslekkasje
kan varme deler inne i enheten skape en farlig situasjon.

ADVARSEL
Sørg for at det ikke finnes oksygen i systemet. Det kan kun
fylles kjølemedium etter at det er blitt utført en lekkasjetest
og vakuumtørking.
▪ 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 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.
▪ Slik fyller du på flytende kjølemedium:
Hvis
Det finnes et hevertrør
(dvs. sylinderen er merket med
"Væskepåfyllingshevert tilkoblet")
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ADVARSEL
Bruk og installasjon av enheten må overholde sikkerhetsog miljøforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk.

1.3.5

Vann

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i
installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.
MERKNAD
Kontroller
98/83 EC.

at

vannkvaliteten

overholder

EU-direktiv

Så
Fyll på sylinderen mens den er i
stående posisjon.
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2 Om dokumentasjonen
1.3.6

Elektrisk

MERKNAD
Forholdsregler ved legging av strømledninger:

FARE: ELEKTRISK STØT
▪ Slå AV all strømforsyning før du fjerner panelet på
bryterboksen, kobler til elektriske ledninger eller
berører elektriske deler.
▪ Koble fra strømforsyningen i mer enn 1 minutt, og mål
spenningen på terminalene på hovedkretsens
kondensatorer eller elektriske komponenter før
vedlikehold/service. Spenningen MÅ være mindre enn
50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter.
Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.
▪ IKKE berør
hender.

elektriske

komponenter

med

▪ 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.

fuktige

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

▪ IKKE la enheten stå ubetjent når servicedekselet er
fjernet.

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

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.

▪ Overstramming av kontaktskruene kan ødelegge dem.
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.

ADVARSEL
▪ Bruk KUN kobberledninger.

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

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

MERKNAD

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

Bare aktuelt hvis strømforsyningen er
kompressoren har en PÅ/AV-startmetode.

▪ 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.

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

2

Om dokumentasjonen

▪ Sørg for å
kretsbrytere.

2.1

Om dette dokumentet

nødvendige

sikringer

eller

▪ 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.

og

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strømbrudd og strømmen går av og på mens
produktet er i drift, kan du sette på en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjøres med
reversert fase, kan det ødelegge kompressoren og andre
deler.

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

montere

trefaset,

Målpublikum
Autoriserte montører + sluttbrukere
INFORMASJON
Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller
opplærte brukere i butikker, i lettindustrien og på
bondegårder, eller til kommersiell bruk av ikkefagpersoner.
Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:
▪ Generelle sikkerhetshensyn:
▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før installering
▪ Format: Papir (i boksen til utendørsanlegget)
▪ Installerings- og driftshåndbok for utendørsanlegg:
▪ Installerings- og driftsinstruksjoner
▪ Format: Papir (i boksen til utendørsanlegget)

Referanseguide for montører og brukere
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2 Om dokumentasjonen
▪ Referanseguide for montører og brukere:
▪ Forberedelser før installering, referansedata osv.
▪ Detaljerte og trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon
for grunnleggende og avansert bruk
▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-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 ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

LRMEQ3+4BY1
Luftkjølt kjølekondenseringsenhet
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3 Om esken

For montøren
3

Om esken

3.1

Oversikt: om boksen

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre etter at esken med
utendørsanlegget er levert til stedet.

LIVSFARE
IKKE berør luftinntaket eller aluminiumsribbene
anlegget, fordi det kan forårsake personskade.

Den inneholder informasjon om følgende:
▪ Pakke ut og håndtere anleggene
▪ Fjerne tilbehør fra anleggene

på

Gaffeltruck. Du kan også bruke gaffeltruck så lenge anlegget står
på pallen.

▪ Fjerne transportstøtten
Ta hensyn til følgende:
▪ Ved levering MÅ det undersøkes om enheten er skadet.
Eventuelle skader MÅ rapporteres umiddelbart til transportørens
klagebehandler.
▪ Bring den innpakkede enheten så nær installeringsstedet som
mulig for å unngå at det oppstår skader under transport.
▪ Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn.
▪ Pass på følgende når du håndterer anlegget:
Skjørt innhold, behandles forsiktig.
Sørg for at anlegget står oppreist for å unngå skader på
kompressoren.

3.2

Utendørsanlegg

3.2.1

Slik pakker du opp utendørsenheten

1

2

3.2.3

Slik fjerner du tilbehør fra
utendørsanlegget

1

Fjern
servicedekselet.
Se
utendørsanlegget" på side 15.

2

Fjern tilbehøret.

åpner

b

c

e

f

g

1×

3.2.4

Slik

a

1×

a
b
c
d
e
f
g

"6.2.2

1×

1×

1×

du

d

1×

1×

Generelle sikkerhetshensyn
Installerings- og driftshåndbok for utendørsanlegg
Etikett for fluoriserte drivhusgasser
Flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
Tilleggsutstyr til gassrør 1 (Ø15,9 mm til 19,1 mm)
Tilleggsutstyr til gassrør 2 (Ø19,1 mm)
Tilleggsutstyr til gassrør 3 (Ø19,1 mm)

Fjerne transportstøtten
MERKNAD
Hvis anlegget brukes med transportstøtten påsatt, kan
dette produsere unormal vibrasjon eller støy.

Kompressorens transportstøtte må fjernes. Den er montert under
kompressorens ben for å beskytte anlegget under transport. Følg
fremgangsmåten og figuren nedenfor.

3.2.2

Slik håndterer du utendørsenheten

Bær enheten sakte som vist:
Referanseguide for montører og brukere
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1

Ta av mutteren (a) på kompressorens festebolt.

2

Ta av og fjern transportstøtten (b).

3

Ta av og fjern skiven (c).
LRMEQ3+4BY1
Luftkjølt kjølekondenseringsenhet
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4 Om anleggene
4

Sett på plass mutteren (a) på kompressorens festebolt, og
stram til med et tiltrekkingsmoment på 10,1 N•m.

4.3

Om utendørsanlegget

Denne
installeringshåndboken
kondenseringsenhet.

gjelder

for

ZEAS

Anlegget er konstruert for installering utendørs, og er beregnet for
luft-til-luft-kjøling.

4
a

Spesifikasjon

(10.1 N·m)

1

Kapasitet (kjøling)

(a)

2

(a)

3

c

4.4

4

Om anleggene

4.1

Oversikt: Om anleggene

LRMEQ4

5,90 kW

8,40 kW

–20~43°C DB

Konstruksjonstemperatur for
omgivelser (kjøling)

b

LRMEQ3

Kapasitet er målt ved følgende forhold:
omgivelsestemperatur 32°C, fordampningstemperatur –
10°C, overheting 10 K.

Systemoppsett

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende:
▪ Identifikasjon av utendørsanlegget.
▪ Der utendørsanlegget passer i systemoppsettet.
▪ Mulig tilleggsutstyr for utendørsanlegget.

a

Identifikasjon

d

Utendørsanlegg (ZEAS kondenseringsenhet)
Kjølemedierør
Innendørsanlegg (viftekonvektor)
Innendørsanlegg (utstillingsskap)

4.5

Kombinere anlegg og
tilleggsutstyr

4.5.1

Mulig tilleggsutstyr for utendørsenhet

MERKNAD
Ved installering eller vedlikehold av flere enheter samtidig
må du passe på at du IKKE forveksler servicepaneler for
forskjellige modeller.

c
a
b
c
d

▪ Hvilke innendørsanlegg du kan kombinere utendørsanleggene
med.

4.2

b

INFORMASJON

4.2.1

Identifikasjonsmerke: utendørsenhet

Se i de tekniske dataene for navnene på det nyeste
tilleggsutstyret.

Plassering

Grenrørsett for kjølemedium
Beskrivelse

Modellnavn

Kjølekretssamlerør

KHRQ22M29H

Kjølekretsskjøt

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

Modbus-kommunikasjonsboks (BRR9A1V1)
Grensesnitt
for
toveis
kommunikasjon
med
tredjeparts
overvåkingssystemer (BMS) via Modbus. Gi ekstern tilgang til alle
driftsparametere, samtidig som kjøleanleggene kan fjernstyres: angi
ønsket fordampningstemperatur, stille inn feilkoder på nytt …

Modellidentifikasjon
Eksempel: LR ME Q 4 B Y1 [*]

PC-konfiguratorkabel (EKPCCAB)
Kode

Forklaring

LR

ZEAS-kondensator

ME

Kjøling ved middels temperatur

Q

Kjølemedium R410A

3+4

Kapasitetsklasse

B

Modellserie

Y1

Strømtilførsel

[*]

Angir mindre modellendring

Du kan angi en rekke feltinnstillinger for ferdigstilling via
grensesnittet til en datamaskin. Til dette tilleggsutstyret kreves
EKPCCAB, som er en egen kabel til kommunikasjon med
utendørsanlegget. Programvaren for brukergrensesnittet er
tilgjengelig på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
software-downloads/.

4.5.2

Om innendørsanleggene
MERKNAD
Du sikrer at systemoppsettet (utendørsanlegg +
innendørsanlegg(ene)) vil fungere ved å se på de nyeste
tekniske dataene for ZEAS kondenseringsenhet.

LRMEQ3+4BY1
Luftkjølt kjølekondenseringsenhet
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5 Forberedelse
ZEAS kondenseringsenhet kan kombineres med flere typer
innendørsanlegg fra tredjeparter, og er kun beregnet for bruk av
R410A.

Den inneholder informasjon om følgende:
▪ Klargjøre installeringsstedet
▪ Klargjøre kjølemedierørene

Husk på følgende når du installerer innendørsanleggene:
▪ Ekspansjonsventil. Installer en R410A-ekspansjonsventil på
hvert innendørsanlegg. Isoler følerdelen på ekspansjonsventilen.

▪ Klargjøre de elektriske ledningene

5.2

INFORMASJON

Klargjøre installeringsstedet

▪ Installer en mekanisk, termostatisk ekspansjonsventil
eller en elektronisk ekspansjonsventil (proporsjonal
eller pulstype).

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.

▪ Hvis du installerer en elektronisk ekspansjonsventil av
pulstypen, må rørene beskyttes mot trykkbølgene som
dannes når ventilen åpnes eller lukkes. Installering av
en elektronisk ekspansjonsventil av pulstypen er
installatørens ansvar.

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

5.2.1

Se "5.3.7 Velge ekspansjonsventil" på side 14 hvis du vil ha mer
informasjon.

Krav til installeringssted for
utendørsanlegget
INFORMASJON
Les også gjennom kravene nedenfor:

▪ Magnetventil. Installer en magnetventil for R410A (med et
driftsdifferensialtrykk på 3,5 MPa [35 bar] eller mer) på
primærsiden for ekspansjonsventilen for hvert innendørsanlegg.

▪ Generelle krav til installeringssted.
"Generelle sikkerhetshensyn".

Se

kapitlet

▪ Krav til serviceplass. Se kapitlet "Tekniske data".

▪ Filter. Installer et filter på primærsiden av magnetventilen for hvert
innendørsanlegg. Fastsett filterets maskevidde basert på
størrelsen
som
er
angitt
på
magnetventilen,
og
ekspansjonsventilen som brukes.

▪ Krav til kjølemedierør (lengde, høydeforskjell). Se
lenger ned i dette kapitlet "Forberedelse".
INFORMASJON

▪ Kjølemediegjennomstrømning.
Legg
opp
rørene
til
innendørsanleggets varmeveksler slik at kjølemediet strømmer
ovenfra og ned.

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.
LIVSFARE

▪ Type med avising. Bruk modeller som foretar avisingen under
stilstand eller som er utstyrt med elektrisk varmeapparat for
avising. Bruk IKKE modeller som aviser med varm gass.

Utstyr ikke allment tilgjengelig: må installeres på et trygt
sted uten fri tilgang.

Om gjenbruk av eksisterende innendørs
varmevekslere

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

Noen ganger kan du bruke eksisterende innendørs varmevekslere
på nytt, og andre ganger ikke.

MERKNAD
Utstyret er kompatibelt med klasse A for EN55032/
CISPR 32. I boliger kan dette utstyret forårsake
radioforstyrrelser.

Gjenbruk er IKKE tillatt
Du kan ikke bruke eksisterende innendørs varmevekslere i følgende
tilfeller:

MERKNAD

Minimum

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.

▪ Når rørene til varmeveksleren er lagt opp slik at kjølemediet
strømmer nedenfra og opp.
▪ Når kobberrøret eller viften er korrodert.
▪ Når varmeveksleren er forurenset. Fremmedlegemer (inkludert
oljer for fabrikasjon) må være ≤ 30 mg / 10 m.

I andre tilfeller enn ovennevnte kan du bruke eksisterende innendørs
varmevekslere på nytt. Hvis den gamle kondenseringsenheten IKKE
brukte samme kjølemedium (R410A) og samme olje (FVC68D) som
den nye, må du imidlertid rengjøre varmevekslerens rør for å fjerne
rester.

ab

c

d

5

Forberedelse

5.1

Oversikt: klargjøring

e

f

ab

g

≥150

0

Hvis den gamle kondenseringsenheten IKKE brukte samme
kjølemedium (R410A) som den nye, må du kontrollere at
ekspansjonsventilen er kompatibel med R410A.

ab

≥1500

00

Gjenbruk er tillatt

Det anbefales derfor å installere utstyret og elektriske
ledninger i god avstand fra stereoutstyr, datamaskiner o.l.

≥1
5

▪ Når
konstruksjonstrykket
er
utilstrekkelig.
konstruksjonstrykk = 2,5 MPa eller 25 bar

≥1500
(mm)

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite før du drar til stedet.
Referanseguide for montører og brukere
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a
b
c
d

Jordfeilbryter
Sikring
Innendørsanlegg (fryseskap)
Datamaskin eller radio
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5 Forberedelse
e
f
g

Innendørsanlegg (viftekonvektor)
Brukergrensesnitt
Utendørsanlegg

▪ forringelse av driftskapasiteten

På steder med dårlig mottak må det være en avstand på 3 m eller
mer for å unngå elektromagnetisk interferens fra annet utstyr, og det
må brukes ledningsrør til strøm- og overføringsledninger.
▪ Velg et sted der regn kan unngås i størst mulig grad.
▪ I tilfelle vannlekkasje må du sørge for at vann ikke kan forårsake
skader på installeringsområdet og omgivelsene rundt.
▪ Velg en plassering der varm/kald luft fra anlegget eller driftsstøyen
IKKE vil forstyrre noen.

▪ forstyrrelse av driften pga. av synkende lavt trykk eller økende
høyt trykk;
▪ en defekt vifte (hvis en sterk vind blåser direkte på viften, kan den
begynne å rotere veldig raskt inntil den går i stykker).
Det er anbefalt å montere en ledeplate når luftutslippet er utsatt for
vind.
Drei luftutløpssiden mot bygningens vegg, et gjerde eller en
vindskjerm.

▪ Varmevekslerribber er skarpe og personskade er mulig. Velg et
installeringssted der det ikke er fare for personskade (spesielt på
områder der barn leker).
IKKE installer enheten på følgende steder:
▪ Lydfølsomme områder (f.eks. nær et soverom), for å unngå
forstyrrelser pga. driftsstøy.
Merknad: Hvis lyden måles under faktiske installeringsforhold, kan
den målte verdien være høyere enn lydtrykknivået som er nevnt i
lydspekteret i databoken på grunn av omgivelsesstøy og
lydrefleksjoner.
▪ Steder der det kan finnes mineraloljetåke, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller føre til vannlekkasje.

a

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

a

▪ Der spenningen varierer kraftig

Sørg for at det er tilstrekkelig plass til installeringen

Plasser luftutløpssiden i rett vinkel mot vindretningen.

▪ I kjøretøyer eller skip
▪ Der det forekommer syreholdig eller basisk damp
Installering ved kysten. Pass på at utendørsanlegget IKKE utsettes
for direkte vind fra havet. Dette er for å forhindre korrosjon som følge
av høye saltnivåer i luften, som kan redusere anleggets levetid.

a

b

Installer utendørsanlegget vekk fra direkte vind fra havet.

a

Eksempel: Bak bygningen.

b
a
b

a
c

Hvis utendørsanlegget er utsatt for direkte vind fra havet, må du
sette opp en levegg.

5.2.2

Rådende vindretning
Luftutløp

Tilleggskrav til installeringssted for
utendørsanlegget på steder der det er
kaldt

Beskytt utendørsenheten mot direkte snøfall, og sørg for at
utendørsenheten ALDRI tilsnøs.

