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1. Sikkerhetsregler
Les disse "Sikkerhetsregler" nøye før du installerer klimaanlegget,
og sørg for å installere det riktig.
Etter at du har fullført monteringen, gjennomfører du en testkjøring
for å se etter feil og forklare for kunden hvordan
luftkondisjoneringsanlegget brukes, og hvordan det vedlikeholdes
ved hjelp av brukerhåndboken. Be kunden om å oppbevare
installeringshåndboken sammen med brukerhåndboken for
fremtidig referanse.
Dette luftkondisjoneringsanlegget er klassifisert som et
"apparat som ikke er tilgjengelig for allmennheten".
Betydning av ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader.
ADVARSEL

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det
føre til personskade eller tap av liv.

FORSIKTIG

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes
nøye, kan det føre til materiell skade eller
personskade. Avhengig av omstendighetene
kan skadene være alvorlige.

ADVARSEL
• Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre
monteringsarbeidet.
Ikke forsøk å montere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig
montering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
• Installeringsarbeid må utføres i overensstemmelse med
instruksjonene i denne installeringshåndboken. Produktet må
ikke modifiseres.
Feilaktig montering kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.
• Sørg for å bruke bare tilleggsutstyr og deler som er spesifisert for
monteringsarbeidet.
Manglende bruk av spesifiserte deler kan føre til feil på enheten,
vannlekkasjer, elektrisk støt eller brann.
• Sørg for at spesifiserte ledninger brukes, og at ytre krefter ikke
kan påvirke terminaltilkoblinger eller ledninger.
Feilaktige tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til
unormal varmestråling eller brann.
• Sørg for å slå av enheten før du berører noen elektriske deler.
• Legg ledningene i det medfølgende ledningsnettet slik at
EL. KOMP. BOKS-lokket til innendørsenheten ikke vil løfte seg,
og fest lokket godt.
Varmestråling, elektriske støt eller brann kan oppstå hvis
EL. KOMP. BOKS-lokket ikke er godt festet.
• Riv opp og kast plastposen.
Barns lek med plastposer kan føre til kvelning.
Installeringshåndbok
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• Installer innendørs- og utendørsanlegg, strømledning,
fjernkontrolledning og overføringsledning minst 1 meter unna
TV- eller radioapparater. Dette gjøres for å forhindre interferens
for TV og radio.
(Avhengig av styrken på det innkommende signalet er en
avstand på 1 meter eventuelt ikke nok til å forhindre støy.)
• Utvis største oppmerksomhet ved transport av produktet.
Hold i pakningens håndtak når produktet bæres.
Ikke bær pakningen i polypropylenbåndene. Det kan medføre
fare fordi polypropylenbåndene kan ryke eller strekke seg.
• Ikke berør aluminiumsribbene på varmeveksleren.
Uforsiktig berøring av finnene kan føre til personskade.
• Ikke slå av strømmen til produktet umiddelbart etter at driften
av produktet er stoppet.
Vent alltid minst 5 minutter før du slår av strømmen til produktet.
Ellers kan det oppstå vannlekkasje og funksjonsfeil.
• Ikke monter luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det finnes en høy konsentrasjon av mineraloljespray eller
damp (f.eks. et kjøkken).
Plastdeler vil forringes, deler kan falle av og vannlekkasje kan
oppstå.
2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan forårsake
lekkasje av kjølevæske.
3. Nær maskineri som gir fra seg elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre betjeningen av
kontrollsystemet og føre til en feilfunksjon på enheten.
4. Der brannfarlige gasser kan lekke, der karbonfibrer eller
lettantennelig støv svever i luften, eller der flyktige brennbare
væsker som tynner eller bensin håndteres.
Drift av enheten under slike forhold kan føre til brann.
[Instruksjoner spesielt for dette produktet]
Ikke installer produktet på følgende steder.
Olje, kjære sigaretter og damp vil medføre klebrig støv på
filtrene, og disse vil kanskje ikke bli godt nok rengjort. Videre kan
klebrig støv forårsake funksjonsfeil.
Steder med oljeholdig røyk: Restauranter, fabrikker osv.
Steder med mye sigarettrøyk: Røykerom osv.
Steder med mye fuktighet eller damp: Restauranter, fabrikker osv.
• Luftkondisjoneringsanlegget er ikke ment brukt på steder der det
kan forekomme eksplosjoner.
Merk
• Sørg for at kunden bruker luftkondisjoneringsanlegget ifølge
driftshåndboken med forklaring av korrekt bruk av anlegget og
nyttige tips.
• Se i driftshåndboken og i installeringshåndboken som følger med
innendørsenheten.

