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1. SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs disse "SIKKERHEDSANVISNINGER" grundigt før installationen af klimaanlægget, og kontrollér,
at udstyret monteres korrekt.
Advarselssymbolernes betydning.
Begge er meget vigtige for sikkerheden. Følg instruktionerne nøje.
ADVARSEL ......... Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre personskade eller
dødsfald.
PAS PÅ ............... Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller
personskade, som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.
Efter endt installation skal du foretage en testkørsel for at sikre sig, at udstyret fungerer problemfrit. Derefter
skal du forklare kunden, hvordan man anvender og vedligeholder udstyret ved hjælp af betjeningsvejledningen. Få kunden til at opbevare installationsvejledningen sammen med betjeningsvejledningen
med henblik på senere brug.
Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk.
ADVARSEL
• Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet.
Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage,
elektrisk stød eller brand.
• Installér klimaanlægget i henhold til instruktionerne i denne installationsvejledning.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
• Når enheden installeres i et lille rum, skal man sørge for, at den mængde kølemiddel, som eventuelt
kan lække, ikke overskrider grænseværdien, selv hvis lækage forekommer.
Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Hvis der lækker kølemiddel, og grænseværdien
overskrides, kan der forekomme ulykker på grund af for lidt ilt.
Dansk
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• Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele i forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre fejl på enheden, vandlækage, elektrisk stød eller
brand.
• Installér klimaanlægget på et fast fundament, der kan bære enhedens vægt.
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, at udstyret falder ned og forårsager tilskadekomst.
• Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når installationsarbejdet udføres.
Hvis ikke installationen udføres korrekt, kan enheden falde ned og forårsage tilskadekomst.
• El-arbejde skal udføres af kvalificerede elektrikere i henhold til lokal lovgivning og lokale bestemmelser og
i henhold til anvisningerne i denne installationsvejledning. Der skal bruges en separat strømkreds, og der
må aldrig tilsluttes ledninger til den eksisterende kreds.
Hvis der er for lidt kapacitet på strømforsyningskredsen, eller hvis den elektriske installation er udført
forkert, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.
Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse.
Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.
• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Husk at slukke for enheden, før du berører elektriske dele.
Berøring med spændingsførende dele kan give elektrisk stød.
• Ved udførelse af ledningsarbejde skal man sikre sig, at der anvendes foreskrevne ledninger, tilslutte alle
ledninger og fastgøre dem, så terminalerne ikke trækbelastes.
Hvis ikke ledninger fastgøres korrekt, kan det medføre opvarmning, brand eller lignende.
• Ledninger til strømforsyning og mellem indendørs- og udendørsenheden skal føres og monteres korrekt,
og dækslet til kontrolboksen skal sættes fast, så ledningerne ikke kan presse dækslet op.
Hvis ikke dækslet er monteret korrekt, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Hvis der trænger kølegas ud i rummet under installationen, skal rummet udluftes med det samme.
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild.
• Efter endt installation skal du kontrollere, om der trænger kølegas ud.
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølegassen trænger ud i rummet og kommer i kontakt med
antændelseskilder såsom en varmeblæser, et komfur eller en ovn.
• Rør ikke direkte ved kølemiddel, som er trængt ud fra kølerør eller andre områder, da det kan medføre
forfrysninger.
PAS PÅ
• Drænrørene skal monteres korrekt. Følg installationsvejledningen, og isolér rørene for at undgå
kondensdannelse.
Forkert montering af drænrør kan medføre indendørs vandlækage og tingsskade.
• Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse og støj.
(Afhængigt af styrken på det indgående signal kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at eliminere
støjen.)
• Installér indendørsenheden så langt fra fluorescerende lamper, som muligt.
Hvis et trådløst sæt installeres i rum med elektroniske lysstoflamper (med inverter eller hurtigstart),
kan fjernbetjeningens sendeafstand blive kortere.
• Installér ikke klimaanlægget på følgende steder:
1. Hvor der er en høj koncentration af mineralolietåger, olieforstøvning eller -damp (såsom i køkkenet).
Plasticdele kan nedbrydes og blive defekte, og dette kan medføre vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan forekommen og medføre kølemiddel-lækage.
3. Hvor der findes maskiner, der danner elektromagnetiske bølger, og hvor der er betydelige
spændingsudsving såsom på fabrikker.
Styresystemet kan blive defekt og medføre funktionsfejl på enheden.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser, hvor kulfiber eller antændeligt støv afgives
til luften, eller hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder eller benzin.
Hvis enheden benyttes under disse betingelser, kan det medføre brand.
• Klimaanlægget er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.
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2. FØR INSTALLATION
Udsæt ikke dele af harpiks for trykpåvirkninger ved åbning af enheden eller ved flytning af enheden
efter åbning.
Hus at kontrollere, om kølemidlet anvendt ved installationen er R410A. (hvis der tilføjes forkert
kølemiddel, kan enheden ikke køre korrekt)
• Se Installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedr. installation af denne enhed.
• Bortskaf ikke dele, der skal anvendes i forbindelse med installationen, før installationsarbejdet er afsluttet.
• Bestem den rute, der skal vælges, når enheden transporteres til installationsstedet.
• Når du vil løfte enheden, skal du bruge en slynge af blødt materiale (af stof, nylon el.lign.), som vist
nedenfor. (Se fig. 1)
Horisontal ophængning

Vertikal ophængning
1

1

1
2

Slynge
Du skal sikre dig, at slyngen ikke kan glide.
Sæt klude eller bølgepap hen over
luftafgangsgitteret og gitteret til luftindtaget,
således at disse dele ikke beskadiges.

2

Figur 1

2-1 FORSIGTIG
• Brug papirskabelonen (en del af emballeringsmaterialet) ved valg af opstillingssted.
• Benyt ikke enheden på steder med højt saltindhold i luften, såsom huse tæt på stranden, på steder med
spændingssvingninger såsom fabrikker eller i biler eller både.
• Aflad kroppen for statisk elektricitet, før du åbner dækslet på kontrolboksen og forbinder ledninger. Ellers
kan elektriske dele blive beskadiget.

2-2 TILBEHØR
Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med enheden.
Bortskaf ikke dele, der skal anvendes i forbindelse med installationen, før installationsarbejdet er afsluttet.
Betegnelse
Mængde

1) Beslag til installation
1 sæt

*1)

(3) Gummi til
beskyttelse i
gennemføringshul
2 stk.

(4)
Bøsning
1 stk.

Isolering til brug
v. montering
en af hver
(5) Til gasrør

Form
(2) bolt (M4 x 10), 1 stk.

Dansk

(6) Til væskerør
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Betegnelse

(7) Dæksel

Mængde

1 stk. *2)

(8)
Spændebånd
5 stk.

(9) Installationsskabelon
1 stk.

(10)Materiale, der kan
tåle dug
1 stk.

Bruges også som pakkemateriale

Form

Betegnelse
Mængde

(11)Bolte
(M4 x 10)
3 stk. *2)

(12)Bolte
(M5 x 12)
2 stk.

(13)Ledning til
fjernbetjening
1 stk. *2)

(andet)
• Betjeningsvejledning
• Installationsvejledning
*1) Installationsbeslaget er
skruet på den primære
enhed (topplade).

Form

*2) Disse dele anvendes,
når fjernbetjeningen
monteres på den
primære enhed.

2-3 TILBEHØR
• Fjernbetjeningen er påkrævet for denne indendørsenhed.
• Vælg en fjernbetjening i tabel 1 i henhold til kundens ønske og installér den et passende sted.
(Vedr. installation, se installationsvejledningen, der følger med fjernbetjeningerne).
Tabel 1
Ledningstype

Fjernbetjening
BRC1E52A7/BRC1E51A7/BRC1D528

BEMÆRK
• Hvis man ønsker en fjernbetjening, der ikke er anført ovenfor, skal man vælge en passende fjernbetjening
ved hjælp af kataloger og teknisk vejledning.