▪ Høyden på levegg ≥1,5 × høyden på utendørsanlegg
▪ Følg kravene til serviceplass når du setter opp leveggen.

d

c
b

a

a
b
c
d

d

c

Vind fra havet
Bygning
Utendørsanlegg
Levegg

Sterke vinder (≥18 km/t) mot utendørsenhetens luftutslipp forårsaker
kortslutning (innsuging av utslippsluft). Dette kan medføre:
LRMEQ3+4BY1
Luftkjølt kjølekondenseringsenhet
4P500362-1 – 2018.04
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5 Forberedelse
Kontrollere det maksimale konsentrasjonsnivået
Kontroller den maksimale konsentrasjonen som beskrevet i trinnene
1 til 4 nedenfor, og ta de forholdsregler som måtte være nødvendige.
1

a
c

d
b

c

Beregn mengden av kjølemedium (kg) som er påfylt hvert
enkelt system.
Formel

A+B=C

A

Mengden av kjølemedium i systemet på ett
enkelt anlegg (mengden av kjølemedium
som er påfylt systemet før det forlater
fabrikken)

B

Tilleggsmengde (mengden kjølemedium
som er påfylt lokalt)

C

Total mengde av kjølemedium (kg) i
systemet
MERKNAD

a
b
c
d

5.2.3

Snøpresenning eller -overbygg
Sokkel (minimum høyde = 150 mm)
Rådende vindretning
Luftutløp

Der hvor ett enkelt kjøleanlegg er delt i 2 helt uavhengige
kjølesystemer, benytter du den mengden kjølemedium
som er påfylt hvert enkelt system.
2

Iverksette sikkerhetstiltak mot
kjølemedielekkasjer

Beregn volumet til rommet (m3) der innendørsanlegget er
installert. Dersom det følgende er tilfellet, beregner du volumet
av (D), (E) som et enkelt rom eller som det minste rommet.
D

Når det ikke er inndeling i mindre rom:

E

Når det er en rominndeling med stor nok åpning til at
luften kan strømme fritt.

Om sikkerhetstiltak mot kjølemedielekkasjer
Installatøren og systemspesialisten skal sikre mot lekkasje i henhold
til lokale bestemmelser eller standarder. Følgende standarder kan
gjelde hvis det ikke finnes lokale bestemmelser.
Dette systemet bruker R410A som kjølemedium. R410A er i seg selv
et fullstendig sikkert, ikke-giftig og ikke-brennbart kjølemedium.
Likevel må du passe nøye på at systemet installeres i store nok rom.
Dette sikrer at det maksimale konsentrasjonsnivået for
kjølemediegass ikke overskrides dersom det lite sannsynlige skulle
skje at det oppstår en større lekkasje i systemet. Installasjonen må
tilfredsstille gjeldende lokale forskrifter og standarder.

Om maksimalt konsentrasjonsnivå
Den maksimalt påfylte mengden av kjølemedium og beregningen av
den maksimale konsentrasjonen av kjølemedium står i direkte
forhold til størrelsen på det rommet hvor mennesker oppholder seg
og hvor kjølemedielekkasjen kan finne sted.

a b
a Åpning mellom rommene. Hvis det er dør, må
åpningene over og under døren hver ha en størrelse
som tilsvarer 0,15% eller mer av gulvarealet.

Måleenheten for konsentrasjonen av kjølemedium er kg/m3 (vekten
av kjølemediet i gassform i kg per 1 m3 av rommet).
Man må ta hensyn til de lokale forskrifter og standarder når det
gjelder den maksimalt tillatte konsentrasjonen.
I henhold til gjeldende europeiske standard er maksimalt tillatt
konsentrasjon av kjølemedium i rom hvor det oppholder seg
mennesker, for R410A begrenset til 0,44 kg/m3.

b Rominndeling
3

a b

a
b

Retning på strømmen av kjølemedium
Rom hvor kjølemedielekkasje har funnet sted (utstrømning
av alt kjølemedium fra systemet)

Vær spesielt oppmerksom på steder der det kan være kjølemedium,
f.eks. i kjellere, ettersom dette er tyngre enn luft.

Referanseguide for montører og brukere
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4

Beregn kjølemedietettheten ved å benytte resultatene av
beregningene i trinn 1 og 2 ovenfor. Hvis resultatet av
ovennevnte
beregning
overstiger
maksimalt
konsentrasjonsnivå, skal det lages en ventilasjonsluke til
rommet ved siden av.
Formel

F/G≤H

F

Totalt volum av kjølemedium i kjølesystemet

G

Størrelsen (m3) på det minste rommet hvor
det er installert et innendørsanlegg

H

Maksimal konsentrasjon (kg/m3)

Beregn kjølemedietettheten ut fra volumet av rommet der
innendørsanlegget er installert samt rommet ved siden av.
Installer ventilasjonsluker i døren til rommet ved siden av inntil
kjølemedietettheten
er
mindre
enn
maksimalt
konsentrasjonsnivå.

LRMEQ3+4BY1
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5 Forberedelse
5.3
5.3.1

Klargjøre røropplegg for
kjølemiddel

5.3.3

Materiale på kjølemedierør

Om gjenbruk av eksisterende rør

▪ Rørenes herdingsgrad og tykkelse:

▪ Rørmateriale: Sømløst kobberrør som er deoksidert med
fosforsyre.

Noen ganger kan du bruke eksisterende rør på nytt, andre ganger
ikke.

Ytre diameter
(Ø)

Tykkelse (t)(a)

Herdingsgrad
Herdet (O)

≥0,80 mm

15,9 mm (5/8")

Herdet (O)

≥0,99 mm

19,1 mm (3/4")

Halvhardt (1/2H) ≥0,80 mm

Gjenbruk er ikke tillatt

6,4 mm (1/4")

Du kan ikke bruke eksisterende røropplegg i følgende tilfeller:

9,5 mm (3/8")

▪ Når det har vært problemer med kompressoren i det gamle
systemet (eksempel: havari). Mulige konsekvens: oksidert
kjølemedieolje, avleiringsrester og andre ugunstige effekter.

12,7 mm (1/2")

▪ Når innendørs- og utendørsanleggene har vært frakoblet
røropplegget i lang tid. Mulige konsekvens: vann og smuss i
rørene.

(a)

Ø

t

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

▪ Når kobberrøret er korrodert.

I andre tilfeller enn ovennevnte kan du bruke eksisterende rør på
nytt, men husk på følgende:

Rørmateriale

1

Må samsvare med kravene. Se "5.3.2 Krav
til kjølemedierør" på side 13.
A

Rørlengde og
høydeforskjell
Rørisolasjon

Fastsett riktig dimensjon ved hjelp av tabellene og referansefiguren
nedenfor (kun som indikasjon).

Beskrivelse

Element
Rørdiameter

Velge rørdimensjon

5.3.4

Gjenbruk er tillatt

Må byttes hvis den er skadet.

Sveisede tilkoblinger

Må kontrolleres for gasslekkasjer.

Rengjøre rørene

Hvis den gamle kondenseringsenheten
IKKE brukte samme kjølemedium (R410A)
og samme olje (FVC68D) som den nye, må
du imidlertid rengjøre rørene for å fjerne
rester.

Krav til kjølemedierør
INFORMASJON
Les også forholdsregler og krav i kapittelet "Generelle
sikkerhetshensyn".
MERKNAD
Kjølemediet R410A 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: R410A inneholder ikke klor, ødelegger ikke
ozonlaget og reduserer ikke jordens beskyttelse mot
skadelig ultrafiolett stråling. R410A kan i en viss grad
bidra til å øke drivhuseffekten dersom det slippes ut.
Det er derfor viktig at du nøye kontrollerer at
installasjonen er helt tett.

b
1
2
3
A~F
a~f
H

3

d1
c

d2

Utendørsanlegg
Innendørsanlegg (utstillingsskap)
Innendørsanlegg (viftekonvektor)
Væskerør
Gassrør
Høydeforskjell utendørs-innendørs

Dersom nødvendige rørdimensjoner (mål i tommer) ikke er
tilgjengelige, er det også tillatt å bruke andre diametere (mål i mm),
forutsatt at man tar hensyn til følgende:
▪ Velg rørdimensjonen nærmest nødvendig dimensjon.
▪ Bruk egnede adaptere for overgang fra rør med mål i tommer til
mm (kjøpes lokalt).
▪ I så fall må beregningen av ekstra kjølemedium justeres, som
nevnt i "6.7.3 Slik faststår du ekstra mengde kjølemiddel" på
side 23.

A/a: Røropplegg mellom utendørsanlegg og
rørforgrening
Væskerør

Ø9,5 mm(a)

Gassrør

Ø19,1 mm(b)
(a)
(b)

Samme diameter som tilkoblingen på utendørsanlegget.
Bruk tilleggsrøret når du skal tilpasse diameteren til
utendørsanleggets avstengingsventil (Ø15,9 mm) etter det
lokale røret (Ø19,1 mm).

B+C/b+c: Røropplegg mellom rørforgrening
Bruk diametere basert på den totale
innendørsanleggene som er tilkoblet nedstrøms.

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

LRMEQ3+4BY1
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3

e

f
a

MERKNAD
Røropplegget og andre trykksatte deler skal være egnet for
kjølemedium. Bruk sømløst kobberrør, deoksidert med
fosforsyre, for kjølemedium.

2

2

Må samsvare med kravene. Se "6.6 Isolere
kjølemedierørene" på side 22.

5.3.2

D2

D1

E

F

H

C

B

kapasiteten

til

Kapasitet

Utvendig diameter
for røropplegg

<4,0 kW

Ø6,4 mm

4,0≤x<8,4 kW

Ø9,5 mm

Referanseguide for montører og brukere
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5 Forberedelse
Kapasitet
Gassrør

Utvendig diameter
for røropplegg

<1,0 kW

Ø9,5 mm

1,0≤x<6,0 kW

Ø12,7 mm

6,0≤x<8,4 kW

Ø15,9 mm

D~F/d~f: Røropplegg mellom rørforgrening og
innendørsanlegg
Bruk samme diametere som tilkoblingene (væske, gass) på
utendørsanleggene.
MERKNAD
Hvis
bare
1
innendørsanlegg
er
koblet
til
utendørsanlegget, og tilkoblingene på utendørsanlegget er
ulike dem på innendørsanlegget, skal du bruke samme
rørdiameter som tilkoblingene på utendørsanlegget, og
installere
egnede
adaptere
nærmest
mulig
innendørsanlegget.

Krav

Grenseverdi

Maksimal høydeforskjell innendørsinnendørs

5.3.7

5m

Velge ekspansjonsventil

Anlegget har et større underkjølingsforhold for det flytende
kjølemediet
sammenliknet
med
anlegg
uten
underkjølingsmekanisme, ettersom det flytende kjølemediet avkjøles
av en varmeveksler med dobbeltrør (underkjølingsforhold =
kondensasjonstemperatur – temperatur på flytende kjølemedium ved
utendørsanleggets utløp).
Når det skal velges en ekspansjonsventil for belastningen i henhold
til
den
tekniske
informasjonen
fra
produsenten
av
ekspansjonsventilen, skal det tas hensyn til underkjølingsforholdet
(K) for det flytende kjølemediet i tabellen under.
Underkjølingsforhold (K)
Te –20°C

–15°C

–10°C

–5°C

0°C

5°C

Tc

5.3.5

Velge kjølemediegrensett

Til rørforgrening for kjølemedium kan det brukes T-ledd, Y-ledd,
kjølekretsskjøter og kjølekretssamlerør. Det er mulig å bruke et
kjølemediegrensett fra tabellen nedenfor.
Beskrivelse

Modellnavn

20°C

10

9

8

7

6

5

25°C

11

10

9

8

7

6

30°C

12

11

10

9

8

7

35°C

13

12

11

10

9

8

40°C

14

13

12

11

10

9

15

14

13

12

11

10

Kjølekretssamlerør(a)

KHRQ22M29H

45°C

Kjølekretsskjøt(b)

KHRQ22M20T

50°C

16

15

14

13

12

11

KHRQ22M29T9

55°C

16

15

14

13

12

11

(a)

(b)

Du må IKKE tilkoble 2 eller flere samlerør etter hverandre.
For gassiden velger du kjølekretssamlerøret slik at
diameteren til samlerøret er lik diameteren til hovedrøret
eller lik én økt dimensjon av hovedrørets diameter.
Velg kjølekretsskjøten slik at inngående og utgående
rørdiametere samsvarer med en av de tilgjengelige
diameterne til kjølekretsskjøten. Du finner mer informasjon
under "5.3.3 Materiale på kjølemedierør" på side 13 og
"5.3.4 Velge rørdimensjon" på side 13.

INFORMASJON
Maksimum 8 forgreningsrør kan kobles til et samlerør.

5.3.6

5.4

Klargjøre elektrisk
ledningsopplegg

5.4.1

Krav for sikkerhetsanordninger

Strømtilførsel
Strømtilførselen
må
beskyttes
med
nødvendige
sikkerhetsanordninger, dvs. en hovedbryter, en treg sikring for hver
fase, samt en jordfeilbryter, i samsvar med gjeldende lovgivning.
Valg av og dimensjon på ledningsopplegget skal gjøres i samsvar
med gjeldende lovgivning basert på informasjonen som står oppført i
tabellen nedenfor.

Lengde på kjølemedierør og
høydeforskjell

Rørlengdene og høydeforskjellene må samsvare med kravene
nedenfor.

Modell

Minimum tillatt
strømstyrke i
ampere

Anbefalte
sikringer

Strømtilførsel

LRMEQ3

6,5 A

16 A

3N~ 50 Hz

LRMEQ4

9,1 A

(se eksempel i "5.3.4 Velge rørdimensjon" på side 13)
Krav

Grenseverdi

Maksimal faktisk rørlengde

50 m

▪ Eksempel: a+b+c+d2≤Grenseverdi
Maksimal total rørlengde
▪ Eksempel:
+f≤Grenseverdi

80 m

30 m

▪ Eksempel: b+c+d2≤Limit
Maksimal
Utendørsanlegg
høydeforskjell
høyere enn
utendørs-innendørs innendørsanlegg

Ledningsopplegg til ekstern driftsbryter, bryter for liten støy og
utgangssignaler
MERKNAD

a+b+c+d1+d2+e

Maksimal lengde fra første
kjølemediegrensett-innendørsanlegg

380-415 V

20 m

Ekstern driftsbryter. Anlegget er som standard utstyrt
med en driftsbryter slik at du kan slå anlegget PÅ/AV. Du
trenger en ekstern driftsbryter hvis du vil slå anlegget PÅ/
AV via fjernstyring. Bruk en spenningsfri kontakt for
mikrostrøm (≤1 mA, 12 V DC). Koble til X2M/C+D, og angi
"Remote ".
Driftsbryteren er plassert i bryterboksen (se illustrasjonen under).

▪ Eksempel:
H≤Grenseverdi
Utendørsanlegg
lavere enn
innendørsanlegg
Referanseguide for montører og brukere
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6 Installering
Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget når du
skal
installere
innendørsanlegget
(montere
innendørsanlegget,
koble
kjølemedierørene
til
innendørsanlegget, koble de elektriske ledningene til
innendørsanlegget …).

R

N

O

EM
O

TE

INFORMASJON
OFF

Driftsbryteren kan stilles i følgende tre posisjoner:

6.2

Åpne anleggene

Innstilling for
driftsbryter

Funksjon

6.2.1

Om åpning av enheter

OFF

Anleggsdrift er slått AV

Enheten må åpnes til bestemte tider. Eksempel:

ON

Anleggsdrift er slått PÅ

▪ Når du kobler til kjølemedierørene

Remote

Anlegget styres (PÅ/AV) med ekstern
driftsbryter

▪ Ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget
▪ Ved vedlikehold og service på enheten

MERKNAD

FARE: ELEKTRISK STØT

Bryter for liten støy. Hvis du vil fjernstyre driften for liten
støy PÅ/AV (se innstilling [2‑18]), må du installere en bryter
for liten støy. Bruk en spenningsfri kontakt for mikrostrøm
(≤1 mA, 12 V DC). Koble til X2M/A+B.

Du må IKKE forlate
servicedekselet er fjernet.

6.2.2

anlegget

uten

tilsyn

når

Slik åpner du utendørsanlegget

MERKNAD
FARE: ELEKTRISK STØT

Utgangssignaler. Utendørsanlegget har en kontakt (X3M)
som kan sende 4 ulike signaler. Signalet er 220~240 V AC.
Maksimal belastning for alle signalene er 0,5 A. Anlegget
sender et signal i følgende situasjoner:

FARE: BRENNSKADER

▪ C/C1: faresignal – tilkobling anbefales – når det
oppstår en feil som ikke stanser driften.
▪ C/W1: varselsignal – tilkobling anbefales – når det
oppstår en feil som fører til at driften stanser.
▪ R/P2: kjøresignal –
kompressoren kjører.

tilkobling

er

valgfri

–

når

▪ P1/P2: driftssignal – tilkobling er obligatorisk – når
innendørsanleggets magnetventil styres.
Ledningsopplegg

2

Mantlet kabel (2 ledninger)
Vinylisolerte ledninger

1 1×

0,75~1,25 mm²
Maksimal ledningslengde

6

Installering

6.1

Oversikt: Installering

130 m

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite på stedet for å
installere systemet.
Typisk arbeidsflyt
Installering består vanligvis av følgende trinn:
▪ Montere utendørsanlegget.
▪ Montere innendørsanleggene.
▪ Tilkoble kjølemedierørene.
▪ Kontrollere kjølemedierørene.

6.3

Montere utendørsanlegget

6.3.1

Om montering av utendørsanlegget

Typisk arbeidsflyt
Montering av utendørsanlegget består vanligvis av følgende trinn:
1
2
3
4

Klargjøre installeringsstrukturen.
Installere utendørsanlegget.
Forhindre at anlegget kan velte.
Beskytte anlegget mot snø og vind ved å installere et overbygg
og
leskjermer.
Se
"Klargjøre
installeringsstedet"
i
"5 Forberedelse" på side 10.

6.3.2

Forholdsregler ved montering av
utendørsanlegget

▪ Fylle på kjølemedium.