2. Tilbehør
Kontroller at antallet av følgende tilbehør som følger med
luftkondisjoneringsanlegget er korrekt. Se følgende illustrasjon
som viser hvor tilbehøret er plassert.
Et tilbehørssett
Tilbehøret finnes på
baksiden av den
beskyttende
bølgepappen under
innsugingsristen.

Innsugningsrist

Baksiden av den
beskyttende bølgepappen
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Navn
Antall

Skive
(1)
1 stk.

Fleksibel
slange S-formet rør
(2)
(3)
1 stk.
1 stk.

Ledningsnett (4)
1 stk.

Klemme
(5)
2 stk.

Form

3. Installasjonssted
Dette produktet gir mulighet til å velge forskjellige retninger for
luftutløpet. Det er påkrevd med et lukke-sett (valgfritt tilbehør) for
å oppnå treveis strømningsmønstre. Toveis strømningsmønstre er
ikke tilgjengelig for dette produktet.

3-1
Navn
Antall

Tilkoblingsrør (6)
1 stk.

Festedel (7)
1 stk.

Tetning (8)
1 stk.

Festeholder
(10)
Skruer (11)
4 stk.
4 stk. 4 stk.

Buntebånd
(12)
1 stk.

Ledningsnett (9)
1 stk.

Form

Navn
Antall
Form

Annet
• Brukerhåndbok
• Installeringshåndbok

Velg et installeringssted som oppfyller
følgende vilkår, og med kundens samtykke

• Takflaten har ingen merkbar helning.
• Arbeidsområdene for installasjon og service er sikret
(se følgende illustrasjoner).
• Panelets indikatorer er lett synlige.
• Innendørs- og utendørsanlegg, strømledning, overføringsledning og
fjernkontrolledning er minst 1 meter unna TV- eller radioapparater.
(Det ovenstående skal forhindre interferens for TV og radio.
Avhengig av den innkommende signalstyrken, kan en distanse på
1 meter kanskje ikke være tilstrekkelig til å forhindre støy.)

3-2

Nødvendig plass for installering

Installer innendørsenheten i henhold til installeringshåndboken og
følgende illustrasjoner.
Indikator

Vær meget nøye med følgende deler under installeringsarbeidet
og kontroller delene på nytt når arbeidet er fullført.
a. Testelementer ved fullført arbeid
Testelementer
Er luftkondisjoneringsanlegget fritt for
feil og mangler på ledninger og
tilkoblinger?
Er du sikker på at det ikke er mellomrom
mellom tak og tetningsmateriale?
Er festeknastene (i to punkter) for
støvboksen godt festet?
Er festeknastene (i fem punkter) for
luftfilteret godt festet?

I tilfelle svikt
Driftsfeil og
kortsluttede
ledninger

Resultat

Støvoppsamlingsinntak

Vannlekkasje

Forsiden av panel

Feil med
vibrasjon, støy og
støvoppsamling
Feil med
vibrasjon, støy og
støvoppsamling

1

256
10°

* Sørg for å sjekke på nytt de elementene som er angitt i delen
"1. Sikkerhetsregler" på side1.

* Viktige driftsforklaringer
I tillegg til generell bruk av luftkondisjoneringsanlegget, er det
nødvendig å forklare beskrivelsene av elementer som er merket med
ADVARSEL og
FORSIKTIG i driftshåndboken, og få kunden til
å lese beskrivelsene nøye, fordi disse elementene indikerer
informasjon som, hvis den ikke overholdes, med sannsynlighet fører
til tap av liv, alvorlige personskader eller materielle skader.
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4

3

Er fallsikringssnoren for støvboksen og
Fall
risten hektet på monteringsbraketten?
Festet du EL. KOMP. BOKSENS lokk,
Feil med støy og
støvboks, fleksibel slange, S-formet rør,
støvoppsamling
innsugingsrist og hjørnedekordeksler?

b. Testelementer før levering
Testelementer
Resultat
Ble testkjøringen av luftkondisjoneringsanlegget fullført?
Forklarte du driftsmåten for luftkondisjoneringsanlegget
for kunden mens du viste kunden driftshåndboken? *
Utførte du modusinnstillinger for automatisk rengjøring av
filteret (innstillinger for drift med automatisk kontroll eller
innstillinger for tidtakerdrift med angitt tidssone for drift),
og ga du kunden informasjon om drift i innstillingsmodus
for luftkondisjoneringsanlegget?
Overleverte du driftshåndboken til kunden? (Sørg for
å overlevere både driftshåndboken og
installeringshåndboken til kunden.)
Overleverte du tilkoblingsrøret og festet til kunden,
og ba du kunden om å ta vare på dem?