I FORBINDELSE MED FØLGENDE GÆLDER DET, AT MAN SKAL VÆRE SÆRLIG
OMHYGGELIG UNDER MONTERINGEN OG FORETAGE KONTROL, NÅR INSTALLATIONEN
ER UDFØRT.
1. Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde
Elementer, der skal kontrolleres
Er indendørs- og udendørsenheden
fastgjort korrekt?
Er installationen af indendørs- og
udendørsenheden afsluttet?
Er der foretaget kontrol af gaslækage, som
beskrevet i installationsvejledningen, der
følger med udendørsenheden?
Er enheden fuldt isoleret? (kølerør,
drænrør)
Flyder det afledte vand jævnt?

4

Hvis ikke kontrollen udføres omhyggeligt, kan
følgende forekomme

Kontrol

Enheden kan falde af, vibrere eller lave støj.
Der kan forekomme funktionsfejl på enheden,
eller komponenter kan blive brændt af.
Lækage kan medføre utilstrækkelig køling eller
opvarmning.
Kondensvand kan dryppe ned.
Kondensvand kan dryppe ned.

Dansk

Svarer forsyningsspændingen til den, som
er vist på fabriksskiltet?
Er lednings- og rørforbindelser korrekt
monteret?
Er der fast jordforbindelse til enheden?
Er ledningsstørrelsen i overensstemmelse
med den angivne?
Er luftafgang og -indtag på udendørs- eller
indendørsenheden blokeret?
Er kølerørenes længde og ekstra
påfyldning af kølevæske noteret?

Der kan forekomme funktionsfejl på enheden,
eller komponenter kan blive brændt af.
Der kan forekomme funktionsfejl på enheden,
eller komponenter kan blive brændt af.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Der kan forekomme funktionsfejl på enheden,
eller komponenter kan blive brændt af.
Lækage kan medføre utilstrækkelig køling eller
opvarmning.
(Dette kan medføre driftsfejl eller reduceret
ydelse på grund af reduceret luftmængde).
Mængden af kølemiddel påfyldt systemet er ikke
registreret.

2. Dele, der skal kontrolleres ved leveringen til kunden
* Se også "SIKKERHEDSANVISNINGER"
Elementer, der skal kontrolleres
Er brugsstedsindstillingen udført (som påkrævet)?
Har du kontrolleret, at dækslet er sat på kontrolboksen, og at luftfilteret og indsugningsgitteret
er monteret?
Blæser den kolde luft (den varme luft) korrekt under køling (opvarmning)?
Har du forklaret kunden om driften, mens du viste betjeningsvejledningen til kunden?
Har du forklaret kunden om køling, opvarmning, tørring og automatisk køling/opvarmning, som
beskrevet i betjeningsvejledningen?
Har du forklaret kunden om den indstillede mængde luftstrøm ved indstilling af
luftudstrømningsmængde ved afbrudt termostat?
Er nødafbryderen (EMG.) på printkortet sat på ON? Ved levering fra fabrikken står den på
normal (NORM).
Er termomodstanden til indsugning monteret i dens position (trompetformet åbning), når
boksen til installation af den ekstra adapter er monteret?
Har du givet betjeningsvejledningen til kunden? (Giv også installationsvejledningen til kunden).

Kontrol

Punkter, der skal forklares i forbindelse med drift
Emnerne markeret med
ADVARSEL og
PAS PÅ i betjeningsvejledningen kan medføre
tilskadekomst og/eller tingsskade, hvis man ignorerer anvisningerne. Det er derfor nødvendigt
at forklare kunden om disse emner, og at få kunden til at læse anvisningerne grundigt igennem
sammen med beskrivelsen af almindelig brug. Det er endvidere nødvendigt, at man forklarer det
beskrevne indhold fuldt ud for kunderne, og at man opfordrer kunderne til at læse
betjeningsvejledningen.

2-4 BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATØREN
Forklar kunderne, hvordan man benytter enheden korrekt (særlig rensning af filtre, brug af forskellige
funktioner og justering af temperatur), og få kunderne til selv at foretage betjeningen og udføre
funktionerne, mens de kigger i vejledningen.

Dansk
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3. VALG AF INSTALLATIONSSTED
Udsæt ikke dele af harpiks for trykpåvirkninger ved åbning af enheden eller ved flytning af enheden
efter åbning.
(1) Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser er opfyldt, og som kunden kan godkende.
• Hvor optimal luftdistribution kan sikres.
• Hvis loftet er stærkt nok til at bære vægten af indendørsenheden og indendørsenhedens vibrationer.
• Kontrollér, at gulvet er plant. (Der kan dannes vibration og unormal støj).
• Hvor luftindtaget og -afgangen ikke blokeres, og hvor der er tilstrækkeligt med plads til vedligeholdelse og
service. (Se fig. 2)
(Hvis ikke, kan kapaciteten falde på grund af kortslutning).
• Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.
• Hvor rørforbindelserne mellem indendørs- og udendørsenheden er mulige indenfor den tilladte grænse.
(Se installationsvejledningen til udendørsenheden.)
• Hvor der ikke er risiko for udslip af brændbar gas.
(2) Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningskablet og forbindelsesledningen
mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse og støj.
(Afhængigt af styrken på det indgående signal kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at
eliminere støjen.)
(3) Undersøg, om installationsstedet (eksempelvis gulv og væg) kan holde til vægten af enheden, og
forstærk om nødvendigt opstillingsstedet, eksempelvis med bjælker, før du foretager
installationen. Forstærk opstillingsstedet før installation for at undgå vibration og unormal støj.

1

≥50 mm

≥50 mm
Figur 2

1

6

Hovedenhed
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4. INSTALLATION AF INDENDØRSENHEDEN
Vedrørende dele til brug ved installationen skal man anvende det medfølgende tilbehør og de specificerede
dele.
Fremgangsmåde ved fastgørelse
• Da indendørsenheden er høj, skal man sørge for, at den ikke kan vælte, ved at gøre følgende.

1. Frigør gitterets fastgørelse.
1

1

Gitterets fastgørelse

Figur 3

2. Afmontér indsugningsgitteret.
Fjern skruerne (i højre og venstre side, 2 skruer i alt), der fastgør gitterholderen. Vip herefter (1) gitteret
frem, og løft det (2) opad.
1

(2)

2

(1)

1
2
3
4
5

M4 x 12 selvskærende skruer (klasse 2)
Frontplade
Gitterets fastgørelse
Gitterholder
Indsugningsgitter

3
4
5

Figur 4

Dansk
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3. Ved normal installation.
Løsn skruen (2), og fjern installationsbeslaget (1) fra toppladen. Nu kan du ændre beslagets
montageretning, som vist på billedet nedenfor, og fastgøre det til toppladen med skruerne (12).
Fastgør herefter beslaget til væggen med passende skruer (medfølger ikke).
• Skruer (2) anvendes ikke.
2
3

1
4

330

5

18

4

6

Figur 5
1
2
3
4
5

6

Montageskrue
Skrue (2) (tilbehør), ikke påkrævet
Skrue (12) (tilbehør)
Montagebeslag (1) (tilbehør)
2-7 x 15 slids
Skruehul til fastgørelse på væg
Fremskaf skruer, der passer til vægmaterialet.
Enhed: mm

4. Installation af enheden på steder, hvor der kan forekomme jordskælv.
Ud over fastgørelsesmetoden vist til venstre skal man fastgøre bundrammen til fundamentet med
forankringsbolte (medfølger ikke). Der er forberedt fire huller til forankringsbolte i bundpladen.
• Brug de steder, der er vist på skabelonen til brug ved installation (9) (en del af emballagen).
1
2
3

4
1

57

(79)
(202)

130

144

260
3

4
5

Montagehuller (x4)
Bundramme
4 - Ø14 hul, dybde: 30
(til fastgørelse med bolt)
Forside
Dimensioner i ( ) for 100 - 140 klasse
Enhed: mm

5

2

Figur 6
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5. Fjernelse af polstringsmateriale fra ventilatoren.
Hvis der sidder polstringsmateriale på ventilatoren, kan det medføre driftsfejl. (4 steder)
1
2