INFORMASJON

▪ Tilkoble de elektriske ledningene.

Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

▪ Ferdigstille installeringen av utendørsanlegget.

▪ Generelle sikkerhetshensyn

▪ Ferdigstille installeringen av innendørsanlegget.

▪ Forberedelse

LRMEQ3+4BY1
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6 Installering
6.3.3

Klargjøre installeringsstrukturen

6.3.5

Kontroller styrken og planheten til monteringsunderlaget slik at
anlegget ikke forårsaker vibrasjoner og støy.
Fest anlegget sikkert ved hjelp av ankerboltene i samsvar med
fundamenttegningen.
Klargjør 4 sett med forankringsbolter, muttere og skiver (kjøpes
lokalt) som vist nedenfor:

Slik forhindrer du at utendørsanlegget
velter

Hvis enheten er installert på steder der sterk vind kan velte enheten,
må følgende tiltak gjennomføres:
1

Klargjør 2 kabler som angitt i følgende illustrasjon (kjøpes
lokalt).

2

Plasser de 2 kablene over utendørsenheten.

3

Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendørsenheten for
å forhindre at kablene riper opp lakken (kjøpes lokalt).

4

Fest endene av kablene og stram til.

62

0
>150

)
55
-3

45
(3

35

0

4× M12

(mm)
a

6.4

Koble til kjølerøropplegget

6.4.1

Om tilkobling av kjølemedierørene

a

Pass på at du ikke dekker til dreneringshullene.

INFORMASJON

Før tilkobling av kjølemedierørene

Den anbefalte høyden på boltenes øvre fremstikkende del
er 20 mm.

Kontroller at utendørs- og innendørsanleggene er montert.
Typisk arbeidsflyt

20

Tilkobling av kjølemedierørene omfatter følgende:
▪ Koble kjølemedierøret til utendørsanlegget
▪ Tilkoble tørker og seglass
▪ Tilkoble rørforgrening for kjølemedium
MERKNAD
Fest utendørsenheten til fundamentboltene ved hjelp av
muttere med underlagsskiver i harpiks (a). Hvis
overflatebehandlingen på monteringsområdet er fjernet, vil
mutterne fort ruste.

▪ Tilkoble kjølemedierørene til innendørsanleggene
installeringshåndboken for innendørsanleggene)

(se

i

▪ Isolere kjølemedierørene
▪ Husk på retningslinjene for følgende:
▪ Rørbøying

a

▪ Slaglodding
▪ Bruk av avstengingsventilene

6.3.4

Slik monterer du utendørsanlegget

▪ Fjerne sammenklemte rør

6.4.2

Forholdsregler ved tilkobling av
kjølemedierør
INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
▪ Generelle sikkerhetshensyn

4× M12

▪ Forberedelse
FARE: BRENNSKADER

Referanseguide for montører og brukere
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6 Installering
MERKNAD
Ta følgende forholdsregler for kjølemiddelets røropplegg:
▪ Unngå at noe annet enn det spesifiserte kjølemiddelet
blir blandet inn i kjølemiddelsyklusen (f.eks. luft).
▪ Bruk bare R410A når du tilfører kjølemiddel.
▪ Bruk
bare
installasjonsverktøy
(for
eksempel
manifoldmålersett) som bare brukes på R410Ainstallasjoner for å stå imot trykket og forhindre at det
kommer fremmedlegemer (for eksempel mineraloljer og
fukt) inn i systemet.
▪ Beskytt rørene som beskrevet i tabellen nedenfor for å
forhindre at det kommer inn smuss, fuktighet eller støv i
rørene.
▪ Vær forsiktig når du fører kobberrør gjennom veggene.
Enhet

Monteringsperiode Beskyttelsesmetode

Utendørsenhet

>1 måned

▪ Bruk IKKE flussmiddel når kjølemedierør i kobber slagloddes.
Bruk fosforkobber tilsatslegering til slaglodding (BCuP), som ikke
krever flussmiddel.
Flussmiddel har en ekstremt skadelig innvirkning på
kjølemedierørene. Hvis det for eksempel brukes klorbasert
flussmiddel, vil det føre til at rørene korroderer. Inneholder
flussmiddelet spesielt fluor, vil dette forringe kjølemedieoljen.

6.4.5

Bruke avstengingsventilen og
utløpsporten

Slik håndterer du stoppventilen
▪ Pass på at alle avstengingsventilene er åpne under drift.
▪ Avstengingsventilene er stengt når anlegget sendes fra fabrikken.
▪ På tegningen nedenfor vises navnet på hver komponent som er
nødvendig for å håndtere avstengingsventilen.

a

Klem røret

Klem eller bruk tape
Uavhengig av periode på røret

<1 måned
Innendørsenhet

b
c

INFORMASJON

d

IKKE åpne kjølemiddelets avstengningsventil før du
kontrollerer kjølemiddelets røropplegg. Når du må etterfylle
kjølemiddel, anbefales det å åpne kjølemiddelets
avstengningsventil etter påfylling.

a
b
c
d

a

6.4.3

Utløpsport og utløpsportdeksel
Avstengingsventil
Lokal rørtilkobling
Deksel på avstengingsventil

b

Retningslinjer for rørbøying

Bruk en rørbøyer til bøyingen. Alle rørbøyer må være skje så
varsomt som mulig (bøyeradiusen bør være 30 til 40 mm eller
større).

6.4.4

Utføre slaglodding på rørenden

e

c
a
b
c
d
e

MERKNAD
Forholdsregler ved tilkobling av røropplegg.
slagloddingsmateriale, som vist på figuren.

d

Påfør

≤Ø25.4

Utløpsport
Deksel på avstengingsventil
Sekskantet hull
Aksel
Tetning

MERKNAD

1

I tillegg til en avstengingsventil for gass og væske, har
utendørsanlegget to avstengingsventiler for vedlikehold.
Når du kobler kjølemedierørene til utendørsanlegget, skal
du IKKE bruke avstengingsventilene for vedlikehold.
Fabrikkinnstillingen for disse ventilene er "åpen". Når
anlegget kjøres skal disse ventilene alltid være i åpen
posisjon. Kompressoren kan svikte hvis anlegget kjøres
med stengte ventiler.

1
▪ 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

f
a
b
c
d
e
f

d

e

a
a

f

Kjølemedierør
Del som skal slagloddes
Taping
Manuell ventil
Trykkreduksjonsventil
Nitrogen

▪ Bruk IKKE antioksidanter når du slaglodder rørskjøtene.
Rester kan tilstoppe rørene og ødelegge utstyret.

a

Slik åpner du avstengingsventilen
1
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Avstengingsventil for vedlikehold

Ta av dekselet på stengeventilen.
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2

Før inn en sekskantnøkkel i avstengingsventilen, og drei
avstengingsventilen mot klokken.

ab

b c

a
b
c

Deksel (IKKE påfør gjengetetningsvæske)
Tetningsdel (IKKE påfør gjengetetningsvæske)
Skruegjenge med gjengetetningsvæske

Slik bruker du utløpsporten
▪ Bruk alltid en påfyllingsslange som er utstyrt med ventiltrykktapp,
siden utløpsporten er en Schrader-ventil.
▪ Når du har brukt utløpsporten, må du sørge for å skru godt fast
utløpsportdekselet.
Se
i
tabellen
nedenfor
for
tiltrekkingsmomentet.
▪ Kontroller at det ikke er kjølemedielekkasje
utløpsportdekselet er skrudd fast.
3
4

Fortsett å dreie inntil avstengingsventilen ikke kan dreies
lenger.

Gjengetetningsvæske. Før du setter på plass
utløpsportdekselet skal du påføre gjengetetningsvæske på
skruegjengen (IKKE på dekselet eller tetningsdelen). Ellers
kan det komme inn kondensvann som fryser til. Mulige
konsekvens:
Deformasjon,
kjølemedielekkasje
og
funksjonsfeil på kompressor.

Resultat: Nå er ventilen åpen.

Slik stenger du avstengingsventilen
Ta av dekselet på stengeventilen.

2

Før inn en sekskantnøkkel i avstengingsventilen, og drei
avstengingsventilen med klokken.

at

MERKNAD

Fest dekselet på stengeventilen.

1

etter

a
b
c
a
b
c

Deksel (IKKE påfør gjengetetningsvæske)
Tetningsdel (IKKE påfør gjengetetningsvæske)
Skruegjenge med gjengetetningsvæske

Tiltrekkingsmomenter
Dimensjon
på
avstenging
sventil
(mm)
3

Fortsett å dreie inntil avstengingsventilen ikke kan dreies
lenger.

4

Fest dekselet på stengeventilen.

Resultat: Nå er ventilen stengt.

Aksel
Ventil

Utløpsport
Deksel
Sekskantnø
(ventildeks
kkel
el)

Ø9,5

5,4~6,6

4 mm

13,5~16,5

Ø15,9

13,5~16,5

6 mm

22,5~27,5

6.4.6

Slik bruker du dekselet til avstengingsventilen

Tiltrekkingsmoment N•m (drei med klokken for å
lukke)

11,5~13,9

Fjerne sammenklemte rør
ADVARSEL

▪ Dekselet til avstengingsventilen er forseglet der pilen viser. Du må
IKKE la den bli skadet.

Gjenværende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rørene.

▪ Når du har brukt avstengingsventilen, skrur du godt fast dekselet
til avstengingsventilen og ser etter kjølemedielekkasjer. Se i
tabellen nedenfor for tiltrekkingsmomentet.

Hvis instruksjonene i prosedyren nedenfor ikke følges
nøye, kan det forårsake skade på eiendom eller
personskade, som kan være alvorlig avhengig av
omstendighetene.
Følg prosedyren nedenfor for å fjerne det sammenklemte røret:
1

MERKNAD
Gjengetetningsvæske. Før du setter på plass dekselet til
avstengingsventilen skal du påføre gjengetetningsvæske
på skruegjengen (IKKE på dekselet eller tetningsdelen).
Ellers kan det komme inn kondensvann som fryser til.
Mulige konsekvens: Deformasjon, kjølemedielekkasje og
funksjonsfeil på kompressor.

Ta av ventildekselet, og kontroller at avstengingsventilene er
helt stengt.

a
b
c
d
a
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b
c
d

2

Avstengingsventil
Lokal rørtilkobling
Deksel på avstengingsventil

Koble en vakuum-/gjenvinningsenhet via
utløpsporten på alle avstengingsventilene.
p<

grenrør

til

B

f

g

a

d

N2

R410A

b

c

b

a Seglass
b Tørker

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B

3

et

Installer seglasset før tørkeren, og nærmest
mulig utendørsanlegget. Installer horisontalt.

p>

A
a

Hvor/hvordan

Ved slaglodding

Trykkreduksjonsventil
Nitrogen
Vektskål
Tank for kjølemedium R410A (hevertsystem)
Vakuumpumpe
Avstengingsventil for væskeledning
Avstengingsventil for gassledning
Ventil A
Ventil B

Samle opp gass og olje fra det sammenklemte røret ved hjelp
av en gjenvinningsenhet.

6.4.8

Retningslinjer ved installering av tørker
MERKNAD
Anlegget må IKKE kjøres uten at det er installert en tørker.
Mulige konsekvens: Funksjonsfeil på utstyr.

Installer en tørker på væskerøret:
Type tørker

LIVSFARE

Når all gassen og oljen er samlet opp fra det sammenklemte
røret, frakobler du påfyllingsslangen og lukker utløpsportene

5

Kutt av nedre del av gass- og væskerøret til
avstengingsventilen langs den svarte streken. Bruk egnet
verktøy (f.eks. en rørkutter eller knipetang).

80 g (tilsvarende 100% molekylær siling)
(DML083/DML083S: produsent av Danfoss)

Gassene må ikke luftes ut i atmosfæren.
4

Følg retningslinjene for slaglodding i
håndboken for seglasset.

Hvor/hvordan

Installer tørkeren etter seglasset, og nærmest
mulig utendørsanlegget. Installer horisontalt.

a

b

a Seglass
b Tørker
Ved slaglodding

Følg retningslinjene for slaglodding i
håndboken for tørkeren.
Ta av lokket på tørkeren rett før slaglodding
(for å forhindre at luftfuktighet absorberes).
Reparer eventuell brent lakk på tørkeren hvis
den ble skadet under slaglodding. Kontakt
produsenten for informasjon om reparasjon av
lakken.

ADVARSEL

Strømningsretning Hvis tørkeren angir en luftstrømretning,
installerer du i henhold til denne.

6.4.9
Det sammenklemte røret må aldri fjernes ved hjelp av
slaglodding.

MERKNAD
▪ Sørg for å bruke medfølgende tilleggsrør når du
monterer røropplegget på stedet.

Gjenværende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rørene.
6

▪ Sørg for at det lokalt monterte røropplegget ikke
berører andre rør, bunnpanelet eller sidepanelet. Sørg
for å beskytte rørene, spesielt dem med tilkobling på
siden og under, med passende isolasjon for å hindre at
de kommer i kontakt med kledningen.

Vent til all oljen er dryppet ut før du fortsetter med tilkoblingen
av det lokale røropplegget i tilfelle gjenvinningsenheten ikke fikk
fjernet alt.

6.4.7

Retningslinjer ved installering av seglass

Installer et seglass på væskerøret:
Diameter

9,5 mm

LRMEQ3+4BY1
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Koble kjølemedierørene til
utendørsanlegget

1

Gjør følgende:
▪ Fjern servicedekselet (a) med skrue (b).
▪ Fjern platen for rørinntaket (c) med skrue (d).
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▪ Tilkoble tilleggsutstyret for gassrør (c, d, e), og kutt dem til
påkrevd lengde (e1). Dette er nødvendig fordi dimensjonen
på gassavstengingsventilen er Ø15,9, mens røret mellom
utendørsanlegget og første kjølemediegrensett er Ø19,1.

a
b
d
2

Mulighet 1: Mot forsiden

c

Mulighet 2: Mot siden

Velg rørretning (a, b eller c).

c

a
3

f e1 e

c

b

c

d

d e1 e f

Mulighet 3: Nedover

Hvis du har valgt en rørretning som går nedover:
▪ Bor hull (a, 4×), og fjern perforeringen (b).
▪ Skjær ut spaltene (c) med metallsag.

4× Ø6 mm

a

b
c
e
e1

c
4

c

f

Gjør følgende:

c
d
e, e1
f

▪ Koble væskerøret (a) til væskeavstengingsventilen.
▪ Koble gassrøret (b) til gassavstengingsventilen.

b
a

Tilleggsutstyr til gassrør 1
Tilleggsutstyr til gassrør 2
Tilleggsutstyr til gassrør 3 (kuttes til påkrevd lengde)
Kjøpes lokalt

5

Sett på plass servicedekselet og platen for rørinntaket.

6

Forsegle alle åpninger (eksempel: a) for å forhindre at det
kommer snø og smådyr inn i systemet.

MERKNAD
Ved slaglodding: Du må først slaglodde røret på
væskesiden og deretter røret på gassiden. Før inn
elektroden fra forsiden av anlegget og sveiseapparatet fra
høyre side for å slaglodde med flammene vendt utover og
unngå lydisoleringen på kompressor og annet røropplegg.
A

A

e

d

a

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.

c

MERKNAD

a

b

c

a Elektrode
b Brannsikker plate

a

b

f

Husk å åpne avstengingsventilene etter at du har installert
kjølemedierørene og utført vakuumtørking. Kompressoren
kan
bli
ødelagt
hvis
systemet
kjøres
når
avstengingsventilene er stengt.

g

6.4.10

Retningslinjer for tilkobling av
rørforgrening

c Sveiseapparat

Rørforgrening til væske

d Flammer

▪ Installer væskerørskjøtene horisontalt. Dette vil forhindre ujevn
gjennomstrømning av kjølemediet.

e Lydisolering på kompressor
f Røropplegg på væskeside

▪ Installer væskerørenes samlerør nedover.

g Røropplegg på gasside
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b

A
≤30°

c

A
a
b
c

a

Skjøt til forgrening
Samlerør
Nedadgående rør

Rørforgrening til gass

Hvis det er fare for at det finnes fuktighet i kjølemedierørene (for
eksempel at vann er kommet inn i rørene), må du først utføre
vakuumtørkingen som er beskrevet nedenfor, helt til all fuktighet er
fjernet.
Alt røropplegg inne i anlegget er blitt kontrollert for lekkasje på
fabrikken.
Du trenger bare kontrollere kjølemedierør som er installert lokalt.
Kontroller derfor at alle avstengingsventilene for utendørsanlegget er
godt lukket før du foretar lekkasjetesting eller vakuumtørking.
MERKNAD

▪ Installer forgrenet røropplegg over hovedrørene. Dette vil
forhindre at kjølemedieolje strømmer tilbake til innendørsanlegg
som ikke kjører.

Kontroller at alle ventilene på det lokale røropplegget
(kjøpes lokalt) er ÅPNE (ikke avstengingsventilene på
utendørsanlegget!) før du starter lekkasjetesting og
vakuumtørking.

ab

Se "6.5.3 Kontrollere kjølemedierørene: Oppsett" på side 21 hvis
du vil ha mer informasjon om statusen til ventilene.
a
b

Hovedrør
Skjøt til forgrening

▪ Pass på at det "horisontale" gassrøret (og kjølekretssamlerøret)
heller nedover mot utendørsanlegget.