2

1
2
3
4
5

3-3

5
10°

Innendørsenhet
Tappesokkel
Minst 1500 mm unna veggen. Klaringen vil være minst
500 mm med luftutløpet lukket og blokkeringspute
installert.
Støvoppsamlingsinntak
Det må være tilstrekkelig klaring for støvfjerning ved
bruk av støvsuger

Monteringsretning for innsugingssrist

Velg en av følgende monteringsretninger for innsugingsristen på
panelet.
Tappesokkel

Røropplegg

Støvoppsamlingsinntak
Tappesokkel

Røropplegg

Innsugningsrist

Installeringshåndbok
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4. Forberedelser for panel

4-2

Hjørnedekordeksel

Merk
• Utfør det nødvendige arbeidet som er angitt i "4. Forberedelser
for panel" på side3 mens panelet fortsatt er i emballasjen
(på undersiden).
• Ikke plasser panelet nedover eller oppreist, og ikke la det hvile
mot utstikkende deler.
Det kan føre til oppskraping av panelets overflate.
• Ikke berør svingklaffen og ikke bruk krefter på svingklaffen.
Det vil føre til feil på enheten.

4-1

Fjerning av hjørnedekordeksler

Fjerne innsugingsristen fra panel, beskyttende
bølgepapp og tilbehørssett

Hjørnedekordeksel

Hjørnedekordeksel

Panel

Hjørnedekordeksel
(med display)

(1) Reis opp og fjern hjørnedekordekslet (med displayet) i pilens
retning.
Merk
I bruk kraft på ledningene.

(1) Trykk på knastene på innsugingsristen og løft knastene opp.
Innsugningsrist

Operation/filter cleaning

Emballasje (bunn)
Dekorpanel

Knaster

(2) Åpne innsugingsristen til en vinkel på cirka 45° og fjern
innsugingsristen fra panelet.

(2) Fjern skruene på baksiden av hjørnedekordekselet (med
displayet), åpne dekselet og fjern kontakten som er festet
på fremre ende av ledningene fra kretskortet.

Omslag
2
Kontakt

Skrue

1

Ledning
3
Hjørnedekordeksel
(med display)

45°

KRETSKORT

(3) Ta ut den beskyttende bølgepappen.
Ta ut den beskyttende bølgepappen (på toppen av panelet)
sammen med tilbehøret som er festet på baksiden av den
beskyttende bølgepappen.

(3) Fjern hver enkelt av de gjenværende
hjørnedekorasjonsdekslene (dvs. tre deksler) i pilens retning.

Beskyttende
bølgepapp (topp)
(Tilbehøret er plassert
på baksiden.)

Hjørnedekordeksel

Beskyttende
bølgepapp (bunn)

Panel

4-3

Merk
Ikke bruk kraft på svingklaffen, børsteenheten eller luftfilteret
ved håndtering av panelet.
Luftfilter

Børsteenhet

Fjerning av støvboksen
Festeknast
for støvboks
og spenne

Støvboks

Festeknast for støvboks

Panel
Svingklaff

Installeringshåndbok
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5-1

(1) Drei de to festeknastene på støvboksen.

Feste skive (tilbehør (1))

Festeknast

Støvboks
(1) Fjern tetningskappen fra bypass-hullet.

Festeknast
(Forsiden av panelet er vist for enkel forklaring.)
(2) Fjern støvboksen fra panelet mens du passer på å ikke kutte
fallsikringssnoren.

2
1
2

Støvboks
Fallsikringssnor

2

1

Innendørsenhet
Fjerne tetningskappen fra bypass-hullet

(2) Trekk av papiret på den dobbeltsidige teipen på baksiden av
skiven (tilbehør (1)).

2

(3) Fest skiven (tilbehør (1)) på bypass-hullet for luft.
Kontroller at bypass-hullet ikke er blokkert etter at skiven er
festet.

1

1
2

(3) Fjern fallsikringssnoren for støvboksen fra spennebraketten på
panelet.

3

Fjern fallsikringssnoren fra
spennebraketten.

4
1
2
3
4

Støvboks
Panel
Spenne

Fallsikringssnor

5-2

Bypass-hull for luft
Pålimt slik at det passer på bypass-hullet for luft
Rett inn hjørnene
Skive (tilbehør (1))

Feste ledningsnett (tilbehør (4))

(1) Fjern EL. KOMP. BOKSENS lokk fra innendørsenheten.

5. Forberedelser for innendørsenhet

Klør

ADVARSEL
Kontroller at strømmen til innendørs- og utendørsenhetene
er slått av før det utføres arbeid på ledningsopplegget.
Ellers kan personer bli utsatt for elektrisk støt.

