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INSTALLATION MANUAL

SPILIT SYSTEM

Air Conditioners

English

Deutsch

MODELS
(Ceiling mounted Multi flow cassette type)

FFQ25BV1B
FFQ35BV1B
FFQ50BV1B
FFQ60BV1B

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

Français

Español

Italiano



Nederlands

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.

Portugues

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

Russian


      
 
     
    
         .
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
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CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION DE CONFORMITE

CE - CONFORMITEITSVERKLARING
CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

CE -  
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE
CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d’air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
 
              o o       :
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:

FFQ25BV1B
FFQ35BV1B
FFQ50BV1B
FFQ60BV1B
are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu’ils soient utilisés conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
      ( )   ( )  ( )      ( )   ,     "    #           :
eatão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker iöverensstämmelse med vära instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,
following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.

overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:

Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.

    $ :
de acordo com o previsto em:
under iagttagelse af bestemmelserne i:

Low Voltage 73/23/EEC*
Machinery Safety 98/37/EEC*
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC*

enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:

% ,   #  
.
Directivas, conforme alteração em.
Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktilvejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

*Note
*Hinweis
*Remarque

as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.021 and judged positively by KEMA according to the Certificate 2024351-QUA/EMC02-4565.
wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.021 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.021 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 2024351-QUA/EMC02-4565.

*Bemerk
*Nota
*Nota

zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.021 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 2024351-QUA/EMC02-4565.
tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.021 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.021 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 2024351-QUA/EMC02-4565.

*' 
*Nota
*Bemærk

    (   )# *#  +    DAIKIN.TCF.021       
      2024351-QUA/EMC02-4565.
tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.021 e com o parecer positivo de KEMA de acordo como Certificado 2024351-QUA/EMC02-4565.
som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.021 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.

*Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.021 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 2024351-QUA/
EMC02-4565.
*Merk
som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.021 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 2024351-QUA/EMC02-4565.
*Huom
jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.021 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 2024351-QUA/EMC02-4565.

Hiroshi Jinno
Manager Quality Control Department
Sakai, 1st of January 2003

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
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SPLIT SYSTEM Airconditioner

Installatiehandleiding
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1. VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN
Lees deze “VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN” zorgvuldig door voordat u de airconditioner installeert en zorg
ervoor, dat u het toestel op de juiste wijze installeert. Nadat u de installatie heeft voltooid dient u te controleren of de unit goed functioneert. Instrueer de cliënt in het gebruik en onderhoud van de unit.
Maak uw klanten erop attent dat het aanbeveling verdient om deze installatiehandleiding en de
bedieningshandleiding bij elkaar te bewaren, zodat deze later opnieuw kunnen worden nagelezen.
Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie “apparaten niet voor algemeen gebruik”.
Instrueer de cllënt in het gebruik en onderhoud van de unit.
WAARSCHUWING ....................... Het negeren van waarschuwingen kan dodelijke ongevallen tot
gevolg hebben.
VOORZORGSMAATREGELEN ..... Het negeren van voorzorgsmaatregelen kan lichamelijk letsel of
schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
WARNING
• Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren. Probeer het toestel niet zelf
te installeren.
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Voer de installatie uit conform de instructies van deze installatiehandleiding.
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Gebruik uitsluitend de voorgenschreven accessoires en onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens installatie kan waterlekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner op een fundering die sterk genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen
hebben.
Op een te zwakke fundering kan de unit omvallen en ernstig lichamelijk letsel en schade tot gevolg
hebben.
• Houd bij het installen van de unit rekening met natuurkrachten, zoals harde wind, stormen en aardbevingen, waar van toepassing.
Bij verkeerde installtie kan de unit vallen en ongevallen veroorzaken.
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• Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een gescheiden voedingssystem en dat al het werk aan elektrische bedrading wordt uitgevoerd door erkende elektriciens en comform de landelijik geldende
voorschriften en de instructies van deze installatiehandleiding.
Onvoldoende capacititeit van de voeding en fouten in de bedrading kunnen elektrische schrokken en
brand tot gevolg hebben.
• Zorg ervoor dat alle bekabeling stevig is vastgezet, het juiste type kabel wordt gebruikt en dat de aansluitpunten en kabels niet mechanisch kunnen worden belast.
Fouten bij aansluiting of installatie kunnen brandgevaar opleveren.
• Leidt, wanneer de voedingskabel en de bekabeling tussen de binnen- en buitenunits verbonden worden,
de kabels zodanig dat het deksel van de besturingskast goed bevestigd kan worden.
Als het deksel van de besturingskast niet correct bevestigd wordt, kan gevaar voor elektrische schokken,
brand of oververhitting van de aansluitingen ontstaan.
• Als er tijdens installatie koelmiddel ontsnapt dient de ruimte onmiddellijk goed gelucht te worden.
Als het koelmiddel tot ontbranding komt, kunnen er giftige gassen vrijkomen.
• Controleer na installatie of er geen koelmiddel ontsnapt.
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als het koelmiddel in contact komt met warmtebronnen, zoals gasfornuizen, kookplaten of verwarmingstoestellen met warmtespiralen.
• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.