6.5.2

Kontrollere kjølemedierørene: Generelle
retningslinjer

Koble vakuumpumpen via et grenrør til utløpsporten på alle
avstengingsventilene for å øke yteevnen (se "6.5.3 Kontrollere
kjølemedierørene: Oppsett" på side 21).
MERKNAD
Bruk en 2-trinns vakuumpumpe med tilbakeslagsventil eller
magnetventil som kan suge ut til et manometertrykk på
–100,7 kPa (−1,007 bar) (5 Torr totalt).
MERKNAD

a

b
a
b
c

Pass på at oljen i pumpen ikke strømmer i motsatt retning i
systemet når pumpen ikke er i drift.

c
Gassrør som heller nedover fra innendørsanlegg til
forgrening
T-ledd til forgrening
Gassrør som heller nedover fra forgrening til
utendørsanlegg

a

b

MERKNAD
Ikke blås ut luften med kjølemedium.
vakuumpumpe til å suge ut av installasjonen.

6.5.3

p>

A

c
a
b
c

Skjøt
Forgreningsrør
Hovedrør

B

d

g
f
C

N2

b

▪ Hvis
utendørsanlegget
er
plassert
høyere
enn
innendørsanleggene, skal det monteres oljeutskillere i rørene med
5 m intervall fra utendørsanlegget. Det vil sikre problemfri oljeretur
i røret som skråner oppover.

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Væske- og gassrør
▪ Isoler kjølemedieforgreningen. Kontroller at tykkelsen på
isolasjonen til kjølemedieforgreningen tilsvarer tykkelsen på
isolasjonen til kjølemedierøret.

Trykkreduksjonsventil
Nitrogen
Vektskål
Tank for kjølemedium R410A (hevertsystem)
Vakuumpumpe
Avstengingsventil for væskeledning
Avstengingsventil for gassledning
Ventil A
Ventil B
Ventil C

Ventil

Ventilens stilling

Ventil A

Åpne

Ventil B

Åpne

Ventil C

Åpne

Kontroll av kjølemedierørene omfatter følgende:

Avstengingsventil for
væskeledning

Steng

▪ Se etter lekkasjer i kjølemedierørene.

Avstengingsventil for gassledning Steng

6.5
6.5.1

Kontrollere kjølerørene
Om kontroll av kjølemedierørene

en

Kontrollere kjølemedierørene: Oppsett
p<

a

Bruk

▪ Utføre vakuumtørking for å fjerne all fuktighet, luft eller nitrogen i
kjølemedierørene.
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enten åpne avstengingsventilene på utendørsanlegget eller
holde dem stengt. Se "6.7.4 Fylle på kjølemedium" på side 23
for mer informasjon.

MERKNAD
Innendørsanleggene bør også lekkasjetestes og
vakuumtørkes. I tillegg skal eventuelle ventiler på det
lokale røropplegget (kjøpes lokalt) være åpne.

6.5.4

INFORMASJON
Etter at du har åpnet avstengingsventilen, er det mulig at
trykket i røropplegget for kjølemiddel IKKE stiger. Dette
kan for eksempel skyldes at ekspansjonsventilen i
utendørsanleggkretsen er lukket, men det har INGENTING
å si for anleggets drift.

Utføre lekkasjetest

Lekkasjetesten må tilfredsstille spesifikasjonene i EN378‑2.

Slik ser du etter lekkasjer: Lekkasjetest ved hjelp
av vakuum
1

Sug ut av systemet via væske- og gassrørene til –100,7 kPa
(–1,007 bar) (5 Torr totalt) i minst 2 timer.

2

Når denne verdien er oppnådd, slår du av vakuumpumpen og
kontrollerer at trykket ikke stiger i minst 1 minutt.

3

Skulle trykket stige, kan systemet enten inneholde fuktighet (se
vakuumtørking nedenfor) eller ha lekkasje.

Slik ser du etter lekkasjer: Lekkasjetest ved hjelp
av trykk
1

Avbryt vakuumet ved å sette systemet under et manometertrykk
med nitrogengass på minst 0,2 MPa (2 bar).
▪ Du må aldri stille manometertrykket for høytrykksdelen i
systemet høyere enn maksimalt driftstrykk på 4,0 MPa
(40 bar).
▪ Du må aldri stille manometertrykket for lavtrykksdelen i
systemet
høyere
enn
konstruksjonstrykket
for
innendørsanlegget.

2

Test om det er lekkasje ved å påføre en oppløsning for
bobletest på alle rørtilkoblingene.

3

Tøm ut all nitrogengassen.

Isolere kjølemedierørene

6.6

Du må isolere røropplegget når du har utført lekkasjetesten og
vakuumtørkingen. Ta hensyn til følgende punkt:
▪ Sørg for å foreta en fullstendig isolering av tilkoblingsrørene og
rørforgreningen for kjølemediet.
▪ Sørg for å isolere væske- og gassrørene (for alle anlegg).
▪ Ta hensyn til følgende når du fastsetter isolasjonstykkelsen:

Minimumstemperatur for gassrør

–20°C

Det kan dannes kondens på overflaten til isolasjonen.
▪ Hvis det er fare for at kondens på avstengingsventilen kan dryppe
inn i innendørsanlegget gjennom åpninger mellom isolasjonen og
rørene fordi utendørsanlegget er plassert høyere enn
innendørsanlegget, må dette forhindres ved å tette til rundt
tilkoblingene. Se figuren nedenfor.

MERKNAD
Sørg for å bruke en anbefalt bobletestoppløsning fra
grossisten. Du må ikke bruke såpevann, som kan føre til at
de koniske mutterne sprekker (såpevann kan inneholde
salt, som absorberer fuktighet og som vil fryse til når
rørene blir kalde), og/eller føre til korrosjon på de koniske
skjøtene (såpevann kan inneholde ammoniakk, som har en
korroderende
virkning
mellom
den
koniske
messingmutteren og kobberkonen).

6.5.5

Utføre vakuumtørking
MERKNAD
Tilkoblingene
til
innendørsanleggene
samt
alle
innendørsanleggene
bør
også
lekkasjetestes
og
vakuumtørkes. La dessuten samtlige lokale ventiler
(kjøpes lokalt) for innendørsanleggene være åpne.

Gjør slik hvis du vil fjerne all fuktighet fra systemet:
1

Sug ut av systemet i minst 2 timer for å oppnå et ønsket
vakuum på –100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr totalt).

2

La vakuumpumpen være avslått, og kontroller at ønsket
vakuum opprettholdes i minst 1 time.

3

Hvis systemet ikke oppnår ønsket vakuum innen 2 timer eller
det ikke kan opprettholde vakuumet i minst 1 time, kan det
hende at systemet inneholder for mye fuktighet. I så fall må du
avbryte vakuumet ved å sette systemet under trykk med
nitrogengass til et manometertrykk på 0,05 MPa (0,5 bar), og
gjenta trinn 1 til 3 inntil all fuktighet er fjernet.

4

Avhengig av om du straks vil fylle på kjølemedium via
utløpsporten
for
væskeavstengingsventilen
eller
først
forhåndsfylle en del av kjølemediet via væskeledningen, må du
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5°C

Minimumstemperatur for væskerør

b
a

a
b

Isolasjonsmateriale
Tetningsmateriale osv.

6.7

Fylle på kjølemiddel

6.7.1

Om påfylling av kjølemedium

Utendørsanlegget er påfylt kjølemedium fra fabrikken, men du må
kanskje fylle på mer, avhengig av feltinnstillingen.
Før du fyller på kjølemedium
Kontroller at utendørsanleggets eksterne
kontrollert (lekkasjetest og vakuumtørking).

kjølemedierør

er

Typisk arbeidsflyt
Påfylling av ekstra kjølemedium består vanligvis av følgende trinn:
1
2
3

Fastsette hvor mye ekstra du må fylle på.
Påfylling av ekstra kjølemedium (forhåndsfylling og/eller fylling).
Fylle ut etiketten for fluoriserte drivhusgasser, og feste den på
innsiden av utendørsanlegget.

6.7.2

Forholdsregler ved påfylling av
kjølemedium
INFORMASJON
Les også om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:
▪ Generelle sikkerhetshensyn
▪ Forberedelse
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6.7.4

ADVARSEL
▪ Bruk kun R410A som kjølemedium. Andre stoffer kan
forårsake eksplosjoner og ulykker.
▪ R410A inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 2087,5. Disse
gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.
▪ Bruk alltid vernebriller og hansker når du fyller på
kjølemedium.
MERKNAD
Hvis strømmen slås av på noen av anleggene, kan ikke
påfyllingen utføres på riktig måte.

Fylle på kjølemedium

Hvis du vil at påfyllingsprosessen for kjølemedium skal utføres
raskere, anbefales det først å forhåndsfylle en del av kjølemediet via
væskeledningen, før du går i gang med å fylle via påfyllingsporten
for kjølemedium. Du kan hoppe over dette trinnet, men da vil
påfyllingen ta lengre tid.
Forhåndsfylle kjølemedium
Forhåndsfylling kan gjøres uten at kompressoren kjører ved å koble
kjølemedieflasken til utløpsporten på avstengingsventilen for
væskeledningen.
1

Tilkoble som vist nedenfor. Kontroller at alle avstengingsventiler
for utendørsanlegget, samt ventil A, er stengt.

MERKNAD

p<

Før du starter påfyllingsprosedyrene, kontrollerer du at 7LED-displayet er som normalt (se "7.2.4 Få tilgang til
modus 1 eller 2" på side 30). Vises det en
funksjonsfeilkode, kan du se "11.3 Løse problemer basert
på feilkoder" på side 35.

A
a

Slik faststår du ekstra mengde
kjølemiddel

g
f
C

c

e
Trykkreduksjonsventil
Nitrogen
Vektskål
Tank for kjølemedium R410A (hevertsystem)
Vakuumpumpe
Avstengingsventil for væskeledning
Avstengingsventil for gassledning
Ventil A
Ventil B
Ventil C

2

Åpne ventil B og C.

3

Forhåndsfyll kjølemedium til fastsatt mengde ekstra
kjølemedium er nådd eller forhåndsfylling ikke lenger er mulig,
og steng deretter ventil B og C.

4

Gjør ett av følgende:

INFORMASJON
Kontakt forhandleren for endelig justering av påfylling i
testlaboratorium.

d

a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Ved vedlikehold og hvis systemet (utendørsanlegg + lokalt
røropplegg + innendørsanlegg) ikke inneholder mer
kjølemedium (f.eks. etter drift med gjenvinning av
kjølemedium), må anlegget fylles med opprinnelig mengde
kjølemedium (se anleggets merkeplate) og fastsatt
mengde ekstra kjølemedium.

6.7.3

B

N2

b

MERKNAD

p>

Formel:

Hvis

R
X1...2
A+B

Ekstra kjølemedium som skal fylles på [i kg og avrundet til
1 desimal]
Total lengde [m] for diameter på væskerør på Øa
Parametere A og B

Så er A ...

<5,0 kW

1,1 kg

5,0≤x<8,4 kW

2,3 kg

(a)

Løsne grenrøret fra
væskeledningen.
Fortsett med instruksjonene
under "Kontrollere
seglasset".

Parameter A:
Hvis den totale kapasiteten(a) til
utstillingsskap er ...

Så

Fastsatt mengde ekstra
kjølemedium er nådd

R=[(X1×Ø9,5)×0,06+(X2×Ø6,4)×0,02]+A+B

For mye kjølemedium er fylt
på

Samle opp kjølemedium.
Løsne grenrøret fra
væskeledningen.
Fortsett med instruksjonene
under "Kontrollere
seglasset".

Kapasitet ved fordampningstemperatur på –10°C

Fastsatt mengde ekstra
kjølemedium er ennå ikke
nådd

Parameter B:

Fortsett med instruksjonene
under "Fylle på kjølemedium
(mens kompressoren
kjører)".

Hvis den totale kapasiteten(a) til
viftekonvektorene er ...

Så er B ...

<5,0 kW

0,6 kg

Kontrollere seglasset

5,0≤x<8,4 kW

1,2 kg

Hvis fastsatt mengde ekstra kjølemedium er nådd med
instruksjonene under "Forhåndsfylle kjølemedium", fortsetter du
som følger:

(a)

Kapasitet ved temperaturforskjell
(= fordampningstemperatur – romtemperatur) på 10°C

Rør i meter. Når rørene regnes i meter, erstatter du vektfaktorene i
formelen med dem du finner i tabellen nedenfor:
Rør i tommer

Åpne alle avstengingsventilene på utendørsanlegget.

6

Følg
alle
forholdsregler
som
er
nevnt
under
"7 Konfigurasjon" på side 29 og "8 Ferdigstilling" på side 33.

7

Slå på strømmen til utendørsanlegget, men la driftsbryteren
være slått av (se "6.8.6 Slik kobler du det elektriske
ledningsopplegget til utendørsanlegget" på side 27).

8

Angi ønsket fordampningstemperatur med innstillingene [2‑0]
og
[2‑1]
(se
"7.2.8
Modus
2:
Innstillinger
på
installasjonsstedet" på side 31).

Rør i meter

Røropplegg

Vektfaktor

Røropplegg

Vektfaktor

Ø6,4 mm

0,02

Ø6 mm

0,018

Ø9,5 mm

0,06

Ø10 mm

0,066
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6 Installering
9

Slå på strømmen til innendørsanleggene.

INFORMASJON

10 Slå på driftsbryteren.
Resultat: Anlegget starter driften.
INFORMASJON
▪ Når det registreres en funksjonsfeil under prosedyren
(f.eks. ved stengt avstengingsventil), vises det en
funksjonsfeilkode. I så fall må du se under
"6.7.5 Feilkoder ved påfylling av kjølemedium" på
side 25 og løse funksjonsfeilen som beskrevet.
▪ Du kan avbryte manuell påfylling av kjølemedium ved å
slå AV driftsbryteren. Anlegget vil stanse og gå tilbake
til inaktiv status.
11 Kontroller seglasset for utendørsanlegget. Hvis kjølemediet
IKKE har en forseglingstilstand, fyller du på ekstra kjølemedium
som beskrevet i instruksjonene under "Fylle på kjølemedium
(mens kompressoren kjører)", men du må IKKE overstige
25% av den fastsatte mengden ekstra kjølemedium (se
"6.7.3 Slik faststår du ekstra mengde kjølemiddel" på side 23).

b

c

d

▪ Når det registreres en funksjonsfeil under prosedyren
(f.eks. ved stengt avstengingsventil), vises det en
funksjonsfeilkode. I så fall må du se under
"6.7.5 Feilkoder ved påfylling av kjølemedium" på
side 25 og løse funksjonsfeilen som beskrevet.
▪ Du kan avbryte manuell påfylling av kjølemedium ved å
slå AV driftsbryteren. Anlegget vil stanse og gå tilbake
til inaktiv status.
20 Åpne ventil B og C.
21 Fyll på kjølemedium til gjenværende fastsatt mengde ekstra
kjølemedium er nådd (se "6.7.3 Slik faststår du ekstra mengde
kjølemiddel" på side 23), og steng deretter ventilene C og B.
INFORMASJON
▪ Når det er lite kjølemedium igjen i sylinderen, vil
sylinderens innvendige trykk synke slik at det blir
umulig å fylle på anlegget, selv om åpningen på
avstengingsventilen for væskeledningen justeres. Hvis
dette skjer skal sylinderen byttes ut med en annen som
har mer kjølemedium igjen.
▪ Hvis røret er for langt, kan etterfylling mens
avstengingsventilen for væskeledningen er helt stengt
utløse beskyttelsessystemet slik at anlegget stanser.

a
O
X
a
b
c
d

Forseglingstilstand (= tilstrekkelig kjølemedium)
Utilstrekkelig kjølemedium
Seglass
Fullt med væske
Litt skum i væsken
Mye skum i væsken

22 Kontroller seglasset for utendørsanlegget. Hvis kjølemediet
IKKE har en forseglingstilstand, fyller du på ekstra kjølemedium,
men du må IKKE overstige 25% av den fastsatte mengden
ekstra kjølemedium (se "6.7.3 Slik faststår du ekstra mengde
kjølemiddel" på side 23)

b

12 Slå av driftsbryteren.

c

d

Fylle på kjølemedium (mens kompressoren kjører)
Resten av kjølemediemengden kan fylles på ved å kjøre
utendørsanlegget.

a

13 Tilkoble som vist nedenfor. Kontroller at ventil A er stengt.
p<

p>

A
a

O
X
a
b
c
d

B

d

g
f
C

Forseglingstilstand (= tilstrekkelig kjølemedium)
Utilstrekkelig kjølemedium
Seglass
Fullt med væske
Litt skum i væsken
Mye skum i væsken

23 Slå av driftsbryteren.

N2

b

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Trykkreduksjonsventil
Nitrogen
Vektskål
Tank for kjølemedium R410A (hevertsystem)
Vakuumpumpe
Avstengingsventil for væskeledning
Avstengingsventil for gassledning
Ventil A
Ventil B
Ventil C

14 Åpne avstengingsventilen for gassledningen helt, og juster
åpningen til avstengingsventilen for væskeledningen.
15 Følg
alle
forholdsregler
som
er
nevnt
under
"7 Konfigurasjon" på side 29 og "8 Ferdigstilling" på side 33.
16 Slå på strømmen til utendørsanlegget, men la driftsbryteren
være slått av (se "6.8.6 Slik kobler du det elektriske
ledningsopplegget til utendørsanlegget" på side 27).
17 Angi ønsket fordampningstemperatur med innstillingene [2‑0]
og
[2‑1]
(se
"7.2.8
Modus
2:
Innstillinger
på
installasjonsstedet" på side 31).
18 Slå på strømmen til innendørsanleggene.