Skruer
(2 punkter)

EL. KOMP. BOKSENS lokk

Løsne skruene (i to punkter) og skyv EL. KOMP. BOKSENS lokke
i pilens retning for å frigjøre lokket fra krokdelene.

FORSIKTIG
• Utfør følgende arbeid etter installering av innendørsenheten.
• Installerer innendørsenheten i overensstemmelse med
installeringshåndboken som følger med enheten.
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6-2

(2) Fjern jumper-kontakten fra X70A.
1

Feste panel

(1) Plasser de to midlertidige låsebrakettene for panelets
innsugingsport (på den innvendige omkrets-siden) på krokene
på innendørsenheten.
Merk
Fjern hendene etter at du har fastslått, ved å se gjennom
kontrollvinduet, at de midlertidige låsebrakettene er festet
på krokene.

X70A

2
1
2

EL. KOMP. BOKS
Jumper-kontakt

(3) Koble ledningsnettet (tilbehør (4)) til kontaktene (X35A, X39A
og X70A) og fest det med kroker på enhetens side.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Kontakt
Sørg for å koble dem godt til
EL. KOMP. BOKS
Ledningsnett på enhetens side
Ledningsnett (tilbehør (9))
Glassrør
Ledningsnett (tilbehør (4))

Merk
Sørg for at kontaktene er godt tilkoblet, ellers vil svingklaffen,
børsteenheten eller luftfilteret ikke fungere.

5-3

Feste EL. KOMP. BOKSENS lokk

(2) Trekk ledningsnettet, som er festet i "5. Forberedelser for
innendørsenhet" på side4, ut gjennom åpningen.
Videre skal du forsiktig trekke ut ledningene som er koblet fra
hjørnedekordekselet (med displayet) i "4. Forberedelser for
panel" på side3, fra hjørnehullet slik at ledningene ikke blir
sittende fast i monteringsbraketten.
(3) Hekt monteringsbrakettene (i fire punkter) på hjørnene av
panelet, på krokene på innendørsenhetens omkrets. (Hekt på
monteringsbraketten som har PIPING SIDE innrisset først,
etterfulgt av monteringsbraketten på motstående hjørne.)
På dette tidspunktet må du passe på at ledningene (på panelsiden) ikke blir klemt mellom panelet og innendørsenheten.
Merk
Fjern hendene når du har bekreftet at monteringsbrakettene er
hektet på krokene.
(4) Trekk til de fire skruene med sekskanthode rett under
monteringsbraketten med cirka 5 mm. (Panelet vil bevege seg
oppover.)
(5) Drei panelet i pilens retning slik at åpningen i taket dekkes
fullstendig av panelet.
(6) Trekk deretter til skruen (4) inntil avstanden fra nedre del av
kroken på innendørsenheten til nedre del av panelet er mellom
107 og 112 mm.
6-2 (1)

Merk
Pass på at ledningene og glassrøret ikke er i veien for EL. KOMP.
BOKSENS lokk.
FORSIKTIG

Kontrollvindu

Krok

Fest EL. KOMP. BOKSENS lokk i motsatt rekkefølge av prosedyren
i "5-2 Feste ledningsnett (tilbehør (4))" på side4 (1).

Midlertidige
låsebraketter
Før midlertidig
påhekting

Etter midlertidig
påhekting

6-2 (3)

IKKE skru til skruene for hardt under monteringsprosessen, for
å unngå skader.

Krok
Monteringsbrakett

ADVARSEL
Plasser de elektriske ledningene på en ryddig måte og fest
EL. KOMP. BOKSENS lokk godt.
Fastklemming av elektriske ledninger eller uforvarende åpning av
EL. KOMP. BOKSENS lokk kan føre til elektrisk støt eller brann.

6. Feste panel på innendørsenhet
Installerer innendørsenheten ifølge installeringshåndboken som
følger med enheten.
Merk

Etter påhekting

Før påhekting
Tappesokkel

PIPING SIDE
Innrisset merke
DRAIN SIDE
Innrisset merke

Røropplegg

6-2 (1)
Krok

(4 punkter)
Kontrollvindu

Midlertidige
låsebraketter
Før midlertidig
Etter midlertidig
påhekting
påhekting

Ikke bruk kraft på svingklaffen, børsteenheten eller luftfilteret når du
tar panelet ut av emballasjen (på undersiden).