Polstringsmateriale
Ventilator

1

2

Figur 7
Montering af materiale, der kan tåle dug (kun ved tilslutning til RZQSG71L)
• For at gøre arbejdet lettere skal man stille de øverste 5 vandrette klapper opad og de nederste 3 klapper
nedad. Montér herefter materialet, der kan tåle dug (10) på den tredje vandrette klap fra bunden, som vist
i fig. 8. Hvis ikke materialet monteres på det rigtige sted, kan kondenseret dug dryppe.
1
3

4

2
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Materiale, der kan tåle dug (10) (tilbehør)
Vandret klap (tredje fra bunden)
Opad
Nedad
Materiale, der kan tåle dug
Tilret materialet, der kan tåle dug.
Montér materialet, der kan tåle dug, og ret det til på midten.
Materiale, der kan tåle dug (10) (tilbehør)

6

7

8

Figur 8
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5. KØLERØR
Se installationsvejledningen, som følger med udendørsenheden, vedrørende kølerør på
udendørsenheden.
Man skal varmeisolere både gas- og væskerør. Hvis ikke, kan det medføre vandlækage. Gasrørenes
isolering skal kunne tåle en varme på 120°C eller højere.
Hvis der er høj luftfugtighed i omgivelserne, skal man forøge isoleringen af kølerørene.
Hvis isoleringen er utilstrækkelig, kan der dannes kondens på isoleringens overflade.
Kontrollér, at det anvendte kølemiddel er R410A, før du påbegynder jobbet. (Hvis der anvendes
et andet kølemiddel, vil det påvirke driften negativt).
Dette produkt er udelukkende beregnet til brug med nyt kølemiddel (R410A). Vær opmærksom på følgende
ved installation.
• Ved brug af kraveforbindelser skal man anvende en passende rørskærer og kraveværktøj til R410A.
• Påfør ether- eller esterolie inden i kraven inden samling.
• Brug kun de brystmøtrikker, der følger med enheden. Brug ikke brystmøtrikker i klasse 1.
Ellers kan der lække kølemiddel.
• Klem rørenderne sammen, eller dæk dem med tape for at undgå, at der trænger støv, fugt eller
fremmedlegemer ind i rørene.
• Der må ikke trænge andet end det tilladte kølemiddel ind i kølekredsløbet, eksempelvis luft osv.
Hvis der lækker kølegas under arbejde på anlægget, skal man udlufte rummet med det samme.
• Udendørsenheden er påfyldt kølevæske.
• Kølemiddelrørene kan ledes ud af følgende side af enheden.
Venstre side, højre side, bagsiden, bunden
Du må definere den side, hvor du vil føre kølerørene ud.
• Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle samtidig, som vist på tegningen, når du tilslutter
eller frakobler rørledninger til/fra enheden. (Se fig. 9)
* Hvis man bruger et andet værktøj end en skruenøgle, kan man beskadige kravemøtrikken, og der kan
forekomme gaslækage på grund af forkert tilspænding.
• Se tabel 2 vedrørende dimensioner på kraverne.
• Ved tilspænding af brystmøtrikker skal man påføre etherholdig olie eller esterolie indvendigt på kraverne og
dreje dem 3-4 gange, før man spænder dem. (Se fig. 10)
1

1
2
3
4

Momentnøgle
Skruenøgle
Rørforskruning
Brystmøtrik

1

Påfør etherholdig olie eller esterolie på denne flade.

2

3
4

Figur 9

1

Figur 10
PAS PÅ
Pas på ikke at beskadige kravedelen.
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Tabel 2

Ø9,5 (3/8")

32,7-39,9

12,8-13,2

Ø15,9 (5/8")

61,8-75,4

19,3-19,7

Krave
45˚2
˚

Dimension krave A (mm)

R0.4-0.8
A

Tilspændingsmoment (N•m)

90˚ 2˚

Rørstørrelse

• Se tabel 2 for bestemmelse af korrekt tilspændingsmoment.
PAS PÅ
Hvis man spænder for hårdt, kan man ødelægge kraven og forårsage utæthed.
Hvis man spænder ind med en skruenøgle, når man et punkt, hvor tilspændingsmomentet pludselig øges.
Fra denne position spændes brystmøtrikken yderligere i vinklen vist nedenfor. (Se tabel 3)
Efter endt arbejde skal man kontrollere, at der ikke er gaslækage.
Med mindre at man spænder som anvist (hvis spændt for løst), kan der forekomme kølemiddellækage
(mindre lækage) og opstå driftsfejl på enheden (f.eks. utilstrækkelig køling eller opvarmning).
Tabel 3
Rørstørrelse
Ø9,5 (3/8")
Ø15,9 (5/8")

Tilspændingsvinkel
60 til 90 grader
30 til 60 grader

Anbefalet længde på værktøjets greb
Ca. 200 mm
Ca. 300 mm

1. Montering af kølerør.
• Tag rørholderen af. (Se fig. 12)
Ved rørføring i venstre eller højre side
1. Åbn hullerne i højre (venstre) sideplade. (Se fig. 11)
2. Foretag rørføringen (køle- og drænrør) og ledningsføring (tilslutning af udendørs- og
indendørsenhed) gennem hullerne i sidepladen.
(Se dimensionerne vist i fig. 15 vedrørende formning af kølerørene.)
3

4
1

2

1
2
3

4

Bundramme
Sideplade
Forberedte huller til rør (vælg et)
(venstre og højre sideplade og bagplade)
Sæt gummibeskyttelsen på gennemføringshullet (3) (
lavet åbningen.
Gennemgangshuller til ledninger (vælg et)
(venstre og højre sideplader)
Sæt bøsningen (4) (
) i, når du har lavet åbningen.

), når du har

Figur 11
Ved rørføring bagpå
1. Åbn hullerne i bagpladen. (Se fig. 14)
2. Foretag rørføringen (køle- og drænrør) og ledningsføring (tilslutning af udendørs- og
indendørsenhed) gennem hullerne i bagpladen.
(Se dimensionerne vist i fig. 15 vedrørende formning af kølerørene.)
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PAS PÅ
I tilfælde af rørføring gennem bagpladen skal man passe på ikke at beskadige ventilatormotorens
ledning.
Når du åbner det forberedte hul, skal du passe på ikke at beskadige ventilatormotorens ledning med
kanterne på stålpladen. (se fig. 16).
Ved rørføring nedad
1. Skær huller i det viste område ved bundrammen. (Se fig. 14)
2. Foretag rørføringen (køle- og drænrør) og ledningsføring (tilslutning af udendørs- og
indendørsenhed) gennem hullerne i bundpladen.
PAS PÅ
Pas på ikke at beskadige ventilatorhuset, når du fører rørene.
Ventilatorhuset er af opskummet polystyren.
Pas på ikke at beskadige ventilatorhuset med rørkanterne, når du monterer indendørsenheden.
1
2
3
4

1

Ventilatormotor strømførende ledning
Ventilatorhus
Drænslange inde i enheden
Rørholder

1

4

3

1
2
3

3
2

Figur 12

12

Ventilatormotor strømførende
ledning
Forberedte huller
Bagplade

2

Figur 16
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1
1

2

1

3

Figur 13
1

Isolering til brug ved
montering (5) (6) (tilbehør)
Fastgør med klemmen (8)

2

3

4

Figur 14
1

2
3
4

Forberedte huller (vælg et)
Sæt gummibeskyttelsen på
gennemføringshullet (3) (
når du har lavet åbningen.
Bagplade
Skær huller her.
Bundramme