MERKNAD
Sørg for å åpne alle avstengingsventiler
(forhånds-)påfylling av kjølemedium.

etter

Kompressoren blir skadd dersom systemet kjøres med
stengte avstengingsventiler.
MERKNAD
Gjengetetningsvæske. Før du setter på plass
utløpsportdekselet skal du påføre gjengetetningsvæske på
skruegjengen (IKKE på dekselet eller tetningsdelen). Ellers
kan det komme inn kondensvann som fryser til. Mulige
konsekvens:
Deformasjon,
kjølemedielekkasje
og
funksjonsfeil på kompressor.

a
b
c
a
b
c

Deksel (IKKE påfør gjengetetningsvæske)
Tetningsdel (IKKE påfør gjengetetningsvæske)
Skruegjenge med gjengetetningsvæske

19 Slå på driftsbryteren.
Resultat: Anlegget starter driften.
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6.7.5

e

Feilkoder ved påfylling av kjølemedium

f

INFORMASJON

MERKNAD

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, vil X3M sende et
faresignal (C/C1) eller varselsignal (C/W1), og H2P lysdioden på hovedkretskortet tennes.

I Europa brukes drivhusgassutslippene fra den totale
mengden kjølemedium i systemet (uttrykt som tonn CO2ekvivalenter) til å fastsette vedlikeholdsintervallene. Følg
gjeldende lovgivning.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, må du straks stenge ventilene B
og C. Bekreft funksjonsfeilkoden og utfør tilhørende handling, se
"11.3 Løse problemer basert på feilkoder" på side 35.

1

Formel for beregning av drivgassutslippene:GWP-verdi
for kjølemediet × Total mengde kjølemedium [i kg] / 1000

Slik fester du etiketten for fluoriserte
drivhusgasser

6.7.6

Drivhusgassutslipp av den totale mengden påfylt
kjølemedium, uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter
GWP = Global oppvarmingsverdi

2

Fest etiketten på innsiden av utendørsanlegget nær gass- og
væskeavstengningsventilene.

Slik fyller du ut etiketten:

a

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

f

1

c
d

6.8.2

Om tilkobling av det elektriske
ledningsopplegget

b

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

Typisk arbeidsflyt

tCO2eq

e

Tilkobling av de elektriske ledningene består vanligvis av følgende
trinn:

1000

b

6.8.1

kg

GWP × kg

a

Tilkoble de elektriske ledningene

1 =

GWP: XXX

2

6.8

=

Hvis det følger med en flerspråklig etikett for fluoriserte
drivhusgasser med anlegget (se tilbehør), trekk av aktuelt
språk og fest etiketten øverst på a.
Kjølemediemengde som fylles på ved fabrikken: se
anleggets merkeplate
Ekstra mengde kjølemedium som er påfylt
Total mengde kjølemedium som er påfylt

1

Kontroller at systemets strømtilførsel samsvarer med de
elektriske spesifikasjonene for anleggene.

2

Koble de elektriske ledningene til utendørsanlegget
(strømtilførsel, ekstern driftsbryter, bryter for liten støy,
utgangssignaler og tilleggsutstyr).

3

Koble til hovedstrømforsyningen.

Lokalt ledningsopplegg: Oversikt

Lokalt ledningsopplegg består av følgende:

b

A
c
X3M
C C1 W1 R

d

TeS1

Ry0
T1

T1
NC

B

No
P1 P2

S2T
t°

Ry 0
Ry 0
Ry 0
K1M

h

e
f

b

S1T
t° Y1S

Ry 1

E1H K1M

H1P

B

g

X2M
A B C D

X1M
L1 L2 L3 N

S1T
t° Y1S
S2T

F1 F2
Ry 1

Ry 0

Ry 0
K1M

t°

E1H K1M

H1P

a

i

b

Ry 0

b

j
k
A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Utendørsenhet
Innendørsanlegg
Til utendørsanlegg
Jordfeilbryter
Inntak for høyspenningsledninger
Kontrollkort (kjøpes lokalt)
Faresignal
Varselsignal
Kjøresignal
Driftssignal
Jord
Ekstern driftsbryter
OFF: normalmodus
ON: modus for liten støy
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3D111889
T1
RY0, RY1
H1P
K1M
E1H
S1T
S2T
Y1S

Timer
Relé
Avisingsindikator
Kontaktor for avisingsapparat
Avisingsapparat
Innvendig termostat for temperaturjustering
Termostat for utført avising
Magnetventil
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3N~ 50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

6.8.3

a

Forholdsregler ved tilkobling av elektriske
ledninger
FARE: ELEKTRISK STØT

b
c

X3M
L1 L2 L3 N

C C1 W1 R P1 P2

X2M
A B C D

F1 F2

X1M
g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

h

i

j

e

f

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.
ADVARSEL
▪ Bruk KUN kobberledninger.
▪ Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer
med gjeldende lovgivning.

MERKNAD
Driftseffekten P1/P2 til utendørsanlegget må kobles til alle
magnetventiler som er installert oppstrøms for
ekspansjonsventilene på innendørsanlegget. Tilkoblingen
er nødvendig fordi utendørsanlegget må kunne styre
magnetventilene ved oppstart (for å forhindre at flytende
kjølemedium kommer inn i kompressoren) og ved oljeretur.
MERKNAD
Ekstern driftsbryter. Anlegget er som standard utstyrt
med en driftsbryter slik at du kan slå anlegget PÅ/AV. Du
trenger en ekstern driftsbryter hvis du vil slå anlegget PÅ/
AV via fjernstyring. Bruk en spenningsfri kontakt for
mikrostrøm (≤1 mA, 12 V DC). Koble til X2M/C+D, og angi
"Remote ".
MERKNAD
Bryter for liten støy. Hvis du vil fjernstyre driften for liten
støy PÅ/AV (se innstilling [2‑18]), må du installere en bryter
for liten støy. Bruk en spenningsfri kontakt for mikrostrøm
(≤1 mA, 12 V DC). Koble til X2M/A+B.
MERKNAD
Utgangssignaler. Utendørsanlegget har en kontakt (X3M)
som kan sende 4 ulike signaler. Signalet er 220~240 V AC.
Maksimal belastning for alle signalene er 0,5 A. Anlegget
sender et signal i følgende situasjoner:
▪ C/C1: faresignal – tilkobling anbefales – når det
oppstår en feil som ikke stanser driften.
▪ C/W1: varselsignal – tilkobling anbefales – når det
oppstår en feil som fører til at driften stanser.
tilkobling

Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter
MÅ installeres av autorisert elektriker, og Måfå være i
samsvar med gjeldende lovgivning.
ADVARSEL

d

Jordfeilbryter
Sikring
Strømtilførsel (inkludert jordledning) (mantlet kabel)
Bryter for liten støy
Ekstern driftsbryter
Overføring
Faresignal
Varselsignal
Kjøresignal
Driftssignal

▪ R/P2: kjøresignal –
kompressoren kjører.

ADVARSEL

er

valgfri

–

når

▪ P1/P2: driftssignal – tilkobling er obligatorisk – når
innendørsanleggets magnetventil styres.

▪ 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
kretsbrytere.

montere

nødvendige

sikringer

eller

▪ 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.
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
Anlegget må IKKE brukes før kjølemedierøropplegget er
ferdig. Hvis anlegget kjøres før røropplegget er fullført, vil
dette ødelegge kompressoren.
MERKNAD

MERKNAD
▪ Det lokale ledningsopplegget må ikke komme i kontakt
med innvendige rør for å unngå ledningsskader pga. for
høy temperatur på rørene.
▪ Lukk dekselet skikkelig, og ordne de elektriske
ledningene slik at dekselet eller andre deler ikke løsner.
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Utstyret blir ødelagt hvis strømtilførselen har manglende
eller feil N-fase.
MERKNAD
Du må IKKE installere fasekondensator siden dette
anlegget er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator
vil redusere ytelsen og kan forårsake ulykker.
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Ledningstype

MERKNAD

Fremgangsmåte for å installere
cb

Énlederledning

Du må ALDRI fjerne en termistor, føler osv. når du skal
tilkoble
strømledninger
og
overføringsledninger.
(Kompressoren kan bli ødelagt hvis den brukes uten
termistor, føler, osv.)

A

▪ Dette produktets detektor for motfasevern fungerer
bare når produktet er startet opp. Derfor utføres heller
ikke motfasedetektering mens produktet er i normal
drift.

b Skrue
c Flat skive
cb

Ledning med
flertrådet leder og
rund terminal av
krimpetype

▪ Erstatt 2 av de 3 fasene (L1, L2 og L3) ved unormalt
motfasevern.

a
B
a

b Skrue
c Flat skive

MERKNAD

O Tillatt

Forholdsregler når du lager hull i perforert plate:

X IKKE tillatt

▪ Unngå skade på huset.
▪ Når du har lagd hullene, anbefales det å fjerne skarpe
kanter samt male kantene og områdene rundt med
utbedringsmaling for å hindre rustdannelse.
▪ Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger når de
føres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

Tiltrekkingsmomenter
Ledningsopplegg

Dimensjon på skrue Tiltrekkingsmo
ment (N•m)

X1M:
strømtilførselsledning

X3M: utgangssignaler

6.8.5

2,2~2,7

M3,5

0,8~0,97

M4

2,39~2,91

c

Perforert hull
Skarp kant
Tetningsmasse osv.

6.8.6

▪ 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.

Slik kobler du det elektriske
ledningsopplegget til utendørsanlegget
MERKNAD

Retningslinjer ved tilkobling av det
elektriske ledningsopplegget

▪ Følg koblingsskjemaet (leveres med anlegget, plassert
på innsiden av servicedekselet).

Ta hensyn til følgende:

▪ Pass på at de elektriske ledningene IKKE forhindrer at
servicedekselet kan festes skikkelig.
1

Fjern
servicedekselet.
Se
utendørsanlegget" på side 15.

2

Fjern isolasjon (20 mm) fra ledningene.

a
b

M5

(strømtilførsel + skjermet
jording)
X2M: ekstern driftsbryter,
bryter for liten støy og
overføringsutgang

b

bc

B

a Kontakt

Retningslinjer når du trykker ut hull i
perforert plate

a
b
c

a

a Buktet énlederledning

▪ Detektoren for motfasevern er konstruert slik at den
stanser produktet hvis det skjer noe unormalt etter
oppstart.

a

c

a

MERKNAD

6.8.4

AA´

A´

"6.2.2

Slik

åpner

du

b

a
a
b

Flertrådet leder
Rund kabelsko

a
b

▪ Bruk følgende metoder til å montere ledninger:
3

Avisoler ledningsenden til dette punktet
Det kan forårsake elektrisk støt eller lekkasje hvis
ledningen avisoleres for mye.

Tilkoble ekstern driftsbryter slik:
A B C D
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4

MERKNAD

LIVSFARE

Ekstern driftsbryter. Anlegget er som standard utstyrt
med en driftsbryter slik at du kan slå anlegget PÅ/AV. Du
trenger en ekstern driftsbryter hvis du vil slå anlegget PÅ/
AV via fjernstyring. Bruk en spenningsfri kontakt for
mikrostrøm (≤1 mA, 12 V DC). Koble til X2M/C+D, og angi
"Remote ".

Når du kobler til strømtilførselen, må jordingen være lagt
opp før du oppretter strømførende tilkoblinger. Når du
trekker ut strømtilførselen, må strømførende tilkoblinger
være atskilt før jordingen. Lengden på lederne mellom
festepunktet for strømledningen og selve rekkeklemmen
må være slik at de strømførende lederne strammes før
jordlederen i tilfelle strømledningen trekkes ut av
ledningsfestet.

Tilkoble bryter for liten støy slik:
A B C D

F1 F2

X2M

MERKNAD
Koble aldri strømtilførselen til rekkeklemmene X2M eller
X3M. Ellers kan hele systemet bryte sammen.
MERKNAD

MERKNAD

Utgangssignaler. Utendørsanlegget har en kontakt (X3M)
som kan sende 4 ulike signaler. Signalet er 220~240 V AC.
Maksimal belastning for alle signalene er 0,5 A. Anlegget
sender et signal i følgende situasjoner:

Bryter for liten støy. Hvis du vil fjernstyre driften for liten
støy PÅ/AV (se innstilling [2‑18]), må du installere en bryter
for liten støy. Bruk en spenningsfri kontakt for mikrostrøm
(≤1 mA, 12 V DC). Koble til X2M/A+B.
5

▪ C/C1: faresignal – tilkobling anbefales – når det
oppstår en feil som ikke stanser driften.

Hvis du vil tilkoble Modbus-kommunikasjonsboksen, må du
tilkoble overføringsledningene slik:
A B C D

F1 F2

▪ C/W1: varselsignal – tilkobling anbefales – når det
oppstår en feil som fører til at driften stanser.

X2M

▪ R/P2: kjøresignal –
kompressoren kjører.
6

Koble ledningene til kontakten for utgangssignalene (X3M)
slik:
C C1 W1 R

tilkobling

er

valgfri

–

når

▪ P1/P2: driftssignal – tilkobling er obligatorisk – når
innendørsanleggets magnetventil styres.
7

Tilkoble strømtilførselen slik:
3N~ 50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

P1 P2

a
a
a
b
c
d

b

c

b

d

Faresignal
Varselsignal
Kjøresignal
Driftssignal

c
L1 L2 L3 N

▪ Overhold følgende retningslinjer:
Utgangssignal

Retningslinjer

Fare- og varsel-signal

Tilkobling anbefales når det er
sannsynlig at det vil oppstå
funksjonsfeil.

Kjøresignal

Tilkobling er valgfritt.

Driftssignal

Tilkobling er obligatorisk.
Koble driftssignalet til
magnetventilene som er
installert oppstrøms for
ekspansjonsventilene på
innendørsanlegget.
Utendørsanlegget styrer
åpningen av magnetventilene:

a
b
c

X1M

Jordfeilbryter
Sikring
Strømforsyningskabel

MERKNAD
Hold kablene unna venstre avstengingsventil for
vedlikehold og røret. Ventilen og røret kan bli svært varme
og dermed skade kablene.
8

Fest kablene med kabelbånd.

▪ Under oppstart for å
forhindre
at
flytende
kjølemedium kommer inn i
kompressoren.
▪ Under drift med oljeretur.
Se "6.8.2 Lokalt
ledningsopplegg: Oversikt" på
side 25 for flere opplysninger.
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Koble til rammen

X1M
X3M

X2M

Når det føres kabler fra anlegget, kan du
sette inn en beskyttelseshylse for kanalene
(PG-innsatser) i perforeringshullet.
Når du ikke bruker en ledningskanal, må
du beskytte ledningene med vinylrør for å
forhindre at kanten på perforeringshullet
kutter ledningene.

2×

A B

a
b

1×
a

c

bc

d

e

A Innsiden av utendørsanlegget
B Utsiden av utendørsanlegget
a Ledning
b Bøssing
c Mutter
d Ramme
e Slange
10 Sett på plass servicedekselet. Se "6.9.1 Slik lukker du
utendørsanlegget" på side 29.

2×

11 Tilkoble en jordfeilbryter
strømtilførsel.
a
b
c

9

Strømtilførsel (inkludert jordledning)
Utgangssignaler
Ekstern driftsbryter, bryter for liten støy, overføring

sikring

til

ledningen

6.9

Ferdigstille monteringen av
utendørsanlegget

6.9.1

Slik lukker du utendørsanlegget

Før ledningen gjennom rammen, og fest ledningen til den.
Føre gjennom
rammen

og

for

MERKNAD

1
b
a

Kontroller at tiltrekkingsmomentet IKKE overstiger 4,1 N•m
når du lukker dekselet på utendørsanlegget.

2
b
a

a Strømtilførselskabel og kabel til
utgangssignal
b Kabel til ekstern driftsbryter, kabel til
bryter for liten støy og overføringskabel

1

2 1×

7

Konfigurasjon

7.1

Oversikt: Konfigurasjon

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite for å konfigurere
systemet etter at det er installert.
Den inneholder informasjon om følgende:
▪ Gjøre innstillinger på stedet
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7 Konfigurasjon
INFORMASJON

A2P

A1P

Det er viktig at montøren leser all informasjon i dette
kapitlet fortløpende og at systemet konfigureres slik det
står angitt.

7.2

Gjøre innstillinger på stedet

BS1~BS5
H1P~H7P
H8P

7.2.1

Om å gjøre innstillinger på stedet

Trykknapper

INFORMASJON
Lysdiodene og knappene finner du i utendørsenheten (ikke
i hydromodulen).

TEST/
HWL

IND

H1P

H2P

H3P

MASTER SLAVE L.N.O.P. DEMAND
H4P

H5P

H6P

H7P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

MULTI
H8P

X2M

X1M
X3M

FARE: ELEKTRISK STØT

MODE

Trykknapper
7‑LED-display
Brukes IKKE til feltinnstillinger
PÅ ( ) AV ( ) Blinker ( )

Bruk trykknappene til å foreta feltinnstillingene. Betjen trykknappene
med en isolert pinne (f.eks. en lukket kulepenn) for å unngå berøring
med strømførende deler.