6-1

Kontrollpunkter før panelet festes

• Kontroller orienteringen av innendørsenheten og merkene som
er risset inn på panelet som vist nedenfor.
Rørblokken til PIPING SIDE og dreneringsmuffen til DRAIN SIDE .
• Plasser den midlertidige låsebraketten oppreist.
• Trekk ut ledningene (på panelsiden) fra åpningen.
Installeringshåndbok
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Foreta justeringer
6-2 (5)

Åpning

6-2 (4)
6-2 (6)

Verktøy (f.eks. skrutrekker)
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Nedre del av krok på
innendørsenheten

6-2 (6)

(2) Legg på plass ledningsnettet og ledningene (på panelsiden).

Panel

Panel

107~112 mm

Innendørsenhet
(Taket er utelatt fra
illustrasjonen for
enkel forklaring)

Ledning
(på panelsiden)

Ledningsnett

Nedre side
av panel
Innendørsenhet
Nedre del
av krok på
innendørsenheten

107~112 mm

Tetning

Tak

Nedre side av panel
Monteringsbrakett

Panel

Ledningsnett
Ledninger
(på panelsiden)

Tverrsnitt (4 punkter)

(3) Koble til kontaktene på ledningene og flytt på glassrøret for
å dekke kontaktdelen.

Ledninger
(på panelsiden)

Ledningsnett
1

Merk
• Stram til skruene forsvarlig, ellers kan det oppstå skader som vist
nedenfor.
• Juster innendørsenhetens høyde på nytt hvis det er mellomrom
mellom taket og panelet når skruene er strammet til forsvarlig.
Høydejustering av enheten vil
være mulig gjennom hullene i
hjørnene av panelene uten å fjerne
panelet, forutsatt at justeringer ikke
påvirker oppvatringen eller
dreneringsrøropplegget for
innendørsenheten. Se
i installeringshåndboken for
innendørsenheten for
å utføre arbeidet.

Luftlekkasje
Luftlekkasje
fra taksiden.
Oppsamling
av smuss

Kondensering av
dugg eller drypping

Glassrør

Stram til klemmene

Kutt ved røttene
Klemme
(tilbehør (5))
(5) Legg ledningene tilbake i rommet mellom innendørsenheten
og panelet.
(Plasser ledningene i det skyggede området som vises
i illustrasjonen.)

Kontroll av panel

(1) Fjern panelets tetning.
1

Flytt på
glassrøret.

(4) Trekk til og sikre begge ender av glassrøret med klemmer på
glassrøret sammen med medfølgende klemmer (tilbehør (5)).
Skjær av de overflødige delene av klemmene ved roten etter
at begge ender er sikret.

Sørg for at det ikke finnes mellomrom.

6-3

2

Kontakt
Sørg for å koble
dem godt til.

Merk
2

1

Plasser ledningene riktig slik at de ikke kommer i kontakt med
luftfilteret.

2
3
4
1
2
3
4

Fjern panelets tetning
Sett inn tetningen inntil den kommer i kontakt med
kroken
Krok
Tetning (tilbehør 8)
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Tilkoblede
ledninger

Panel
EL. KOMP. BOKS
for innendørsenheten

Tilkoblede
ledninger
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(1) Hekt fast fallsikringssnoren for støvboksen til spennen som
vist i illustrasjonen.

(6) Før ledningene gjennom kroken.

1

1
1
2

6-4

2
3
4

2

Krok
Før ledningene gjennom kroken

5

Feste åpninger mellom dekorpanelet og taket

1
2
3
4
5

Hvis det finnes åpning mellom dekorpanelet og taket, fest åpningen
ved hjelpe av festeholderen (10) og skruene (11) fra tilbehøret.

Spenne
Påhektet fallsikringssnor
Panel
Fallsikringssnor
Støvboks

(2) Fest støvboksen i motsatt rekkefølge av prosedyren
i "4-3 Fjerning av støvboksen" på side3.
(1) Bruk skruen A til å feste festeholderen C på panelet.

Merk

(2) Bruk skruen B til å feste festeholderen C på enheten.

Sørg for at fallsikringssnoren ikke hekter seg fast
i støvboksens utblåsingsåpning når du fester støvboksen.
Eller vil støvboksen kanskje ikke fungere som den skal.

B C

A

(3) Drei festeknastene (i to punkter) for støvboksen for å feste
støvboksen.

B

4× 4× 4×

Festeknast

2×

C
A

4×
Merk

Festeknast

IKKE bruk elektrisk skrutrekker til å stramme skruene.

6-5

(Forsiden av panelet er vist
for enkel forklaring.)