525
450

450
525

2

Figur 15
),

1

Højre eller venstre rørføring

2

Rør bagud

3

Enhed: mm

• Efter endt føring af kølerør og elektriske ledninger, skal kølerør, indendørsenhedens drænslange,
ledningsforbindelsen mellem indendørs- og udendørsenhed og jordledningen fastgøres med
rørholdepladen (Se fig. 12). Under dette arbejde kan kølerørene, der ledes ind i indendørsenheden,
komme i kontakt med indsugningsgitteret. Pas derfor på, at kølerørene ikke rager frem fra
rørholdepladen.
(Vedrørende føring af el-ledninger,se "8. LEDNINGSFØRING".)
• Efter endt lækagekontrol af rørforbindelser skal du varmeisolere dem. (Se fig. 13)
• Foretag varmeisolering af både væske- og gasrør med det medfølgende isoleringsmateriale til (5)
og (6). (Spænd begge kanter af den tilpassede isolering (5) og (6) med bøjlen (8).
PAS PÅ
Man skal isolere al eksisterende rørføring hele vejen til rørforbindelsen inde i enheden.
Rør uden isolering kan medføre kondensdannelse eller forbrænding, hvis de berøres, og endvidere
elektrisk stød eller brand, hvis man berører ledningen.
PAS PÅ
• VÆR FORSIGTIG VED LODNING AF KØLERØR
• Undlad at lodde inde i enheden.
Da bundpladen og ventilatorhuset er fremstillet af harpiks. Delene kan smelte, eller der kan opstå brand.
• Lod først kølerørene, når du har ledt kvælstof gennem dem, og der således er kvælstof i rørene i stedet for
ilt (se fig. 17). Forbind herefter indendørsenheden med flanger (se fig. 13).
1. Ved lodning, når du har ledt kvælstof gennem dem, og der således er kvælstof i rørene i stedet for ilt,
skal du indstille kvælstoftrykket til ca. 0,02 MPa med en trykreduktionsventil. (Se fig. 17)
2. Brug ikke flusmiddel ved lodning på kølerørene. Anvend fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som ikke behøver flusmiddel.
(Klorinbaseret flusmiddel er meget skadeligt for kølerørssystemet. Det vil korrodere kølerørene, og hvis
det indeholder fluor, vil det nedbryde kølesmøremidlet).
3. Når man foretager lækagekontrol af på indendørsenheden og på rørene mellem enhederne efter
installation af indendørsenheden, skal man se installationsvejledningen til indendørsenheden eller den
tekniske vejledning vedrørende trykpåvirkning og installation af kølerør.
4. For lidt kølemiddel på grund af luft i systemet, eller manglende efterfyldning af kølemiddel kan medføre,
at enheden ikke fungerer korrekt (ikke tilstrækkelig køling eller opvarmning).
Se installationsvejledningen til udendørsenheden eller den tekniske vejledning ved installation af kølerør.
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1

6

4

2
3
6

5

3

1
2
3
4
5
6

Rør til kølemiddel
Del, som skal loddes
Kvælstof
Omvikling
Manuel ventil
Trykreduktionsventil

Figur 17
PAS PÅ
• Brug ikke antioxidationsmiddel eller lignende ved lodning. (Overskydende middel kan tilstoppe rørene eller
beskadige delene).

6. DRÆNRØR
1. Montering af drænrør.
Montér drænrørene korrekt, så alt vand bortledes. Vær også opmærksom på følgende for at hindre
lækage.

5
6
1
2

7

1
2
3
4
5
6
7
8

Gennemgangshul til rør
Væskerør
Gasrør
Drænrør (medfølger ikke)
Rør af vinylchlorid (normal diameter 20 mm)
Drænslange indendørsenhed
Ventilatorhus
Bundramme
Fastgør slangen her.

8
3

4

Figur 18
PAS PÅ
• For at undgå træk i indendørsenhedens drænslange skal man fastgøre drænrøret imod kølerøret, som vist
i fig. 18. Dette skal gøres for at forhindre, at drænrøret trækkes af og/eller at isoleringen forskubbes.
Drænrøret skal ledes nedad i en hældning på 1/100 fra drænrørstilslutningen på enheden.
• Drænrøret kan blive tilstoppet, hvis der ansamles vand heri.
• Der kan forekomme kondens på røret og efterfølgende vandlækage. Husk derfor at isolere rørene på
følgende to steder.
(1) Alle rør i rummet og inde i enheden.
(2) Ved forbindelsen mellem indendørsenhedens drænslange og bygningens drænrør.
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2. Når du har monteret rørene, skal du kontrollere, at vandet kan løbe uhindret, og at der
ikke trænger vand ud ved samlinger.
• Hæld forsigtigt 1 liter vand gennem
luftafgangen, så det falder direkte ned
på varmeveksleren i en vinkel, hvor det
ikke sprøjter. (Se fig. 19)
* Hvis man hælder vandet i for hurtigt,
eller hvis vandtrykket er for højt, ledes
vandet gennem varmeveksleren og
drypper ned på ventilatormotoren
nedenunder.
* Hvis der trænger vand ind på bagsiden
af frontpladen, vil det dryppe ned på
gulvet.

1

2

Figur 19
1
2

Luftafgang
Varmeveksler

PAS PÅ
• For at hindre små dyr i at trænge ind i enheden skal du tætne rørgennemføringshullet med kit eller
varmeisolerende materiale (medfølger ikke).
• Tilslutninger til drænrør
Tilslut ikke drænrør direkte til afløbsrør, der lugter af ammoniak. Ammoniakken i afløbet kan trænge ind
i indendørsenheden gennem drænrørene og forårsage korrosion på varmeveksleren.
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7. BRUG AF DEN EKSTRA FJERNBETJENING (BRC1E MODEL) SOM
KONTROLPANEL
(Der kan ikke anvendes andre fjernbetjeninger end BRC1E (ekstraudstyr)
sammen med den primære enhed).
• Den ekstra fjernbetjening (BRC1E) kan anvendes sammen med denne enhed som et kontrolpanel.

1. Åbn fjernbetjeningen og tilslut ledningerne (tilbehør).
Se installationsvejledningen til fjernbetjeningen vedrørende ledningsføring.
(Ingen polaritet på fjernbetjeningens ledninger).
1) Tag overdelen af.
Sæt en flad skruetrækker ind i den nederste dels buede del (2 steder), og fjern derefter den øverste
del.
1
2
3
4

2

1

Skruetrækker
Øverste del
Nederste del
Sæt skruetrækkeren ind, og drej den en anelse for at fjerne den øverste del.

3

4

Figur 20
PAS PÅ
• Fjernbetjeningens printkort sidder på den øverste del. Pas på ikke at beskadige printkortet med
skruetrækkeren.
• Pas på, at der ikke kommer støv eller væske på printkortet på den fjernede øverste del.
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2) Skær den skraverede del af den nederste del, og fastgør derefter delen til dækslet (7) med skruerne
(11).
1

2

3

4

5

Figur 21
1

Skrue (11) (M4) (tilbehør)
Tilspændingsmoment: 0,6 ± 0,1 N•m
Skraveret del
Nederste del
Dæksel (7) (tilbehør)
Enhed med nederste del

2
3
4
5

3) Tilslut fjernbetjeningens ledning (tilbehør (13)).
2

4
5

A
1

5

A
6
1

4

2

3

Figur 22
1
2
3
4
5
6

Dansk

Enhed med øverste del
Fjernbetjening styreledning (13) (tilbehør)
Enhed med nederste del
Klemme (tilbehør til fjernbetjening)
Fast del
Afsnit A-A

17

4) Montér og installér den øverste del in den nederste del, og tilpas fligene (6 steder) med den nederste
del.
• Pas på, at ledningen ikke kommer i klemme.
• Fjern beskyttelsesafskærmningen, der sidder på den øverste del.
1

2
6

4

3

5

Figur 23
1
2
3
4
5
6

Enhed med øverste del
Fjernbetjening styreledning (13) (tilbehør)
Hul
Enhed med nederste del
Flige (6 steder)
Kontrolpanel

2. Fjern frontpladen og derefter bagpladen, der sidder på bagsiden.
• Pas på ikke at tabe frontpladen, når du tager det af. Hold godt fast i pladen, når du fjerner den.

1

1
4
6
5

2
7
2

3
2

Figur 24
1
2
3
4

18

Frontplade
Skrue (M4)
Dæksel kontrolboks
Ledningsnet til drejemotor

5
6
7

Klemrække (X1M: 4P)
Bagplade
Skrue (M4) (6 stk.)

Dansk

BEMÆRK
• Hvis gitterholderen falder af, når du fjerner frontpladen, skal du montere den igen som vist nedenfor.
1. Montér gitterholderen, og pas indhakket til med ribben i frontpladen.
2. Sænk gitterholderen.
1

2

2

3

1.