Du må sende inndatasignaler til utendørsanleggets hovedkretskort
(A1P) for å konfigurere kondenseringsenheten. Dette involverer
følgende komponenter for feltinnstillinger:

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

▪ Trykknapper for å sende inndatasignaler til kretskortet
▪ Skjerm til å avlese tilbakemelding fra kretskortet

MODE: For endring av innstilt modus
SET: For innstilling på stedet
RETURN: For innstilling på stedet
Brukes ikke
Brukes ikke

Feltinnstillinger er definert etter modus, innstilling og verdi.
Eksempel: [2‑1]=2.

7‑LED-display

PC-konfigurator

Displayet viser tilbakemelding om feltinnstillingene, som er definert
som [Modus-innstilling]=Verdi.

Det er også mulig å angi en rekke feltinnstillinger for ferdigstilling via
grensesnittet til en datamaskin (til dette kreves tilleggsutstyr
EKPCCAB). Montøren kan forberede konfigurasjonen (eksternt) på
PCen og senere laste opp konfigurasjonen til systemet.
Se også: "7.2.9 Koble PC-konfiguratoren til utendørsanlegget" på
side 32.

H1P
H2P~H7P
H8P

Viser modusen
Viser innstillingene og verdiene, representert i binær kode
Brukes IKKE til feltinnstillinger

Eksempel:
[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]

Beskrivelse

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Standardtilstand

Modus 1 og 2
(H1P slukket)

Beskrivelse

Modus

Modus 1

Modus 1

Modus 1 kan brukes til å overvåke gjeldende
tilstand for utendørsanlegget. Du kan dessuten
(overvåkingsinnstilli
overvåke deler av innholdet i feltinnstillingene.
nger)

(H1P blinker)
Modus 2
(H1P lyser)

Modus 2

Modus 2 brukes til å endre feltinnstillinger for
systemet. Du kan både vise og endre
(innstillinger på
gjeldende verdi for feltinnstillingen.
installasjonsstedet)
Vanligvis kan normal drift fortsette uten
spesielle grep etter at feltinnstillingene er
endret.
Visse feltinnstillinger brukes til spesielle typer
drift. I slike tilfeller må du avbryte
spesialoperasjonen før normal drift kan
fortsette. Dette er angitt i forklaringene
nedenfor.

7.2.2

Få tilgang til komponentene for
innstillinger på installasjonsstedet

Se "6.2.2 Slik åpner du utendørsanlegget" på side 15.

7.2.3

Innstilling 1

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1

(i modus 2)

(H2P~H7P = binær 1)

Verdi 8

0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

(i modus 2)

(H2P~H7P = binær 8)

7.2.4

Få tilgang til modus 1 eller 2

Når anleggene er slått PÅ, viser displayet standardtilstand. Derfra
kan du åpne modus 1 og modus 2.
Initialisering: standardtilstand
Slå på strømtilførselen til utendørsanlegget. Etter initialisering vil
statusen til displayindikasjonen være som vist nedenfor
(standardtilstand når anlegget leveres fra fabrikken).

a

Komponenter for innstillinger på
installasjonsstedet
MERKNAD

10~12 min

DIP-bryteren (DS1 på A1P) brukes ikke. Du må IKKE
endre fabrikkinnstillingen.

b

Komponentene for å angi feltinnstillinger er som følger:

c
a
b
c
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7 Konfigurasjon
Hvis standardtilstanden ikke er vist etter 10~12 minutter, kontrollerer
du funksjonsfeilkoden. Løs funksjonsfeilkoden.

#
4

Handling

Knapp/display

a BS3 [1×]

Velg verdi 8 (= +3°C).

Bytte mellom modi

a: Vis gjeldende verdi.

Bruk BS1 til å bytte mellom standardtilstanden, modus 1 og
modus 2.

b: Endre inntil
lysdiodeindikasjonen
samsvarer med lysdiodene i
"7.2.8 Modus 2: Innstillinger
på installasjonsstedet" på
side 31. ("X×" avhenger av
gjeldende verdi og av hvilken
verdi du vil velge.)

B

[5

S1

S1

S1

B

B

B

S1

a

s]

b

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

b BS2 [X×]
c BS3 [1×]
d BS3 [1×]

c: Skriv inn verdien i
systemet.

Standardtilstand (H1P AV)
Modus 1 (H1P blinker)
Modus 2 (H1P PÅ)
Trykk på BS1.
Trykk på BS1 i minst 5 sek.

d: Bekreft. Systemet starter
driften i henhold til
innstillingen.

INFORMASJON

5

BS1 [1×]

Avslutt modus 2.

Hvis du blir i tvil midtveis i prosessen, trykker du på BS1
for å gå tilbake til standardtilstanden.

7.2.5

7.2.7

Bruke modus 1

I modus 1 (og i standardtilstand) kan du lese av litt informasjon.

Modus 1 (og standardtilstand):
Overvåkingsinnstillinger

Se "7.2.7 Modus 1 (og standardtilstand): Overvåkingsinnstillinger" på
side 31.

I modus 1 (og i standardtilstand) kan du lese av litt informasjon.

Eksempel: 7‑LED-display – Modus 1

Du kan lese av statusen for feilkoder:

Se "11.3.1 Vise feilkodene for de siste funksjonsfeilene" på side 35.

7.2.6

7‑LED-display – Standardtilstand (H1P AV)

LED-indikasjon

Situasjon
Standard

Bruke modus 2

Feil

I modus 2 kan du foreta feltinnstillinger for å konfigurere systemet.
Eksempel: 7‑LED-display – Modus 2

7‑LED-display – Modus 1 (H1P blinker)
Du kan lese av følgende informasjon:

Du kan finjustere verdien til innstilling
fordampningstemperatur) til 8 (= +3°C) slik:

[2‑1]

(=Te

ønsket
Verdi/beskrivelse

Innstilling
)

(
#

Handling

Knapp/display

1

Start fra standardtilstanden.

2

Velg modus 2.

Se "11.3 Løse problemer basert
på feilkoder" på side 35 hvis du
vil ha mer informasjon.

[1‑14]
Viser siste funksjonsfeilkode.

BS1 [5 s]

[1‑15]
Viser den nest siste
funksjonsfeilkoden.

3

Velg innstilling 1.

[1‑16]

("X×" avhenger av hvilken
innstilling du vil velge.)

7.2.8

(= binær 1)

Viser den tredje siste
funksjonsfeilkode.

Modus 2: Innstillinger på installasjonsstedet

I modus 2 kan du foreta feltinnstillinger for å konfigurere systemet. Lysdiodene gir en binær fremstilling av innstillingen/verditallet.
Verdi

Innstilling

Beskrivelse

(= binær)

–10°C

[2‑0]
Te ønsket fordampningstemperatur.
Med denne innstillingen kan ønsket fordampningstemperatur stilles
med intervaller på 5 K.

(standard)
–20°C
–15°C
–5°C
0°C
5°C
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Verdi

Innstilling

Beskrivelse

(= binær)

+0°C

[2‑1]
Te finjustering av fordampningstemperatur.

(standard)
+1°C

Med denne innstillingen kan ønsket fordampningstemperatur som
er innstilt med [2‑0], finjusteres med intervaller på 1 K.

+2°C
+3°C
+4°C
Adresse er ikke angitt

[2‑6]
Adresse til utendørsanlegget for kommunikasjon med Modbuskommunikasjonsboksen (BRR9A1V1).

Adresse 1

Du finner mer informasjon i installeringshåndboken for Modbuskommunikasjonsboksen.

Adresse 3

Adresse 2
Adresse 4
Adresse 5
…

…

Adresse 63
+1°C

[2‑13]
Korrigering av fordampningstemperatur ved drift med liten støy.

(standard)
+2°C

Med denne innstillingen kan ønsket fordampningstemperatur med
innstillingene [2‑0] og [2‑1], korrigeres for drift med liten støy (se
innstilling [2‑18])

+3°C
+4°C
+5°C
+10°C
+15°C
+20°C
+0°C
+25°C
Støysvakt trinn 1

[2‑17]
Justering av vifte- og kompressorhastighet ved drift med liten støy.

(standard)
Støysvakt trinn 2

Med denne innstillingen kan du angi maksimal vifte- og
kompressorhastighet ved drift med liten støy (se innstilling [2‑18]).

Støysvakt trinn 3
Støysvakt trinn 4
Støysvakt trinn 5
Korrigering av fordampningstemperatur
(gjelder kun innstilling [2-13])

[2‑18]
Drift med liten støy

(standard)

Justering av vifte- og kompressorhastighet
(gjelder kun innstilling [2-17])

Med denne innstillingen kan du velge én av tre driftsmodi for liten
støy. Modus for liten støy kan aktiveres ved å slå PÅ kontakten
mellom kontaktene X2M/A og X2M/B. Se innstillingene [2‑13] og
[2‑17] for å angi parametere for nivåer for liten støy.
INFORMASJON

Korrigering av fordampningstemperatur og
justering av vifte- og kompressorhastighet
(gjelder innstillingene [2-13] og [2-17])

7.2.9

Koble PC-konfiguratoren til
utendørsanlegget

For LRMEQ3-utendørsanlegg har støysvake trinn 2, 3 og 4
samme lyddempende effekt.

H JST

a

2

3

4

5

b

X41A
A1P

1A

X4
a
b
X41A
A1P
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Kabel (EKPCCAB)
Koblingsstykke
Hovedkretskort til utendørsanlegg
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8
8.1

Spenning på strømtilførsel

Ferdigstilling

Kontroller spenningen på det lokale tilførselspanelet.
Spenningen MÅ tilsvare den spenningen som er angitt på
anleggets identifikasjonsmerke.

Oversikt: Ferdigstilling

Etter installering og når feltinnstillingene er angitt, er montøren
pålagt å kontrollere at driften går som den skal. Det MÅ derfor
utføres en prøvekjøring i henhold til prosedyrene som er beskrevet
nedenfor.

Jordledninger

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre og vite for å ferdigstille
systemet etter at det er konfigurert.

Bruk en megatester for 500 V til å kontrollere at
isolasjonsmotstanden er på 2 MΩ eller mer ved å sette på
en spenning på 500 V likestrøm mellom strømkontaktene
og
jord.
Bruk
ALDRI
en
megatester
på
overføringsledningene.

Kontroller at jordledningene er riktig tilkoblet, og at
jordkontaktene er strammet til.
Isolasjonstest av hovedstrømkretsen

Igangsetting består vanligvis av følgende trinn:
1

Gå gjennom "sjekkliste før ferdigstilling".

2

Utføre prøvekjøring.

3

Korriger eventuelle
prøvekjøringen.

4

Betjene systemet.

8.2

feil

etter

unormal

fullførelse

Sikringer, strømbrytere eller verneanordninger

av

Kontroller at sikringene, strømbryterne eller de
verneanordningene som er montert på stedet, er av den
størrelsen og typen som er angitt i kapittel "5.4.1 Krav for
sikkerhetsanordninger" på side 14. Kontroller at ingen
sikringer eller verneanordninger er blitt koblet ut.

Forholdsregler ved ferdigstilling
FARE: ELEKTRISK STØT

Innvendig ledningsopplegg

FARE: BRENNSKADER

Kontroller visuelt boksen med elektriske komponenter og
innvendig i anlegget og se etter eventuelle løse
tilkoblinger eller elektriske komponenter som er skadet.
Rørdimensjon og rørisolasjon

LIVSFARE
IKKE utfør prøvekjøring
innendørsenhetene.

mens

det

arbeides

Pass på at riktig rørdimensjon er montert, og at
isolasjonsarbeidet er skikkelig utført.

på

Avstengingsventiler

Når du foretar prøvekjøringen, kjører IKKE bare
utendørsanlegget,
men
også
det
tilkoblede
innendørsanlegget. Det er farlig å arbeide på et
innendørsanlegg mens prøvekjøringen utføres.

Kontroller at avstengingsventilene er åpne på både
væske- og gassiden.
Utstyr som er skadet
Kontroller anlegget på innsiden, og se etter skadde
komponenter eller sammenklemte rør.

LIVSFARE
IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når
viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

Lekkasje av kjølemedium
Kontroller anlegget på innsiden, og se om det lekker
kjølemedium. Hvis det er kjølemedielekkasje, kan du
prøve å reparere lekkasjen. Kontakt nærmeste forhandler
hvis reparasjon ikke lykkes. Unngå kontakt med
kjølemedium som er lekket ut av rørtilkoblingene. Dette
kan medføre frostskade.

INFORMASJON
Under første driftsperiode kan nødvendig effekt være
høyere enn angitt på enhetens navneplate. Dette
fenomenet skyldes at kompressoren trenger 50 timers
innkjøring før driften blir jevn og strømforbruket stabiliserer
seg.

8.3

Oljelekkasje
Kontroller kompressoren og se om det lekker olje. Hvis
det er oljelekkasje, kan du prøve å reparere lekkasjen.
Kontakt nærmeste forhandler hvis reparasjon ikke lykkes.

Sjekkliste før idriftsetting

Luftinntak/-utløp

Kontroller punktene nedenfor rett etter installeringen av anlegget.
Når du har sjekket alle kontrollpunktene nedenfor, MÅ anlegget
lukkes. FØRST da kan du starte anlegget.
Du har lest samtlige installerings- og driftsinstruksjoner,
som er beskrevet i Referanseguide for montører og
brukere.

Kontroller at luftinntaket og -utløpet til anlegget IKKE er
tilstoppet av papirark, papp eller annet materiale.
Påfylling av ekstra kjølemedium
Mengden kjølemedium som skal fylles på anlegget, skal
være angitt på medfølgende skilt for "etterfylt
kjølemedium" og være festet på baksiden av
frontdekselet.

Installering
Kontroller at anlegget er riktig installert, slik at unormal
støy og vibrasjoner unngås når anlegget startes.

Installeringsdato og innstilling på stedet

Lokalt ledningsopplegg
Kontroller at det lokale ledningsopplegget er utført i
henhold til instruksjonene som er beskrevet i kapittel
"6.8 Tilkoble de elektriske ledningene" på side 25, i
henhold til koblingsskjemaene samt i henhold til gjeldende
lovgivning.

Husk å notere installeringsdatoen bak på frontpanelet i
henhold til EN60335‑2‑40, og skriv ned innholdet i
feltinnstillingen(e).

8.4

Sjekkliste under igangsetting
Slik gjennomfører du en testkjøring.
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9 Overlevering til brukeren
8.4.1

8.4.4

Om prøvekjøringen

Sørg for å utføre prøvekjøringen av systemet etter første installering.
Prosedyren nedenfor beskriver prøvekjøring av hele systemet.

8.4.2

Slik utfører du prøvekjøringen (7-LEDdisplay)

Betjene anlegget

Når anlegget er installert og prøvekjøringen av utendørsanlegget og
innendørsanleggene er fullført, kan driften av anlegget begynne.

9

Overlevering til brukeren

1

Kontroller at du har angitt alle ønskede feltinnstillinger: se
"7.2 Gjøre innstillinger på stedet" på side 30.

Så snart prøvekjøringen er ferdig og anlegget fungerer som det skal,
må du sørge for at brukeren har følgende klart for seg:

2

Slå PÅ strømmen til utendørsanlegget og de tilkoblede
innendørsanleggene.

3

Slå PÅ (den eksterne) driftsbryteren til utendørsanlegget.

▪ Sørg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og be om at
den oppbevares for fremtidig bruk. Informer brukeren om at den
fullstendige dokumentasjonen er tilgjengelig på URL-adressen
nevnt tidligere i denne håndboken.

4

Kontroller seglasset for utendørsanlegget. Hvis kjølemediet
IKKE har en forseglingstilstand, fyller du på ekstra kjølemedium,
men du må IKKE overstige 25% av den fastsatte mengden
ekstra kjølemedium (se "6.7.3 Slik faststår du ekstra mengde
kjølemiddel" på side 23)

b

c

▪ Forklar brukeren hvordan systemet betjenes og hva som må
gjøres hvis det oppstår problemer.
▪ Forklar brukeren hva som må utføres i forbindelse med
vedlikehold av anlegget.

d

10

Vedlikehold og service
MERKNAD

a
O
X
a
b
c
d

5

Kontroller om innendørsanlegget blåser ut kald luft, og om
temperaturen i rommet/utstillingsskapet synker.

6

Slå AV (den eksterne) driftsbryteren til utendørsanlegget.

7

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året.
Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere
vedlikeholdsintervall.
MERKNAD

LIVSFARE

I Europa brukes drivhusgassutslippene fra den totale
mengden kjølemedium i systemet (uttrykt som tonn CO2ekvivalenter) til å fastsette vedlikeholdsintervallene. Følg
gjeldende lovgivning.

Du må IKKE slå AV strømmen ved å koble fra
strømtilførselen umiddelbart. Mulige konsekvens:

Formel for beregning av drivgassutslippene:GWP-verdi
for kjølemediet × Total mengde kjølemedium [i kg] / 1000

▪ Anleggets funksjon for automatisk omstart kan
gjenoppta driften automatisk når strømtilførselen kobles
til igjen.