Feste støvboksen
2

1

6-6

3
b

Montere S-formet rør (tilbehør (3))

Monter støvbokssiden (med A innrisset) før du monterer
børstesiden (med B innrisset).
(Monter dem slik at de innrissede bokstavene står samme vei.)

a

4

Støvboks

Børsteenhet

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Innrisset merke på rørsiden
Panelspenne
Innrisset merke på dreneringssiden
Panel
Fallsikringssnor
Støvboks
Monter støvboksen med siden som har innrisset merke
vendt nedover.

Sørg for at de
innrissede
bokstavene står
samme vei.

Børsteenhet

2

Krokdeler
(2 punkter)

Støvboks
Krok
(1 punkt)

Siden med børsteenhet
S-formet rør
(tilbehør (3))

Støvbokssiden

1

Sørg for at de
innrissede
bokstavene står
samme vei.

Merk
Kontroller at krokene har gått riktig i inngrep. Ellers kan det oppstå
svikt i støvoppsamlingen.
Installeringshåndbok
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7. Feste innsugingsrist
og hjørnedekordeksler

(3) Koble til den fleksible slangen (tilbehør (2)) på panelsiden.
(Den fleksible slangen (tilbehør (2)) har ikke retningsbestemt
tilkobling.)

Innsugingsristen kan roteres og festes i to retninger, og begge kan
velges.
Hvis flere enheter installeres, kan retningen på innsugingsristene
justeres ved behov. Retningen kan endres etter anmodning fra kunden.

7-1

Den fleksible slangens
kobling på panelsiden

Feste innsugingsrist

* Velg enten krok (A) eller (B), og hekt fast innsugingsristens kroker.
Merk
Innsugingsristen kan bli skadd hvis man velger feil side når den
hektes fast.

7-2

Fleksibel slange
(tilbehør (2))

Krok (A)

Den fleksible slangens
kobling på panelsiden

(1) Plasser innsugingsristen i en vinkel på cirka 45° og sett
krokene (i tre punkter) på panelet.
Display på
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Sett krokdelene
godt fast i krokene
(i to punkter).

Kroker
(2 punkter)
Merk
Kontroller at krokene har gått riktig i inngrep. Ellers kan det
oppstå svikt i støvoppsamlingen.

Panel
Innsugningsrist

Panel

45°

Innsugningsrist

(4) Press på plass den fleksible slangen som ble tilkoblet i (3),
inn i panelet.
(Pass på at slangen ikke hekter seg fast i innsugingsristen
når den lukkes.)
Merk
Sørg for at den fleksible slangen ikke blir skadd når den
presses på.
Fleksibel
slange

Innsugingsristens monteringsvinkel

(2) Som vist i illustrasjonen, hekt fallsikringssnoren for
innsugingsristen fast på hjørnespennene (i to hjørner).
Endre retningene for
fallsikringssnorene.

Press på plass
den fleksible
slangen langs
formen på hjørnet.

Til innsugningsrist

(5) Koble den andre enden av den fleksible slangen som ble
koblet til i (3), til på innsugingsristens side.
* Drei den fleksible slangens kobling på innsugingsristen
i forhold til monteringsretningen for innsugingsristen som
vist i illustrasjonen.

Innsugningsrist

Fallsikringssnor
Spenne
Spenne

Bøy klemmen
innover.

Den fleksible slangens
kobling på innsugingsristsiden

Den fleksible
slangens kobling på
innsugingsrist-siden
Fleksibel slange

Koble slangen
godt til.

Fallsikringssnor
Merk

Kontroller at krokene har gått riktig i inngrep. Ellers kan det
oppstå svikt i støvoppsamlingen.
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(6) Skyv først innsugingsristen sakte opp, og mens du trykker på
de to knastene setter du risten på plass i panelet.
Panel

Knaster
(2 punkter)

(3) Koble til den fleksible slangen (tilbehør (2)) på panelsiden.
(Den fleksible slangen (tilbehør (2)) har ikke retningsbestemt
tilkobling.)
Den fleksible slangens
kobling på panelsiden

Innsugningsrist

Merk
Fallsikringssnoren kan hekte seg fast i innsugingsristen når
den lukkes.
Kontroller at fallsikringssnoren ikke stikker ut på siden av
innsugingsristen før du lukker risten.
Innsugningsrist

Fleksibel slange
(tilbehør (2))

Sett krokdelene godt
fast i krokene
(i to punkter).

Den fleksible slangens
kobling på panelsiden

Må ikke stikke ut
Kroker
(2 punkter)
Merk

Fallsikringssnor

7-3

Kontroller at krokene har gått riktig i inngrep. Ellers kan det
oppstå svikt i støvoppsamlingen.
(4) Press på plass den fleksible slangen som ble tilkoblet i (3), inn
i panelet.
(Pass på at slangen ikke hekter seg fast i innsugingsristen når
den lukkes.)