1
2
3
4

Gitterholder
Ribbe
Frontplade
Indhak

2.
4

Figur 25

3. Fastgør kontrolpanelet på bagsiden af frontpladen.
2
1

1
2
3

Kontrolpanel
Frontplade
Skrue (M4) (6 stk.)

3

Figur 26

4. Klem fjernbetjeningens ledning ind i styret og indhakket. (Se fig. 27)

2

1
2
3
4

3

5
6

1

Kontrolpanel
Frontplade
Fjernbetjening styreledning (13) (tilbehør)
Sørg for, at fjernbetjeningsledningen sidder fast mellem
disse dele.
Styr
Indhak

5
4

6

4

Figur 27
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5. Sæt frontpladen tilbage på plads.
6. Fjern kontrolboksens dæksel, og forbind derefter fjernbetjeningens ledning med
terminalerne P1 og P2 (ingen polaritet) på klemrækken (X1M).
1

3

2
3
4
1

2

Højspændingsledninger og
jordledning
Lavspændingsledninger
Klemrække (X1M: 4P)
Fjernbetjening styreledning
(13) (tilbehør)

P2
P1

4

Figur 28
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8. LEDNINGSFØRING
8-1 GENERELLE INSTRUKTIONER
• El-installationen skal foretages af en autoriseret elektriker (det er kun en autoriseret elektriker,
der må foretage el-tilslutning og jordledning).
• Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede elektrikere.
• Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde strømforsyningen til hele systemet.
• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder på udendørsenheden.
(Installér en fejlstrømsafbryder for at undgå elektrisk stød og brand).
• Den specificerede spænding på ledningerne mellem indendørs- og udendørsenheder er 220-240 V.
• Slå ikke strømforsyningen til (på indendørsenheden), før alt installationsarbejdet er afsluttet.
• Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.
• Se installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedrørende dimensionen på ledninger til
strømforsyning, der er tilsluttet udendørsenheden, kapaciteten på afbryder og kontakter samt instruktioner
vedrørende ledningsføring.
• Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, lynafledere eller telefon-jordledninger.
• Gasrør: kan forårsage eksplosion eller brand, hvis der trænger gas ud.
• Vvs-rør: ingen jordforbindelse, hvis der anvendes rør af hård vinyl.
• Telefon-jordforbindelser eller lynafledere: kan forårsage unormal høj elektrisk spænding i jord ved
tordenvejr.
• Vedrørende elinstallation, se mærkatet med ledningsdiagram på bagsiden af dækslet til kontrolboksen.
• Tilslut aldrig strømforsyningsledningen til klemrækken til fjernbetjeningsledningen, da dette kan beskadige
hele systemet.
• Vedrørende detaljer om ledningsføring på fjernbetjeningen, se installationsvejledningen, der følger med
fjernbetjeningen.
• Rør ikke ved printkortet ved installation af ledningerne. Ellers kan printkortet blive beskadiget.

8-2 SPECIFIKATIONER FOR STANDARDLEDNING
Se installationsvejledningen, der følger med udendørsenheden, vedr. ledningsføring til denne enhed.
Ledning til fjernbetjening og transmissionsledning medfølger ikke. (Se tabel 4)
De viste ledningsspecifikationer er under forudsætning af et spændingstab på 2%.
Tabel 4
Ledning
Ledning til enheder
Ledning fjernbetjening

H05VV-U4G
(BEM 1)
Vinylledning med kappe eller kabel
(2 ledere) (BEM. 2)

Størrelse
2
(mm )

Længde

2,5

–

0,75-1,25

Maks. 500 m *

* Denne længde skal være den totale udstrakte længde i gruppestyringssystemet.
BEMÆRK
1. I dette tilfælde anvendes der installationsrør. Hvis ikke der anvendes installationsrør, skal man bruge
H07RN-F.
2. Beklædt vinylledning eller -kabel (isoleringstykkelse: 1 mm eller mere)
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9. TILSLUTNING AF LEDNING OG EKSEMPLER HERPÅ
9-1 TILSLUTNING AF LEDNINGER
1

5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6

1

2
3

4
7

Strømforsyningens
klemrække (X2M: 3P)
Ledning til enheder
Jordledning
Rørholder
Jordklemme
Klemme (8) (tilbehør)
Ledningsdiagram
Dæksel kontrolboks
Ledningsåbning
Udendørsenhed
Indendørsenhed
Klemrække
Forbind tallene.

5
8
1 2 3

9
10

11

1
2
3

1
2
3

12

13

12

Forbindelse af ledninger mellem indendørs- og udendørsenheder
Man må ikke lodde efterfølgende.

Figur 29
1

Forbindelse af ledninger mellem indendørs- og udendørsenheder og jordledning

1

Figur 30
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Metode til forbindelse af ledninger mellem indendørs- og udendørsenheder, jordledning og ledning til
fjernbetjening
• Tag låget af kontrolboksen sammen med rørholderen, som vist i fig. 29 og tilslut ledninger med
overensstemmende tal til klemrækken (X2M: 3P) i højre side af enheden. Tilslut jordledningen til den
modsvarende klemme. Når du gør dette, skal du trække ledningen ind i enheden gennem ledningshullet,
og fastgøre den sammen med jordledningen med klemmen (8).
• Tilslut ledningen til fjernbetjeningen (medfølger ikke) til klemmerne P1 og P2 (ingen polaritet) på
klemrækken (X1M: 4P), og før ledningen ud af enheden, som vist i fig. 31.
• Før ledningen til fjernbetjeningen gennem rørholderens plade.
• Før lavspændingsledningerne (fjernbetjeningsledning) 50 mm eller længere væk fra
højspændingsledningerne (ledninger, der forbinder indendørs- og udendørsenheder) og jordledningen,
så de ikke ledes igennem samme sted. (Se fig. 31)

4

P2

3

P1
1

2

5

6

Figur 31
1
2
3
4
5
6

Højspændingsledninger og jordledning
Lavspændingsledninger
Klemrække (X2M: 3P)
Klemrække (X1M: 4P)
Før lavspændingsledningerne gennem højre side af rørgennemføringen til hullet for oven til højre (venstre) sideplade.
Før højspændingsledningerne og jordledningen gennem venstre side af rørgennemføringen til hullet for neden til højre
(venstre) sideplade, og montér den medfølgende bøsning (4).

• Ledningerne skal føres på en sådan måde, at de ikke presser dækslet over kontrolboksen op. Fastgør
endvidere låget uden at klemme ledningerne mellem boksen og dækslet.
(Hvis ledninger sidder i klemme, eller hvis dækslet på kontrolboksen presses op, kan det medføre elektrisk
stød eller brand).
• Før forbindelsesledningerne og jordledningen på indersiden af rørpladen. Ledninger, der forbinder
enhederne, og jordledningen fastgøres til rørholderen. Hold overskydende ledning på plads, som vist
i fig. 30. Ledningerne kan komme i kontakt med andre dele såsom ventilatoren, og indendørsenheden
kan blive beskadiget.
• For at hindre små dyr i at trænge ind i enheden skal du tætne ledningshullet helt med kit eller
varmeisolerende materiale (medfølger ikke). (Hvis små dyr, eksempelvis insekter, trænger ind i enheden,
kan de medføre kortslutning i kontrolboksen.)
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Brug en rund krympe-terminal ved tilslutning til strømforsyningens klemrække. (Se fig. 32)
Hvis den ikke kan anvendes, skal vejledningen nedenfor følges.
• Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse til den samme strømforsyningsterminal.
(Løse forbindelser kan forårsage overophedning.) (Se fig. 33)
• Sørg for at bruge de specificerede ledningstyper. Fastgør ledningerne sikkert, således at klemrækkerne
ikke udsættes for en ekstern belastning.
• Brug en passende skruetrækker når du spænder terminalskruerne. Små skruetrækkere kan ødelægge
skruehovedet og kan medføre, at skruerne ikke spændes tilstrækkeligt.
• Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne beskadiges.
• Tilspændingsmomentet for hver terminalskrue er anført i tabel 5.
• Hvis man anvender en flertrådet snoet leder, må man ikke lodde efterfølgende.
Tabel 5
Tilspændingsmoment (N•m)
Klemrække til fjernbetjeningsledning
Klemrække til ledningsføring mellem enhederne
Jordklemme
1

1

Rund krympe-terminal

2

El-ledning

0,79~0,97
1,18~1,44
1,18~1,44

2

Figur 32
Tilslut ledninger med samme
diameter i begge sider.