10.1

▪ Funksjonsfeil i kompressor.

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende:

Kontroller resultatet av prøvekjøringen på 7-LED-displayet på
utendørsanlegget.
Fullførelse

Unormal
fullførelse

▪ Forhindre elektriske farer ved vedlikehold og service på systemet
▪ Drift med kjølemedieoppsamling

10.2

Sikkerhetshensyn ved vedlikehold
FARE: ELEKTRISK STØT

Se "8.4.3 Korrigere etter unormal fullførelse av
prøvekjøringen" på side 34 når du skal
korrigere det som er unormalt. Normal drift er
mulig når prøvekjøringen er fullført.

FARE: BRENNSKADER
MERKNAD: Fare for elektrostatisk utladning
Berør en metallgjenstand på anlegget for å fjerne statisk
elektrisitet og beskytte kretskortet før du utfører
vedlikehold eller service.

Korrigere etter unormal fullførelse av
prøvekjøringen

Prøvekjøringen er bare fullført hvis det ikke oppstår funksjonsfeil. I
tilfelle funksjonsfeil må du utføre korrigerende tiltak slik det er
beskrevet i tabellen med feilkoder (se "11.3.2 Feilkoder: Oversikt" på
side 36). Utfør prøvekjøringen på nytt, og kontroller at det som var
unormalt, er korrigert på riktig måte.

10.2.1

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, vil X3M sende et
faresignal (C/C1) eller varselsignal (C/W1), og H2P lysdioden på hovedkretskortet tennes.
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Hindre elektriske farer

Ved utføring av service på vekselretterutstyr:
1

Dekselet på boksen med elektriske komponenter må IKKE
åpnes før det er gått 10 minutter etter at strømtilførselen er slått
av.

2

Mål spenningen mellom kontakter på strømtilførselens
rekkeklemme med et prøveapparat, og kontroller at
strømtilførselen er slått av. Mål dessuten strømtilkoblingen med

INFORMASJON
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Oversikt: Vedlikehold og service

Beskrivelse

Normal
fullførelse

8.4.3

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller
servicerepresentant.

Forseglingstilstand (= tilstrekkelig kjølemedium)
Utilstrekkelig kjølemedium
Seglass
Fullt med væske
Litt skum i væsken
Mye skum i væsken
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11 Feilsøking
et prøveapparat som vist på tegningen, og kontroller at
kondensatorspenningen i hovedkretsen er lavere enn 50 V
likestrøm.

11.2

Forholdsregler ved feilsøking
ADVARSEL
▪ Kontroller
ALLTID
at
anlegget
er
frakoblet
ledningsnettet før du inspiserer bryterboksen til
anlegget. Slå av den respektive strømbryteren.

C+

▪ Når en sikkerhetsanordning er blitt utløst, må du stanse
anlegget og finne ut hvorfor anordningen ble utløst før
du tilbakestiller den. Du må ALDRI parallellkoble
sikkerhetsanordninger eller endre verdiene deres til
noe annet enn fabrikkens standardinnstillinger. Kontakt
forhandleren hvis du ikke finner årsaken til problemet.

A1P

C–
A2P

FARE: ELEKTRISK STØT
3

4

Berør en umalt metalldel for å fjerne statisk elektrisitet før du
trekker ut eller kobler til kontakter. Dette er for å unngå skade
på kretskortet.

ADVARSEL
Forhindre fare som følge av utilsiktet ny innstilling av den
termiske sikringsautomaten: Strøm til dette apparatet MÅ
IKKE gå via en ekstern bryterenhet, slik som en tidsbryter,
eller kobles til en krets som slås jevnlig PÅ og AV av
strømforsyningen.

Trekk ut koblingsstykkene for viftemotorene i utendørsanlegget
før du påbegynner service på vekselretterutstyret. Pass på at
du ikke berører strømførende deler. (Hvis en vifte roterer som
følge av sterk vind, kan den lagre elektrisitet i kondensatoren
eller i hovedkretsen, og dermed forårsake elektrisk støt.)
Koblingsstykker

FARE: BRENNSKADER

X106A for M1F
X107A for M2F

5

Når service er fullført, stikker du koblingsstykket inn igjen. Ellers
vil funksjonsfeilkoden E7 vises og normal drift vil ikke bli utført.

11.3

Løse problemer basert på feilkoder
INFORMASJON

Se koblingsskjemaet som er festet bak på servicedekselet hvis du vil
ha mer informasjon.
Vær forsiktig med viften. Det er farlig å inspisere anlegget når viften
går. Sørg for å slå av hovedbryteren og ta ut sikringene fra
styrekretsen som er plassert i utendørsanlegget.

10.3

Sjekkliste for årlig vedlikehold av
innendørsanlegget

Sjekk følgende minst én gang i året:
▪ Varmeveksler
Varmeveksleren til utendørsanlegget kan bli blokkert på grunn av
støv, smuss, løv og liknende. Det anbefales å rengjøre
varmeveksleren hvert år. En blokkert varmeveksler kan forårsake
for lavt eller for høyt trykk, som igjen kan gi dårlig ytelse.

11
11.1

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, vil X3M sende et
faresignal (C/C1) eller varselsignal (C/W1), og H2P lysdioden på hovedkretskortet tennes.
Du kan vise feilkodene for de 3 siste funksjonsfeilene ved hjelp av
trykknappene og 7‑LED-displayet (se "7.2.3 Komponenter for
innstillinger på installasjonsstedet" på side 30). Feilkoder består av 2
tegn (for eksempel E3).
Når du har løst problemet, tilbakestiller du funksjonsfeilen ved å slå
AV og PÅ driftsbryteren, og så prøver du driften på nytt.

11.3.1
#

Vise feilkodene for de siste
funksjonsfeilene
Handling

Skjerm

1

Start fra standardtilstanden.

2

Velg modus 1.

BS1
[1×]

3

Velg en funksjonsfeil.

BS2 Mulige funksjonsfeil:
[X×]
[1‑14] Siste funksjonsfeil:

Feilsøking
("X×" avhenger av
hvilken innstilling du vil
velge.)

Oversikt: feilsøking

Før feilsøking
Foreta en grundig visuell inspeksjon av anlegget for å se etter
åpenbare mangler, for eksempel løse tilkoblinger eller defekt
ledningsopplegg.

[1‑15] Nest siste funksjonsfeil:
[1‑15] Tredje siste
funksjonsfeil:

4

Vis det første tegnet i
feilkoden.

BS3 Mulige tegn:
[1×]
E:
H:
F:
J:
L:
P:
U:
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11 Feilsøking
#
5

Handling
Vis det andre tegnet i
feilkoden.

Skjerm

#

BS2 Mulige tegn:
[1×]
1:

6

Handling
Avslutt modus 1.

Skjerm
BS1
[1×]

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
A:
C:

11.3.2

Feilkoder: Oversikt

Kode

Beskrivelse
Unormalt nivå med høyt trykk

Kompressormotorlås for
vekselretter

Kriterier

Antall
forsøk

Utgangssignal

Høytrykksbryter ≥4,0 MPa (40 bar)

0

Advarsel

Høytrykksføler ≥3,55 MPa (35,5 bar)

3

Advarsel

Feil i posisjonssignal

4

Advarsel

Årsak
▪
▪

▪
▪

Løsning

Avstengingsventilene er stengt
Overflødig mengde kjølemedium som
er påfylt

▪

Avstengingsventilene er stengt
Feil ledningsopplegg

▪

▪

▪

Funksjonsfeil i utendørsanleggets Ujevn omdreining for 1 viftemotor
viftemotor
Ujevn omdreining for 2 viftemotorer

4

Fare

4

Advarsel

Unormal elektronisk
ekspansjonsventil

Ingen kontinuitet for elektronisk
ekspansjonsventilsløyfe

0

Unormal temperatur på utløpsrør

Temperatur på utløpsrør >150°C
▪

Temperatur på utløpsrør >120°C
kontinuerlig i 70 sekunder eller mer
Temperatur på utløpsrør >125°C
kontinuerlig i 30 sekunder eller mer
Temperatur på utløpsrør >130°C

Temperatur på utløpsrør >110°C OG Y1E
≥450 pls, kontinuerlig i 60 sekunder

1

Fare

3

Advarsel

Overhetingsvarme ved innsugning <5 K OG
overhetingsvarme ved utløp <15 K og
utløpstemperatur <60°C, kontinuerlig i 10
minutter

0

Fare

I tillegg til forholdene over (for fare):
overhetingsvarme ved utløp <15 K i 6 timer

0

Advarsel

Overhetingsvarme ved innsugning ≥5 K OG
overhetingsvarme ved utløp <15 K og
utløpstemperatur <60°C, kontinuerlig i 90
minutter

0

Fare

I tillegg til forholdene over (for fare):
overhetingsvarme ved utløp <15 K i 6 timer

0

Advarsel

3‑følerfeil

Når 3 eller flere følere viser feil

0

Advarsel

Feil i høytrykksbryter

Ingen kontinuitet i høytrykksbryter

0

4

▪
▪

Fuktig drift fra kjølemediets
innsugningsrør

Fuktig drift fra kjølemediets
innsugningsrør

Feil signal for utendørs viftemotor Unormal posisjon for signal for 1 viftemotor

Åpne avstengingsventilene for gass og
væske
Sikre korrekt
▪ Faserekkefølge
▪ Ledningsopplegg

Funksjonsfeil i viftemotor:
▪ M1F - A2P (X106A)
▪ M2F - A2P (X107A)

Kontroller bryter eller tilkobling på kretskort

Advarsel

Funksjonsfeil i elektronisk
ekspansjonsventil: Y1E - A1P (X21A)

Kontroller bryter eller tilkobling på kretskort

0

Advarsel

14

Advarsel

▪
▪

Lite kjølemedium
▪
Defekt utløpstermistor eller kretskort for ▪
utendørsanlegg
▪
Tilstoppet ekspansjonsventil for
innsprøyting

Fyll på ekstra kjølemedium
Bytt defekt komponent
Reparer tilstopping

Overflødig frostdannelse på
innendørssiden
Feil valg av ekspansjonsventiler

▪
▪

Juster avisingssyklus
Velg riktig type ekspansjonsventil

Defekt ekspansjonsventil, termistor for
innsugningsrør eller termistor for
varmevekslerutløp til underkjøling
For mye kjølemedium

▪
▪

Bytt defekt komponent
Juster påfylt mengde kjølemedium

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler eller kretskort for
utendørsanlegg

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Advarsel

▪
▪

Feil tilkobling for bryter
Defekt bryter eller kretskort for
utendørsanlegg

▪
▪

Tilkoble bryter riktig
Bytt defekt komponent

Fare

▪
▪

Sikre korrekt tilkobling
Bytt viftemotor
Bytt kretskort for vekselretter

▪

▪
▪

▪

▪

Unormal posisjon for signal for 2 viftemotorer 4

Advarsel

▪

Unormalt signal for viftemotor (kretsfeil) ▪
Ødelagt, kort eller frakoblet
▪
koblingsstykke på viftemotorens
▪
tilkoblingskabel
Defekt kretskort for vekselretter

Feil i termistor for utendørsluft

Åpen krets eller kortslutning

0

Fare

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Feil på utløpstermistor

Åpen krets eller kortslutning

0

Advarsel

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Feil på innsugningstermistor

Åpen krets eller kortslutning

0

Fare

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Feil på termistor for inntak til
varmeveksler

Åpen krets eller kortslutning

0

Advarsel

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Feil på termistor for utløp fra
varmeveksler

Åpen krets eller kortslutning

0

Advarsel

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent
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Åpne avstengingsventilene for gass og
væske
Beregn påfylling av ekstra
kjølemedium, og samle opp overflødig
kjølemedium ved hjelp av en
kjølemedieoppsamler
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12 Kassering
Kode

Beskrivelse

Kriterier

Antall
forsøk

Utgangssignal

Årsak

Feil i høytrykksføler

Åpen krets eller kortslutning

0

Fare

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Feil i lavtrykksføler

Åpen krets eller kortslutning

0

Advarsel

▪
▪

Feil tilkobling for føler
Defekt føler

▪
▪

Tilkoble føler riktig
Bytt defekt komponent

Funksjonsfeil i kretskort for
vekselretter

IGBT-feil

0

Advarsel

▪

Defekt kretskort for vekselretter

▪

Se etter ytre årsaker (f.eks. EMI-støy),
eller bytt kretskort for vekselretter.

Temperaturstigning i
varmestrålingsribbe

93°C

9

Advarsel

▪

Ribbetemperatur stiger pga.
funksjonsfeil i vekselretter
Ribbetemperatur stiger pga.
kortslutning
Funksjonsfeil i ribbetermistor

▪

Fjern hindringer som blokkerer
luftbanen til utendørsanlegget
Kontroller tilkobling på kretskort
Bytt defekt komponent

▪
▪

12

Løsning

▪
▪

Plutselig overstrøm for
vekselretters kompressor

—

9

Advarsel

—

—

Overstrøm for vekselretters
kompressor

≥16,1 A

9

Advarsel

—

—

Feil ved oppstart pga. defekt
kompressor for vekselretter

—

4

Advarsel

—

—

Overføringsfeil mellom kontrollens Overføringsfeil mellom hovedkretskort og
kretskort og vekselretters
vekselretters kretskort
kretskort

Ingen
Fare
grensever
di

Defekt tilkobling mellom hovedkretskort og Bytt defekt komponent
vekselretters kretskort

Spenningsubalanse for
vekselretters kompressor

9

Spenningsubalanse i strømtilførsel

Kontroller om strømtilførselen er innenfor
området

—

Advarsel

Termistor for varmestrålingsribbe Åpen krets eller kortslutning i termistor for
varmestrålingsribbe

Ingen
Fare
grensever
di

Defekt termistor for varmestrålingsribbe,
kretskort for vekselretter, kompressor for
vekselretter eller viftemotor

Bytt defekt komponent

Motfase / åpen fase

Motfase eller åpen fase

0

Advarsel

Feil tilkobling for faserekkefølge til
rekkeklemme for strømtilførsel X1M

Kontroller at faserekkefølgen til X1M er
korrekt

Unormal spenning for
vekselretters kompressor

—

9

Advarsel

Utilstrekkelig spenning for strømtilførsel

Sørg for at det er tilstrekkelig spenning for
strømtilførselen

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.
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13 Tekniske data

13

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 ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

13.1

Serviceplass: Utendørsanlegg

Når anlegg monteres side om side, må rørretningen gå fremover, bakover eller nedover. I dette tilfellet er rørretning til siden ikke mulig.
Når du monterer anleggene side om side og fører rørene bakover, må du ha en avstand på ≥250 mm mellom anleggene (i stedet for ≥100 mm
som vist på figurene nedenfor).