•
•
•
•

•

•
•

2

VOORZORGSMAATREGELEN
Aard de airconditioner.
Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een
telefooninstallatie.
Onjuiste aarding kan gevaar op elektrische schrokken tot gevolg hebben.
Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar op elektrische tot gevolg hebben.
Installeer volgens de aanwijzingen van deze installatiehandleidung afvoerleidingen om voor goede afvoer
te zorgen en isoleer de leidingen om condensvorming te voorkomen.
Het op verkeerde wijze aanleggen van de afvoer kan waterlekkage en schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
Installeer de binnen- en buitenunits, de voedingskabels en de verbindingsbekabeling tenminste 1 meter
verwijderd van televisies of radio’s om vervorming van het te ontvangen (beeld)signaal te voorkomen.
(Bij sommige radiofrequenties kan een afstand van 1 meter in voorkomende gevallen onvoldoende blijken
te zijn om vervorming van het radiosignaal te voorkomen.)
Het bereik van de (draadloze) afstandsbediening kan in kamers met TL-verlichting (vooral bij snelstarts)
aanzienlijk korter dan normaal zijn.
Installeer de binnen-unit zo ver uit de buurt van TL-verlichting als mogelijk.
Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen:
(a) waar dampen van minerale oliën voorkomen, waar sprays worden gebruikt of stoom voorkomt, zoals
in een keuken.
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast en losraken of waterlekkage tot gevolg hebben.
(b) waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavalzuurgas.
De koperen leidingen of de gesoldeerde verbindingen kunnen worden aangetast een lekkage van
koelvloeistof tot gevolg hebben.
(c) in de buurt van maschines die elektromagnetische golven opwekken.
Elektromagnetisch golven kunnen de werking van het besturingssystem beinvloeden en storing
veroorzaken.
(d) waar ontvlambare gassen voorkomen, waar glasvezelstof of andere ontvlambare stoffen in de lucht
hangen, og waar licht ontvlambare materialen woorkomen, zoals ververdunner of benzine.
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden kan brand tot gevolg hebben.
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2. VOOR INSTALLATIE
• Zorg ervoor dat, wanneer het apparaat aan de vier hijsogen wordt opgetild uit de kartonnen verpakking, de andere delen van het apparaat, met name de koelmiddelleiding, de afvoerleiding en
andere kunststof delen, niet belast worden.
• Controleer, voordat u begint met de installatiewerkzaamheden, of het te gebruiken koelmiddel R410A is.
(Wanneer het verkeerde koelmiddel wordt gebruikt, zal het apparaat niet normaal werken.)
• Bewaar de voor de installatie benodigde hulpmiddelen tot alle installatiewerkzaamheden voltooid zijn.
Gooi ze niet weg!
• Kies een transportmethode.
• Laat de unit in de verpakking totdat deze op de plaats van installatie is aangekomen. Gebruik een draagriem van zacht materiaal of touw met beschermde platen wanneer het onvermijdelijk is dat de unit moet
worden verplaatst nadat de verpakking verwijderd is.
• Maak de verpakking van de besturingskast (top) pas open op het moment dat u het apparaat gaat
ophangen.
• Raadpleeg de papieren pasmal bij het kiezen van een plaats.
• Zie voor de installatie van een buitenunit, de installatiehandleiding bij de buitenunit.
• Gebruik het apparaat niet op locaties waar veel zout in de lucht aanwezig is, zoals vlakbij het strand, niet
op locaties waar de werkspanning fluctueert, zoals in fabrieken, of in auto’s of schepen.