Krok (B)

(1) Plasser innsugingsristen i en vinkel på cirka 45° og sett
krokene (i tre punkter) på panelet.

Til innsugningsrist

Display på
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

Fleksibel
slange

OKING SI

DE

Press på plass
den fleksible
slangen langs
formen på hjørnet.

45°

Innsugningsrist

GRILLE HO

Innsugingsristens
monteringsvinkel

(5) Koble den andre enden av den fleksible slangen som ble
koblet til i (3), til på innsugingsristens side.

Panel
Innsugningsrist
(2) Som vist i illustrasjonen, hekt fallsikringssnoren for
innsugingsristen fast på hjørnespennene (i to hjørner).

* Drei den fleksible slangens kobling på innsugingsristen
i forhold til monteringsretningen for innsugingsristen som
vist i illustrasjonen.
Den fleksible
Den fleksible slangens
slangens kobling
kobling på innsugingsristpå innsugingsristsiden
siden
Fleksibel slange

Endre retningene for
fallsikringssnorene.
Koble slangen
godt til.

Merk
Kontroller at krokene har gått riktig i inngrep. Ellers kan det
oppstå svikt i støvoppsamlingen.

Innsugningsrist

(6) Skyv først innsugingsristen sakte opp, og mens du trykker
på de to knastene setter du risten på plass i panelet.

Fallsikringssnor
Spenne

Panel

Spenne

Bøy klemmen
innover.

Knaster
(2 punkter)

Innsugningsrist

Fallsikringssnor

Installeringshåndbok
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(4) Fest hjørnedekordekslene (dvs. tre deksler) på panelet.

Merk
Fallsikringssnoren kan hekte seg fast i innsugingsristen når
den lukkes.
Kontroller at fallsikringssnoren ikke stikker ut på siden av
innsugingsristen før du lukker risten.
Innsugningsrist

Må ikke stikke ut

Press fast de fem krokdelene på
hjørnedekordekselet i hullene på panelet.

Fallsikringssnor

8. Driftsmodusinnstillinger
7-4

Feste hjørnedekordeksler

(1) Fest hjørnedekordekselet (med displayet) godt til PCB
i motsatt rekkefølge av prosedyren i "4. Forberedelser for
panel" på side3.
3 Skrue
2 Omslag
Kontakt

Plasser ledningene på
en ryddig måte slik at
klemmen vil være på
innsiden av dekselet.

1 Ledning

Klemme

Koble
kontakten
godt til.
Hjørnedekordeksel
(med display)

KRETSKORT

(2) Fest hjørnedekordekselet (med displayet displayet) på hjørnet
med det DRAIN SIDE innrissede merket. Skyv de tilkoblede
ledningene gjennom hjørnehullet og frem til baksiden mot
taket.
DRAIN SIDE
Innrisset merke

Hvilken som helst av følgende driftsmoduser kan velges for
automatisk rengjøring av filter på selvrens-panelet.
Driftsmodus
(1) Drift med
planleggingstidsbryter
(2) 00:00-til-03:00
drift
(3) Drift med
automatisk
styring

Utfører automatisk rengjøring av i den tildelte
perioden som velges blant de åtte periodene.
Utfører automatisk rengjøring av filter i det
fabrikkinnstilte tidsrommet (00:00 til 03:00).
Utfører automatisk rengjøring av filter ifølge
styringsreferanse.

Still inn, i samråd med kunden, ønsket modus ved å se
i instruksjonene for Filter automatisk rengjøring i driftshåndboken
for det selvrensende dekorpanelet.
Ved levering skal du referere til innholdet i beskrivelsene (1) til og
med (3) i tabellen ovenfor og forklare kunden når automatisk
rengjøring av filteret vil starte.

9. Innstillinger på installasjonsstedet
Foreta innstillingene i samråd med kunden og ta hensyn til
installasjons- og driftsforholdene for luftkondisjoneringsanlegget.
Følgende tre innstillinger er mulig.
Dette produktet utfører selvrensing av filter en gang i uken som
standard fabrikkinnstilling.

9-1

Ledning

Beskrivelse

Display for støvoppsamling

Still inn for å vise eller ikke vise støvoppsamlingssymbolet.
Hjørnedekordeksel
(med display)

Press fast de fem krokdelene
på hjørnedekordekselet
i hullene på panelet.

(3) Hekt hver enkelt snor på de gjenværende hjørnedekordekslene
(dvs. tre deksler) inn på de tilhørende pinnene på panelet.