Tilslut ikke ledninger med samme
diameter i en side.

Tilslut ikke ledninger med
forskellig diameter.

Korrekt

Forkert

Forkert

Figur 33
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9-2 EKSEMPEL PÅ LEDNINGSFØRING
PAS PÅ
Der skal installeres en fejlstrømsafbryder på udendørsenheden.
Hvis ikke, kan der forekomme elektrisk stød eller brand.
Se installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedr. tilslutning af denne enhed.
Kontrol af systemtype.
• Partype: 1 fjernbetjening styrer 1 indendørsenhed (standardsystem). (Se fig. 34)
• Gruppestyring: 1 fjernbetjening styrer op til 16 indendørsenheder
(Alle indendørsenheder styres af denne fjernbetjening). (Se fig. 35)
• Styring ved hjælp af 2 fjernbetjeninger: 2 fjernbetjeninger styrer 1 indendørsenhed. (Se fig. 37)
Partype

Gruppestyring
1

1
2

3

3

1 2 3

4

3

1 2 3

1 2 3

3

1 2 3

P1 P2

7

P1 P2

1

1 2 3

4
1 2 3

P1 P 2

5

2

4

6

1 2 3

1

2

2

1 2 3
P1 P2

P1 P2

P1 P 2

Figur 34

Figur 35

1

Primær strømforsyning

2

Jordafledningsafbryder

3

Udendørsenhed

4

Indendørsenhed

5

Fjernbetjening (valgfrit tilbehør)

6

Indendørsenhed (master)

7

Fjernbetjening til gruppestyring (ekstra tilbehør)

Ved implementering af gruppestyring
• Ved anvendelse af en parenhed kan man samtidig starte/standse (gruppe) styring på op til 16 enheder med
fjernbetjeningen. (Se fig. 36)
• I dette tilfælde vil alle indendørsenheder i gruppen køre i henhold til den fjernbetjening, hvorfra gruppen
styres.
• Enhedens termomodstand virker kun på den indendørsenhed, som fjernbetjeningen er tilsluttet.
2

1

3

4
5

6

7

1

Udendørsenhed 1

2

Udendørsenhed 2

3

Udendørsenhed 16

4

Indendørsenhed 1

5

Indendørsenhed 2

6

Indendørsenhed 16

7

Gruppestyring fjernbetjening

Figur 36
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Fremgangsmåde ved ledningsføring
(1) Fjern dækslet på kontrolboksen. (Se "9. TILSLUTNING AF LEDNING OG EKSEMPLER HERPÅ".)
(2) Før ledningerne på kryds mellem terminalerne (P1, P2) inden i kontrolboksen til fjernbetjeningen.
(Ingen polaritet). (Se fig. 35 og tabel 4)
Styring ved hjælp af 2 fjernbetjeninger
1
2
4

3

3
1 2 3

6

7

4

1

Primær strømforsyning

2

Jordafledningsafbryder

3

Udendørsenhed

4

Indendørsenhed

5

Fjernbetjening (ekstra tilbehør)

6

Fjernbetjening 1

7

Fjernbetjening 2

1 2 3
P1 P2

5

P1 P2

P1 P 2

Figur 37
Styring med to fjernbetjeninger (styring af 1 indendørsenhed med 2 fjernbetjeninger)
• Når der anvendes 2 fjernbetjeninger, skal den ene være indstillet på "MAIN" og den anden på "SUB".
MAIN/SUB OMKOBLING
• Hvis der anvendes en fjernbetjening af typen BRC1E, se da vejledningen, som følger med
fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen er ledningsforbundet, skal man ændre kontaktindstillingen på følgende måde:
(1) Sæt en flad skruetrækker ind i sprækken mellem den øverste del og den buede del på den nederste del,
og tag den øverste del af. (2 steder) (Printkortet er sat på den øverste del af fjernbetjeningen). (Se fig. 38)
(2) Drej main/sub omkoblingskontakten på et af de to fjernbetjeningsprintkort til "S". (Lad den anden kontakt
til den anden fjernbetjening være indstillet til "M".) (Se fig. 39)
1

1

Øverste del af fjernbetjeningen

2

Nederste del af fjernbetjeningen

3

Sæt skruetrækkeren ind her og fjern forsigtigt den øverste del af
fjernbetjeningen.

2
3

Figur 38
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1

S
M

3
2

1

Fabriksindstilling

2

Man behøver kun at ændre en fjernbetjening,
hvis fabriksindstillingerne er uændrede.

3

Fjernbetjeningens printkort

S
M

Figur 39
Fremgangsmåde ved ledningsføring
(3) Fjern dækslet på kontrolboksen (se "9. TILSLUTNING AF LEDNING OG EKSEMPLER HERPÅ".)
(4) Før ledning mellem fjernbetjeningen 2 (slave) og terminalen (P1, P2) på klemrækken (X1M) til
fjernbetjeningen i kontrolboksen. (Ingen polaritet). (Se fig. 37 og tabel 4)
BEMÆRK
1. Samtlige transmissionsledninger bortset fra fjernbetjeningsledninger er polariserede, og de skal svare til
symbolet på klemmen.
2. I forbindelse med fjernbetjening ved gruppekontrol skal man vælge den fjernbetjening, der passer til den
indendørsenhed, der indeholder flest funktioner (såsom medfølgende svingklap).
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10. MONTERING AF INDSUGNINGSGITTERET
1. Sæt indsugningsgitteret i rillen på enhedens bundramme i rækkefølgen (1) → (2).
(Se fig. 40)

(2)
(1)

1

Indsugningsgitter

2

Bundramme

(1)

(2)
1

2

1

2

Figur 40

2. Sæt gitterholderen (frontplade) ind i rillen på indsugningsgitteret og spænd gitteret
med skruerne. (Se fig. 41)
* Pas på ikke at spænde skruerne for meget.

3. Kontrollér, at gitterholderen er hævet, og luk derefter indsugningsgitteret. Sænk
gitterholderen, når du har lukket gitteret. (Se fig. 41)
3

4

1

Indsugningsgitter

2

Bundramme

3

M4 x 12 skrue

4

Frontplade

5

Gitterholder

6

Gitterholder

5
6
1
1
2

Figur 41
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11. BRUGSSTEDSINDSTILLING
Færdiggør alle trin under "Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde" på side 4.
• Kontrollér, at ledningerne er forbundet mellem indendørs- og udendørsenhederne, og at installationen er
afsluttet.
• Kontrollér, at følgende er lukket: dækslet på kontrolboksen på indendørsenheden og yderpladen og
rørdækslet på udendørsenheden.
Brugsstedsindstillinger skal foretages fra fjernbetjeningen i henhold til installationsbetingelserne.
• Indstilling kan foretages ved at ændre "Driftsmåde-nr.", "FØRSTE KODE-NR." og "ANDET KODE-NR.".
• Vedrørende fremgangsmåde og anvisninger, se vejledningen, der følger med fjernbetjeningen.
BEMÆRK
• Indstilling af "Driftsmåde-nr" foretages normalt kollektivt for en gruppe. For at indstille hver enkelt
indendørsenhed og for at kontrollere efter endt indstilling skal du specificere driftsmåde-nummeret i
parentes.
• Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.

11-1 INDSTILLING AF LUFTFILTER-DISPLAY
• Filtersymbolet, der giver dig besked om, at luftfilteret skal renses, vises på LCD-displayet på
fjernbetjeningen.
• Indstil værdien af ANDET KODE-NR. afhængigt af mængden af smuds og støv i lokalet.
(Fra fabrikken er FØRSTE KODE-NR. 1 indstillet til ANDET KODE-NR. "01" ved længerevarende
periode, og FØRSTE KODE-NR. 0 er indstillet til ANDET KODE-NR. "01", luftfilter-tilsmudsning - let).