) | Enkeltrad med anlegg (

Enkeltanlegg (

)
A~E

eB
E

eD

e

HU

C

c

b

d

D

B

a
HD

HB

e

≥100

b

A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1
2

eB

eD

—

≥100 ≥100 ≥100

B, E

—

≥100

≥1000

≤500

A, B, C, E

—

≥150 ≥150 ≥150

≥1000

≤500

D

—

D, E

—

B, D

—

B, D, E

HB<HD

≥500
≥1000 ≥1000 ≤500
≥100

≥500

HB≤½HU

≥250

≥750 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥250

≥1000 ≥1000 ≤500

HD≤½HU

≥100

≥1000 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥200

≥1000 ≥1000

≤500

HD>HU

≥200

≥1700 ≥1000

≤500

≥1000

≤500

B

A, B, C

—

≥200 ≥300 ≥1000

A, B, C, E

—

≥200 ≥300 ≥1000

D

—

D, E

—

B, D

HD>HU

≥300

≥1000

HD≤½HU

≥250

≥1500

½HU<HD≤HU

≥300

≥1500

HB<HD

HB≤½HU

≥300

≥1000 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥300

≥1250 ≥1000 ≤500

HD≤½HU

≥250

≥1500 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥300

≥1500 ≥1000

≤500

HD>HU

≥300

≥2200 ≥1000

≤500

HB

a

≥1000
≥1000 ≥1000 ≤500

HB>HU
A

HB>HD

1

1+2

Hindringer (vegger/leskjermer)
Hindring (tak)
Minimum serviceplass mellom anlegg og hindringer A, B, C, D og E
Maksimal avstand mellom anlegget og kanten på hindring E, i retning hindring B
Maksimal avstand mellom anlegget og kanten på hindring E, i retning hindring D
Høyde på anlegget
Høyde på hindringer B og D
Forsegle bunnen av installeringsrammen slik at utløpsluft ikke strømmer tilbake til innsugningssiden gjennom undersiden av anlegget.
Maksimalt to anlegg kan installeres.
Ikke tillatt
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e

A, B, C

d
HD

d

≥100

B, D, E
D

c

—

A

E

HU
c

b

HB>HU

≥100

C

(mm)
a

B

HB>HD

eB
eD

HB HD HU

LRMEQ3+4BY1
Luftkjølt kjølekondenseringsenhet
4P500362-1 – 2018.04

13 Tekniske data
Flere rader med anlegg (

)
≥100

≥100

≥100

≥100

Stablede anlegg (maks. 2 nivåer) (
A1

≥100

≥100

b (mm)
b≥250

½HU<HB≤HU

b≥300

HB>HU

HB
b

≥2000
≥200
≥1000

HB HU
HB≤½HU

≥100

≥3000

HU

≥600
≥1500

)
A2

≥100

≥100

A2

A2

≥300
≥1000

B1

B2

≥100

≥100

B2

B2
≥100

≥100

≥300
≥1000

A1=>A2

B1=>B2

(A1) Hvis det er fare for at det kan dryppe dreneringsvann som fryser til mellom de øverste og underste anleggene …
(A2) Så kan du installere et tak mellom de øverste og underste anleggene. Installer det øverste anlegget såpass høyt over det underste anlegget
at det ikke kan samle seg is på bunnplaten til det øverste anlegget.
(B1) Hvis det ikke er fare for at det kan dryppe dreneringsvann som fryser til mellom de øverste og underste anleggene …
(B2) Så er det ikke nødvendig å installere et tak, men du må tette igjen åpningen mellom de øverste og underste anleggene slik at utløpsluft
ikke strømmer tilbake til innsugningssiden gjennom undersiden av anlegget.
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13 Tekniske data
13.2

Rørledningsskjema:
Utendørsanlegg
m

c

R4T

k
g

R6T

Y1E

j

h
R1T

d

M

f

R3T

e

l

f
R5T
S1NPH

c
n

c

i

b
d

a

S1PH

S1NPL
M1C

R2T

3D111393B

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
M1C
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
S1NPH
S1NPL
S1PH
Y1E

Avstengingsventil (gass)
Avstengingsventil (væske)
Filter
Utløpsport
Tilbakeslagsventil
Avstengingsventil for vedlikehold
Væskemottaker
Varmeveksler
Oljeseparator
Fordeler
Varmeveksler med dobbeltrør
Propellvifte
Seglass
Kapillarrør
Kompressor
Termistor (luft)
Termistor (utløp)
Termistor (innsuging)
Termistor (væskerør)
Termistor (varmevekslerutløp til underkjøling)
Termistor (varmevekslerinntak til underkjøling)
Høytrykksføler
Lavtrykksføler
Høytrykksbryter
Elektronisk ekspansjonsventil (underkjøling)
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13 Tekniske data
K*R (A*P)

Magnetisk relé

L1R

Reaktor

L*A

Koblingsstykke

M1C

Motor (kompressor)

M1F

Motor (vifte) (øvre)

M2F

Motor (vifte) (nedre)

NA (A1P)

Koblingsstykke
Koblingsstykke

Jordledninger

P1, P2
(A2P)

Ledning nummer 15

PS (A2P)

Strømtilførsel

Lokal ledning

Q1DI

Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)

Lokal kabel

R1T

Termistor (luft)

Tilkobling ** fortsetter på side 12
kolonne 2

R2T

Termistor (M1C-utløp)

R3T

Termistor (innsuging)

R4T

Termistor (væskerør)

Alternativ

R5T

Termistor (varmevekslerutløp til underkjøling)

Ikke montert i bryterboks

R6T

Termistor (varmevekslerinntak til underkjøling)

Ledningsopplegg avhenger av
modell

R10T

Termistor (ribbe)

R* (A2P)

Motstand

S1NPH

Trykkføler (høy)

S1NPL

Trykkføler (lav)

Symbols: se over.

S1PH

Trykkbryter (høy)

Se i installeringshåndboken eller servicehåndboken om
hvordan du bruker trykknappene BS1~BS4, samt bryterne
DS1‑1~DS1‑2.

S1S

Driftsbryter (REMOTE/OFF/ON)

SW1

Bryter for modus for liten støy

SW2

Ekstern driftsbryter

3

Anlegget må ikke betjenes ved å kortslutte
beskyttelsesanordning S1PH.

U, V, W
(A2P)

Koblingsstykke

4

Kapasiteten til kontakten er 220~240 V AC – 0,5 A (totalt for
faresignal, varselsignal, kjøresignal og driftssignal).

V1R (A2P)

IGBT-strømmodul

V2R, V3R
(A2P)

Diodemodul

X*A

Koblingsstykke for kretskort

X*M

Rekkeklemme

X*Y

Koblingsstykke

Y1E

Elektronisk ekspansjonsventil (underkjøling)

Z*C

Støyfilter (ferrittkjerne)

Z*F (A1P)

Støyfilter

13.3

Koblingsskjema: Utendørsanlegg

Koblingsskjemaet leveres med anlegget, og er plassert på innsiden
av servicedekselet.
Symboler:
Oversettelse

Engelsk
Symbols

Symboler

X1M

Hovedkontakt

15

**/12.2
1

Flere koblingsmuligheter

Kretskort
Merknader:
1
2

5

Standardinnstilling er "0" (OFF). Vil du betjene anlegget,
velger du "1" (REMOTE) eller "2" (ON).

6

Vil du bruke den eksterne bryteren, må du bruke en
spenningsfri kontakt for mikrostrøm (<1 mA – 12 V DC). Du
finner instruksjoner om hvordan du bruker den eksterne
bryteren i boken over tekniske data.

7

Standardtilstand for SW1 er "åpen" (normalmodus). Steng
kontakten for å aktivere modus for liten støy.

Forklaring til koblingsskjemaer LRMEQ3+4:
A1P

Kretskort (hoved)

A2P

Kretskort (vekselretter)

BS* (A1P)

Trykknapper (MODUS, INNSTILLING, GÅ TILBAKE,
TEST, TILBAKESTILLING)

C* (A2P)

Kondensator

DS1 (A1P)

DIP-bryter

E, E1 (A1P) Koblingsstykke
F1U (A1P)

Sikring (T 31,5 A / 500 V)

F1U (A2P)

Sikring (T 5 A / 250 V)

F2U (A1P)

Sikring (T 31,5 A / 500 V)

F3U

Sikring (T 1,0 A / 250 V)

F3U (A1P)

Sikring (T 6,3 A / 250 V)

F4U

Sikring (T 1,0 A / 250 V)

F4U (A1P)

Sikring (T 6,3 A / 250 V)

F5U (A1P)

Sikring (T 6,3 A / 250 V)

HAP (A*P)

Driftslysdiode (servicemonitor er grønn)

H*P (A1P)

Lysdiode (servicemonitor er oransje)

K1M (A2P)

Magnetisk kontaktor
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14 Om systemet

For brukeren
14

Om systemet
MERKNAD
For fremtidige endringer eller utvidelser av systemet:
Det finnes en fullstendig oversikt over tillatte
kombinasjoner (for fremtidige systemutvidelser) i de
tekniske dataene som bør leses. Kontakt montøren for å få
mer informasjon og profesjonelle råd.

16

Drift

16.1

Driftsområde

Bruk systemet innenfor følgende temperaturer for å få en sikker og
effektiv drift av anlegget.
Kjøling
Utetemperatur

–20~5°C

Fordampningstemperatur

Systemoppsett

14.1

–20~43°C DB

16.2

Betjene systemet

16.2.1

Om å betjene systemet

▪ Bruk den eksterne driftsbryteren når du skal starte og stanse
driften til utendørsanlegget.

a

b

c
a
b
c
d

15

▪ Hvis hovedstrømtilførselen blir slått av mens anlegget går, vil
anlegget starte automatisk når strømmen slås på igjen.

d

Utendørsanlegg (ZEAS kondenseringsenhet)
Kjølemedierør
Innendørsanlegg (viftekonvektor)
Innendørsanlegg (utstillingsskap)

17

▪ Slå av hovedstrømbryteren til enheten når enheten IKKE skal
brukes i bruk i lengre tidsperioder. Dersom bryteren står på,
bruker enheten strøm. Før enheten startes igjen, skal bryteren for
hovedstrømtilførselen slås på 6 timer før enheten settes i drift for
å sikre at det fungerer uten problemer.

Før drift
ADVARSEL
Dette anlegget
komponenter.

Energisparing og optimal drift

inneholder

elektriske

og

varme

18

Vedlikehold og service

ADVARSEL
MERKNAD

Kontroller at installeringen er blitt riktig utført av en montør
før du betjener anlegget.

Foreta aldri inspeksjon eller vedlikehold på anlegget selv.
Be kvalifisert servicepersonell om å utføre dette arbeidet.

MERKNAD
ADVARSEL

Foreta aldri inspeksjon eller vedlikehold på anlegget selv.
Be kvalifisert servicepersonell om å utføre dette arbeidet.

Pass på at du aldri erstatter en sikring som har gått med
en ny sikring med feil amperestyrke, eller med
metalltråder. Bruk av metalltråd eller kobbertråd kan føre til
at hele anlegget bryter sammen, eller at det oppstår brann.

LIVSFARE
Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for
luftstrømmen over tid.

LIVSFARE

LIVSFARE

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utløpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Når
viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

Rommet må luftes grundig dersom det brukes utstyr med
brenner sammen med systemet for å unngå
oksygenmangel.

LIVSFARE: Vær forsiktig med viften!

LIVSFARE

Det er farlig å inspisere anlegget når viften går.

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel
av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medføre helsefare for personer med
kjemikalieallergi.

Sørg for å slå av
vedlikeholdsoppgaver.

før

du

utfører

LIVSFARE
Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forårsake personskade.

MERKNAD
Sørg for å slå på strømmen 6 timer før anlegget startes for
å sikre strøm til veivhusvarmeren samt beskytte
kompressoren.

hovedbryteren

18.1

Vedlikehold etter lengre tids stans

For eksempel i starten av sesongen.
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19 Feilsøking
▪ Kontroller og fjern alt som kan blokkere for inntaks- og
utløpsventilene på utendørsanlegget.

18.2

ADVARSEL
▪ Du må ikke selv endre, demontere, fjerne, installere på
nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medføre elektrisk støt
eller brann. Kontakt forhandleren.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må
IKKE luftes ut i atmosfæren.

▪ Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt,
og det er verken giftig eller brennbart, men det danner
giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det
finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv.
Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at
lekkasjeområdet er reparert eller rettet på før driften
gjenopptas.

Type kjølemedium: R410A
Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5
MERKNAD
I Europa brukes utslipp av klimagasser av den totale
mengden kjølemedium som er påfylt i systemet (uttrykt
som
tonn
CO2-ekvivalenter),
til
å
fastsette
vedlikeholdsintervallene. Følg gjeldende lovgivning.
Formel til å beregne utslippene av klimagasser: GWPverdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium
[i kg] / 1000
Ta kontakt med montøren hvis du vil ha mer informasjon.
ADVARSEL
Kjølemediet i systemet er trygt, og lekker normalt ikke.
Hvis det lekker ut kjølemedium inne i rommet, kan kontakt
med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en
gasskomfyr føre til at det dannes skadelig gass.
Slå av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet,
og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
Systemet må ikke brukes før servicepersonell kan bekrefte
at området der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

19

Feilsøking

Hvis funksjonsfeil på systemet trolig vil forringe varene i rommet/
utstillingsskapet, kan du be montøren om å installere en alarm (for
eksempel en lampe). Kontakt montøren for mer informasjon.
Dersom noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følg tiltakene
som beskrevet nedenfor, og kontakt forhandleren.
ADVARSEL
Stans all drift og slå av strømmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).
Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan
dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår
elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

18.3
18.3.1

Garantiservice og garanti
Garantiperiode

▪ Det følger med et garantikort til dette produktet som ble utfylt av
forhandleren under installering. Det utfylte kortet skal kontrolleres
av kunden og oppbevares på et trygt sted.
▪ Hvis det blir nødvendig å reparere produktet i løpet av
garantiperioden, kontakter du forhandleren og viser frem
garantikortet.

18.3.2

Anbefalt vedlikehold og inspeksjon

Ettersom det samler seg støv når anlegget har vært brukt i flere år,
reduseres til en viss grad ytelsen. Ettersom demontering og
rengjøring av innsiden av anlegg krever teknisk ekspertise, samt for
å sikre best mulig vedlikehold av anleggene, anbefaler vi at det
inngås en avtale om vedlikehold og inspeksjon utover vanlig
vedlikehold. Forhandlerne våre har tilgang til et fast lager med
nødvendige komponenter slik at anleggene skal kunne være i drift
så lenge som mulig. Kontakt forhandleren for mer informasjon.
Når du ber forhandleren om hjelp, skal du alltid opplyse om
følgende:
▪ Fullstendig modellnavn på anlegget.
▪ Produksjonsnummeret (står på navneplaten til anlegget).
▪ Installeringsdatoen.
▪ Symptomene eller funksjonsfeilen, samt detaljer om feilen.
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Funksjonsfeil

Tiltak

Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en
sikring, en bryter eller en jordfeilbryter,
slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren ikke
fungerer skikkelig.

Slå av
hovedstrømtilførselen.

Hvis det lekker vann fra anlegget.

Stans all drift.

Driftsbryteren fungerer ikke som den
skal.

Slå av strømmen.

Dersom systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de
feilene som er nevnt ovenfor, og heller ikke noen av disse feilene er
åpenbare, skal systemet undersøkes ved hjelp av følgende
prosedyrer.
Funksjonsfeil

Tiltak

Hvis systemet ikke
▪ Kontroller at det ikke er svikt i
fungerer i det hele tatt.
strømtilførselen. Vent til det er strøm i
anlegget.
Dersom
det
skjer
et
strømbrudd mens anlegget er i drift, vil
anlegget starte av seg selv umiddelbart
etter at strømmen kommer tilbake.
▪ Kontroller at det ikke er gått en sikring
eller at en bryter har slått ut. Skift
sikringen eller tilbakestill bryteren dersom
det er nødvendig.
Systemet stanser rett ▪ Kontroller at luftinntak og luftutløp ikke er
etter at det har startet.
blokkert både på innendørs- og
utendørsanleggene. Fjern eventuelle
hindringer, og se til at anlegget er godt
ventilert.
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20 Ny plassering
Funksjonsfeil
Systemet går, men
kjølingen er
utilstrekkelig.

Tiltak
▪ Kontroller at luftinntak og luftutløp ikke er
blokkert både på innendørs- og
utendørsanleggene. Fjern eventuelle
hindringer, og se til at anlegget er godt
ventilert.
▪ Kontroller at innendørsanlegget ikke er
dekket av rim. Foreta manuell avising av
anlegget,
eller
reduserer
avisingssyklusen.
▪ Kontroller at det er for mange varer i
rommet/utstillingsskapet. Fjern noen av
varene.
▪ Kontroller at luften sirkulerer fritt i
rommet/utstillingsskapet. Flytt om på
varene i rommet/utstillingsskapet.
▪ Kontroller at det ikke er for mye støv på
varmeveksleren til utendørsanlegget.
Fjern støvet med en børste eller
støvsuger uten å bruke vann. Kontakt
forhandleren ved behov.
▪ Kontroller om det lekker ut kald luft på
utsiden
av
rommet/utstillingsskapet.
Stans luftlekkasjen.
▪ Kontroller at du ikke har angitt for høy
innstillingsverdi for innendørsanlegget.
Du må angi riktig innstillingsverdi.

▪ Det høres en hvesende lyd ved oppstart eller umiddelbart etter
driftsstans. Denne lyden skyldes at strømmen med kjølemedium
stanser eller endres.
▪ Når tonen i driftsstøyen endres. Denne lyden skyldes endring i
frekvens.

19.1.4

Når anlegget brukes for første gang på en lang stund. Dette skyldes
at det er kommet støv inn i anlegget.

19.1.5

20

Symptomer som IKKE er
funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

Ny plassering

Kontakt forhandleren når du skal fjerne og installere hele anlegget
på nytt. Flytting av anlegg krever teknisk ekspertise.

21

Kassering

Dette anlegget benytter hydrofluorkarbon. Kontakt forhandleren når
dette anlegget skal kasseres.
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.

▪ Kontroller at døren ikke har stått for
lenge åpen. Reduser åpningstiden for
døren.

19.1

Symptom: Viften på utendørsanlegget
roterer ikke

Under drift. Viftehastigheten reguleres for å optimalisere driften.

▪ Kontroller at det ikke ligger varme varer i
rommet/utstillingsskapet. Varene skal
alltid plasseres etter at de er avkjølt.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert
alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer,
fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis
mulig), og installeringsdatoen (står muligens oppført på
garantikortet).

Symptom: Det kommer ut støv fra
anlegget

22

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.

19.1.1

Symptom: Systemet kjører ikke

▪ Systemet starter ikke umiddelbart etter at det er slått PÅ igjen.
Dersom driftslampen lyser, er systemet i normal driftstilstand. For
å hindre overbelastning på kompressormotoren vil systemet først
starte 5 minutter etter at det er slått PÅ igjen dersom det ble slått
AV like før.
▪ Systemet starter ikke umiddelbart etter at strømtilførselen er slått
på. Vent i ett minutt til mikroprosessoren er driftsklar.

19.1.2

Symptom: Anlegget stanser ikke
umiddelbart når driften stanses

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.

Det er for å unngå at komponentene skades. Anlegget stanser om
en liten stund.

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

19.1.3

Vedlikeholdsanvisninger
Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer (hvis aktuelt) hvordan en installerer,
konfigurerer, bruker og/eller vedlikeholder det.

Symptom: Støy (utendørsanlegg)

▪ Det høres en kontinuerlig, lavt hvesende lyd når systemet er i
kjøling. Denne lyden skyldes gass fra kjølemediet som strømmer
gjennom både innendørs- og utendørsanleggene.
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22 Ordliste
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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