9-2

Støvmengdeinnstillinger

Foreta innstillinger i forhold til mengden av støv / støvpartiklenes
størrelse i rommet, f.eks. Klesforretninger=små støvpartikler.

9-3

Panelindikator (grønn) PÅ/AV

Panelindikatoren (grønn) kan vise følgende driftsforhold.
Foreta indikatorinnstillinger ifølge kundens ønsker.
Pinne

Indikator
Grønn

Driftsbetingelser

Lyser

Luftkondisjoneringsdrift

Blinker

Filter automatisk
rengjøring

Merknader
Indikatoren er slått
av ved levering.

Den røde lampen informerer kunden om at tiden for
støvoppsamling nå vil bli slått av.
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9-4

Innstillingstabell

Foreta feltinnstillinger i tråd med installeringshåndboken for
fjernkontrollen. (Innstillinger i fete celler er standard fabrikkinnstillinger.)
Innstillingspunkt
Display
Støvoppsamlingssymbol 1
Støvmengdeinnstillinger
(1)

14
(24)

Panelindikator
(grønn)
PÅ/AV

14
(24)

Kjøling

Andre kodenr.

Modus Første
Nr.
kode
10
(20)

1.
2.

01

02

03

04

05

06

–

–

–

–

(3)

Display

Ingen visning

(9)

Standard
mengde
støv - gjennomsnittlig
partikkelstørrelse

Stor mengde
støv - gjennomsnittlig
partikkelstørrelse

Standard
mengde
støv - liten
partikkelstørrelse

(4)

På ved
luftkondisjoneringsdrift og
filterrengjøringsdrift.

Mulig å slå på
kun ved
filterrengjøringsdrift.

Av ved
luftkondisjoneringsdrift og
filterrengjøringsdrift.

Stor
mengde
støv - liten
partikkelstørrelse

3.
–

–

–

–

Serviceinnstillingsmeny

(1) Gyldig fra neste rengjøring etter at innstillingen er gjort.

Merk
Utfør testkjøring av produktet etter å ha lest "a. Testelementer ved
fullført arbeid".

10-1 Kontroller at EL. KOMP. BOKSENES deksler
på henholdsvis innendørsenheten,
utendørsenheten og det selvrensende
panelet er lukket
10-2 Slå på strømmen til innendørsenheten
Panelet vil gå til initialisering av drift etter at strømmen er slått på.

10-3 Utfør testkjøringen av panelet i to minutter
etter at strømmen er slått på

Trykk på meny/
enter-knappen.

Innstilling

4.

Kjøling

10. Testkjøring
Utfør testkjøring av det selvrensende dekorpanelet etter testkjøring
av innendørsenheten er fullført.
Det er ikke mulig å utføre testkjøring av det selvrensende
dekorpanelet mens innendørsenheten er i drift.

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller
lenger under
bakgrunnsbelysning.

2/3

Innendørsenhetens status
Utendørsenhetens status
Tvangskjørt vifte PÅ
Bryter hoved-underkontroller
Filterindikator
AV
Test Filter automatisk rengjøring
Retur

–

Sett til
Kjøling 28°C

Sett til
Kjøling 28°C

Samle opp støv

Bakgrunnsbelysning for LCD
Trykk på knappen og bakgrunnsbelysningen vil lyse i omtrent
30 sekunder.
Utfør betjening av alle knapper mens bakgrunnsbelysningen er tent
(unntatt PÅ/AV-knappen).
Testpunkter ved testkjøring
Testelementer
Løsning
Roterer filteret?
Kontroller at
Står klaffene fast i horisontal stilling?
kontaktene
Vises "  
" på fjernkontrollens
sitter riktig.
skjerm?

Kontroll
resultat

* Fjernkontrollen vil vise "AH" hvis det selvrensende panelet har en
feil.

Bekreft rengjøringsfunksjonen til filteret med fjernkontrollen.

Merk

Testkjøringsmetode med fjernkontroll
1. Stopp driften av panelet hvis panelet er i luftkondisjoneringsdrift.
2. Hold avbryt-knappen inne i minst 4 sekunder mens
bakgrunnsbelysningen er tent. Serviceinnstillingsmenyen vises.
3. Velg Test Filter automatisk rengjøring på service
innstillingsmenyen og trykk på meny/enter-knappen.
" vises på standardskjermen.
4. "
Visningen vil forsvinne når testkjøringen er fullført.
Den nødvendige testkjøringstiden er cirka 10 minutter
(i et tilfelle med innstilling for standard støvmengde).

Når testkjøringen av produktet er fullført, se i "b. Testelementer før
levering" i installeringshåndboken.
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