(Se tabel 6)
Forklar kunden, at filteret skal rengøres regelmæssigt for at undgå, at det tilstoppes, og forklar om det
indstillede tidsinterval.
• Tidsrummet for den periodiske rensning af filteret kan reduceres afhængigt af de omgivende
betingelser.
Tabel 6
Indstilling

Tilstandsnr.

Rengøringstid
Luftfiltertilsmudsning:
let/svær

Længere
periode
Kortere
periode

FØRSTE
KODE-NR.
1

10 (20)
0

ANDET KODE-NR.
02

01
Længere
periode
Ca.
2.500 timer
Ca.
200 timer

—
Ca.
1.250 timer
Ca.
100 timer

04
Kortere
periode
—
—

er indstillinger fra fabrikken.
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11-2 INDSTILLING AF LUFTSTRØM, NÅR TERMOSTAT ER DEAKTIVERET
• Indstil luftstrømmen i henhold til kravene fra omgivelserne, når du har spurgt kunden. (Se tabel 7)
• Når luftstrømmen ændres, skal du forklare kunden om indstilling af luftudstrømningsmængden.
Tabel 7
Indstilling
Ventilator stopper ved termostat
OFF (køling/opvarmning)
Luftudstrømningsmængde,
når køletermostat er deaktiveret

Luftudstrømningsmængde, når
varmetermostat er deaktiveret

Normal
Stop
LL luftudstrømningsmængde
Indstilling af
luftudstrømningsmængde
LL luftudstrømningsmængde
Indstilling af
luftudstrømningsmængde

Tilstandsnr.

FØRSTE
KODE-NR.

11 (21)

2

ANDET
KODE-NR.
01
02
01

12 (22)

6
02
01

12 (22)

3
02

11-3 INDSTILLING AF FORØGELSE AF LUFTUDSTRØMNINGSMÆNGDEN (klasse 71 · 100)
• Den indstillede luftudstrømningsmængde (HH, H, og L) kan forøges afhængigt af
installationsbetingelserne eller kundens krav. i dette tilfælde skal du ændre ANDET KODE-NR., som
vist i tabel 8.
Tabel 8
Indstilling
Standard
Lille forøgelse
Forøgelse

30

Tilstandsnr.

FØRSTE KODE-NR.

13 (23)

0

ANDET KODE-NR.
01
02
03
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12. TESTDRIFT
Færdiggør alle trin under "Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde" på side 4.
Se installationsvejledningen til udendørsenheden.
Forholdsregler før testkørsel
1. Åbn spærreventilerne på udendørsenheden helt.
2. Krumtaphusets opvarmning skal være slået til i 6 timer eller mere.
3. Man skal køre køling under testkørslen.
4. Sørg for at fjerne polstringsmateriale fra ventilatoren. (Se side 9.)
Indstillingerne på fjernbetjeningen BRC1E skal foretages i henhold til fremgangsmåden beskrevet
i fjernbetjeningens vejledning.
Indstillingerne på den anden fjernbetjening skal foretages på følgende måde.
• Kontrollér, at installationen af indendørs- og udendørsenhederne er afsluttet.
• Kontrollér, at følgende er lukket: dækslet på kontrolboksen på indendørsenheden og yderpladen og
rørdækslet på udendørsenheden.
• Når arbejdet med montering af kølerør, drænrør og el-ledningerne er afsluttet, skal man rengøre
indendørsenheden indvendigt og frontpladen. Kør derefter en testdrift i henhold til
installationsvejledningen, der følger med udendørsenheden, for at beskytte enheden. (Vi anbefaler, at man
foretager en testdrift sammen med en elektriker eller en tekniker).
• Hvis der udføres indendørs afsluttende arbejde, når testningen af klimaanlægget er afsluttet, skal du bede
kunden om ikke at starte klimaanlægget, før det indendørs afsluttende arbejde er færdiggjort, da man ellers
risikerer, at klimaanlægget beskadiges (Hvis enheden kører under disse betingelser, vil maling, lim og
andre materialer, der anvendes ved det indendørs afsluttende arbejde, forurene indendørsenheden. Dette
kan medføre vandstænk eller lækage).
• Hvis der forekommer en driftsfejl, og hvis ikke enheden kan køre, se da "12-1 FEJLFINDING".
• Efter endt testkørsel skal man trykke på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen en gang for at sætte
enheden i inspektions-tilstand og kontrollere, at fejlkoden er "00" (=normal). Hvis der vises en anden kode
end "00", se "12-1 FEJLFINDING".
• Tryk på INSPEKTION/TEST DRIFT -knappen fire gange for at gå tilbage til normal driftstilstand.
Skift af tilstand
3

1

7

3

4

3

*

3

5

*5

*5
2

6

3

8

3

9

10

Figur 42
1

Normal driftstilstand

2

Brugsstedsindstilling

3

En gang

4

En gang
(Tryk i 4 sekunder eller mere)

5

* Efter 10 sekunder eller mere går enheden tilbage til normal driftstilstand.

6

Visning af fejlkoder

7

Testkørsel

8

Visning af indendørsenhed typekode

9

Visning af udendørsenhed typekode

10

Inspektion
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12-1 FEJLFINDING
Med tilsluttet strømforsyning. Driftsfejl kan ses på fjernbetjeningen.
Fejlfindingen på fjernbetjeningen BRC1E skal foretages i henhold til fremgangsmåden beskrevet i fjernbetjeningens installationsvejledning. Foretag fejlfinding på de andre fjernbetjeninger på følgende måde.
 Fejlfinding med displayet på fjernbetjeningen.
1 Med fjernbetjeningen. (BEM 1)
Hvis driften standser på grund af problemer, blinker driftslampen, og LCD-displayet viser "
" og
fejlkoden. Der kan foretages en fejlfinding med listen over fejlkoder i henhold til den viste fejlkode.
Hvis der ved gruppestyring endvidere vises et enheds-nr., så præciseres det enheds-nr., hvor fejlen
er registreret, med henblik på nulstilling af fejlen, se (BEM. 2).
BEMÆRK
1. Når man trykker på INSPEKTION/DRIFT-knappen på fjernbetjeningen, begynder "
" at blinke.
2. Når man holder ON/OFF-knappen trykket ned i 5 sekunder eller mere under inspektionen, forsvinder
ovennævnte fejlhistorik. I dette tilfælde bliver koden "00" (normal), og enheds-nr. bliver "0", når
fejlkoden har blinket to gange. Displayet skifter automatisk fra inspektionstilstand til normal drift.

12-2 FEJLKODE
• Ved steder, hvor fejlkoden er blank, vises "
" ikke. Selvom systemet fortsætter med at køre, skal
man alligevel kontrollere systemet og foretage reparationsarbejde som påkrævet.
• Alt efter typen af indendørs- eller udendørsenhed kan det forekomme, at fejlkoder ikke vises.
Fejlkode
A1
A3
A6
AF
AH

Fejl på luftrenseren (indsamling af støv,
desodorisering)

AJ

Fejl ved indstilling af kapacitet

C1

C4
C5

Transmissionsfejl mellem
indendørsenhedens printkort (primær)
og indendørsenhedens printkort
(sekundær)
Fejl på temperaturføler på væskerør til
indendørs varmeveksler
Fejl på indendørs varmeveksler
kondensator / fordamper termomodstand

C9

Fejl på termomodstand luftindsugning

CC

Fejl på fugtsensor
Fejl på intelligent eye /
guldtemperaturføler

CE
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Beskrivelse og forholdsregler
Fejl på indendørsenhedens printkort
Drænvandsniveau unormalt
Indendørs ventilatormotor,
overbelastning, overstrøm, låst
Fejl på forbindelsen til
indendørsenhedens printkort
Fejl i luftbefugterens system

CJ

Fejl på termomodstand luft fjerbetjening

E0

Handling sikkerhedsindretning
(udendørsenhed)

Bemærkninger

Det er kun luftrenseren (indsamling af støv,
desodorisering), der ikke virker. Unormal
standsning afhængigt af model eller tilstand.
Indstilling af kapacitet eller fejl på
kapacitetsdata, eller afbrydelse af adapteren til
indstilling af kapacitet, fejl ved tilslutning af
adapteren, eller kapaciteten er ikke indstillet til
bibeholdelse af data i integreret kredsløb.

Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.

Fjernbetjeningens termomodstand virker ikke,
men enhedens termomodstand er aktiveret.

Dansk

E1
E3
E4
E5
E6

E7

E9
EA
F3
H3
H4
H7
H9
J1
J2
J3
J5
J6

J7
J8
J9
JA
JC
L1
L3
L4

Dansk

Udendørsenhed printkort fejl
(udendørsenhed)
Fejl højtryk (udendørsenhed)
Fejl lavtryk (udendørsenhed)
Blokering af kompressormotor defekt
(udendørsenhed)
Blokering af kompressormotor på grund
af overstrøm (udendørsenhed)
Udendørs ventilatormotor blokering
defekt (udendørsenhed)
Udendørs ventilator øjeblikkelig
overstrømsfunktionsfejl
(udendørsenhed)
Defekt på elektrisk ekspansionsventil
(udendørsenhed)
Fejl køle-/varmekontakt
(udendørsenhed)
Unormal temperatur på afgangsrør
(udendørsenhed)
Højtrykskontakt defekt (udendørsenhed)
Lavtrykskontakt defekt (udendørsenhed)
Udendørs ventilatormotorpositionssignal fejl (udendørsenhed)
Fejl på udendørs system med
termomodstand luft (udendørsenhed)
Fejl på trykfølesystemet (batch)
(udendørsenhed)
Fejl på systemet til registrering af
strømstyrke (udendørsenhed)
Fejl på system med termomodstand
afgangsrør (udendørsenhed)
Fejl på system med termomodstand
sugerør (udendørsenhed)
Fejl på udendørs varmeveksler fordeler
væskerør termomodstand
(udendørsenhed)
Fejl på udendørs varmeveksler
kondensator / fordamper termomodstand
(udendørsenhed)
Fejl på væskerør system med
termomodstand (udendørsenhed)
Fejl på termomodstand gasrør (køling)
(udendørsenhed)
Defekt trykfølersystem afgangsrør
(udendørsenhed)
Defekt trykfølersystem sugerør
(udendørsenhed)
Fejl på inverter-system (udendørsenhed)
Fejl på reaktor-termomodstand
(udendørsenhed)
Lamel varmeafledning defekt
(udendørsenhed)

Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.

Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.

Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.

Inverter køling fejl.
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L5
L8
L9
LC
P1
P3
P4
P6

PJ

U0
U1
U2

U4
UF
U5
U8
UA
UE
UC
UJ
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Der kan være jordforbindelsesfejl eller
Øjeblikkelig overstrøm (udendørsenhed) kortslutning i kompressormotoren og
turbinerne.
Kompressormotoren og turbinerne kan være
El varme (udendørsenhed)
overbelastede og frakoblede.
Hindring af stop (udendørsenhed)
Kompressoren kan blive blokeret.
Transmissionsfejl mellem inverter og
udendørs styreenhed (udendørsenhed)
Afbrudt fase (udendørsenhed)
Fejl på system med DCL-sensor
(udendørsenhed)
Fejl på termomodstand lamel
Unormal standsning afhængigt af model eller
varmeafledning (udendørsenhed)
tilstand.
Fejl på systemet til registrering af DCstrømstyrke (udendørsenhed)
Indstilling af kapacitet eller fejl på
kapacitetsdata, eller afbrydelse af adapteren til
Fejl kapacitetsindstilling
indstilling af kapacitet, fejl ved tilslutning af
(udendørsenhed)
adapteren, eller kapaciteten er ikke indstillet til
bibeholdelse af data i integreret kredsløb.
Mængden af kølemiddel kan være
Unormal temperatur på sugerør
utilstrækkelig.
(udendørsenhed)
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Modfase (udendørsenhed)
Vend to faser på ledere L1, L2 og L3.
Inverteren kan have afbrudt fase, eller
Strømforsyning spændingsfejl
kondensatoren i primær kreds kan være defekt.
(udendørsenhed)
Unormal standsning afhængigt af model eller
tilstand.
Ledningsfejl mellem indendørs- og
Transmissionsfejl (mellem indendørs- og
udendørsenhed. Eller fejl på indendørs og
udendørsenhed)
udendørs printkort.
Transmissionsfejl (mellem
Transmission mellem indendørsenhed og
indendørsenhed og fjernbetjeninger)
fjernbetjening er ikke i orden.
Transmissionsfejl mellem primær og
sekundære fjernbetjeninger (fejl på
sekundær fjernbetjening)
Systemindstillingsfejl, samtidig on/off multi-split
Fejl i brugsstedsindstilling
type.
Transmissionsfejl (mellem
indendørsenhed og central
fjernbetjening)
Forkert defineret adresse på
fjernbetjening
Unormal standsning afhængigt af model eller
Transmissionsfejl ekstraudstyr
tilstand.
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PAS PÅ
• Se "2. Dele, der skal kontrolleres ved leveringen til kunden" på side 5 efter endt testkørsel og kontrollér,
at alle punkter er kontrolleret.
• Hvis ikke det indvendige arbejde hos kunden er afsluttet efter endt testkørsel, skal du bede kunden om
at lade være med at bruge klimaanlægget.
Stoffer, der dannes på grund af maling og bindemidler brug til indendørs arbejde, kan beskadige
produktet, hvis enheden kører.
Testkørsel foretaget af andre
Når produktet leveres til kunden, skal man efter endt testkørsel kontrollere, at kontrolboksens dæksel,
luftfilteret og indsugningsgitteret er monteret. Man skal endvidere forklare kunden om status (ON/OFF)
på strømforsyningsafbryderen.

13. LEDNINGSDIAGRAM
Se fig. 43
1

(BEM 7)

2

TIL UDENDØRSENHED

3

(BEM 3)

4

TERMINALER TIL DISPLAY

5

VENTILATORDRIFT

6

KOMPRESSORDRIFT

7

LEDNINGSADAPTER
(EKSTRAUDSTYR)

8

KONTROLBOKS

9

LEDNINGSFORBUNDET
FJERNBETJENING
(EKSTRAUDSTYR)

10

(BEM 5)

11

TRANSMISSIONSLEDNING
CENTRAL FJERNBETJENING

12

(BEM 4)
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11

12

9
10

1

2
3

4
5

6
8

7
3D073234-1B

FVQ71 · 100 · 125 · 140CVEB

Figur 43
Indendørsenhed
A1P
Printkort
C105
Kondensator
HAP
Blinkende lampe (servicemonitor grøn)
M1F
Motor (indendørs ventilator)
M1S
Motor (svingklap)
R1T
Termomodstand (luft)
R2T•R3T Termomodstand (spiral)
DS1
Dip-omskifter på printkort (nødsituation)
V1R
Diodebro
X1M
Klemrække (fjernbetjening)
X2M
Klemrække (transmissionsledning)
Z1F
Støjfilter
PS
Strømforsyning med omformer
RC
Signalmodtagerkreds
TC
Signaltransmissionskreds

Ledningsforbundet fjernbetjening
R1T
Termomodstand (luft)
Forbindelse til ekstra dele
X33A
Stik (adapter til ledninger)
X35A
Stik (gruppestyring adapter)
X35A
Stik (gruppestyring adapter)
Adapter til ledninger
F1U•F2U Sikring (B, 5 A, 250 V)
KCR
Magnetrelæ
KFR
Magnetrelæ
KHR
Magnetrelæ

BEMÆRKNINGER
1.

: klemblok

: stik

: kortslutning stik

2.
: ledningsføring på brugsstedet
3. For yderligere detaljer se ledningsdiagrammet til udendørsenheden.
4. Hvis der benyttes central fjernbetjening, skal den forbindes med enheden i henhold til medfølgende
installationsvejledning.
5. Se installationsvejledningen til fjernbetjeningen ved skift mellem main/sub.
6. BLK: sort RED: rød BLU: blå WHT: hvid PNK: pink YLW: gul GRY: grå GRN: grøn ORG: orange
BRN: brun
7. Vises kun, når der anvendes rørbeskyttelse. Brug H07RN-F, hvis der ikke er beskyttelse.
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NOTES
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