2-1

ACCESSOIRES

Controleer of de volgende accessoires met de unit zijn bijgeleverd.

Naam

(1) Afvoerslang

(2) Klem

(3)Carrosseriering
voor hangbeugel

Hoeveelheid

1 stuks

1 stuks

8 stuks

(5) Papieren
pasmal

(4) Klem
(Groot)
6 stuks

(Klein)
1 stuks

1 stuks
Dient ook als
verpakkingsmateriaal

Vorm

Naam

(6) Bouten
(M5)

(7) Montagehulp
voor borgring

Hoeveelheid

4 stuks

4 stuks

Leidingisolatie

1 elk

1 elk

(8) voor
gasleidingen

(10) Groot

(12)Afdichtmateriaal
2 stuks

(Overigen)

Bedieningshandleiding
Installatiehandleiding

Vorm

2-2

Leidingisolatie Afdichtmiddel

(9) voor
waterleidingen

(11) Klein

OPTIONELE ACCESSIORES

• Voor deze unit zijn een afstandsbediening en decoratiepaneel (niet meegeleverd) benodigd. (Zie Tabel 1,2.)
Tabel 1
Apparaattype
FFQ25·35·50·60BV1B

Nederlands

Optioneel decoratiepaneel
BYFQ60BW1
Kleur : Wit
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• Er zijn twee verschillende soorten afstandsbedieningen afstandsbedieningen met snoer en draadloze
afstandsbedieningen. Selecteer een afstandsbediening uit Tabel 2 die de instemming van de klant heeft
en monteer deze op een daartoe geschikte plaats.
Tabel 2
Type afstandsbediening
Met draad
Draadloos

Europa

Australië

Alleen voor
Model met
koelunits
warmtepomp
BRC1C517
BRC7E531W
BRC7E530W

Alleen voor
Model met
koelunits
warmtepomp
BRC1C61
BRC7E531W
BRC7E530W

OPMERKING
• Wanneer de klant een afstandsbediening wil gebruiken die niet in “Tabel 2” op pagina 4 is opgenomen,
kunt u een geschikte afstandsbediening selecteren op basis van catalogi en technische informatie.

BESTEED TIJDENS INSTALLATIE EXTRA AANDACHT AAN DE VOLGENDE PUNTEN EN
INSPECTEER NA INSTALLATIE
a. Inspectiepunt na voltooiing van installatie.
Wat kan gebeuren als het niet goed is
Inspectieuitgevoerd.
punt
Zijn de binnen- en buitenunit stevig gemon- De unit kan vallen, trillen of bijgeluiden proteerd?
ceduren
Is de gaslektest goed uitgevoerd?
Er kan onvoldoende gekoeld worden.
Is de unit goed geïsoleerd?
Er kan condenswater gaan druppen.
Stroomt de afvoer goed door?
Er kan condenswater gaan druppen.
Komt de voedingsspanning overeen met de Er kunnen storingen optreden ofcompospanning die op de kenplaat staat?
nenten doorbranden.
Zjin de bedrading en de buizen goed aanEr kunnen storingen optreden of compogelegd?
nenten doorbranden.
Is de unit goed geaard?
Gevaar op elektrische schrokken.
Er kunnen storingen optreden of compoVoldoet de bedrading aan de specificaties?
nenten doorbranden.
Worden de luchtinlaat of de luchtuitlaat van
Er kan onvoldoende gekoeld worden.
binnen- of buitennuit geblokkeerd?
Is de lengte van de koelleidingen en de lading De lading van het koelmiddel in het
van het aanvullende koelmiddel genoteerd?
systeem kan niet goed bepaald worden.
Inspectiepunt

b. Inspectiepunt op moment van oplevering.

lees ook de paragraaf “VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN”
Inspectiepunt
Heeft u de cliënt de werking van het systeem uitgelegd en de gebruiksaanwijzing laten zien?
Heeft u de cliënt de gebruiksaanwijzing overhandigd?

Inspectiepunt

c. Items die uitleg behoeven
De items in de gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met
WAARSCHUWING en
VOORZORGSMAATEREGELEN hebben betrekking op situaties waaruit lichamelijk letsel en materiële schade
kan voortvioeien. Bovendien bevat de gebruiksaanwizing instructies vooe het normale gebruik van het
systeem. Het is van balang dat u de cliënt een volledinge beschrijving geeft van de werking van het
systeem en beveel de cliënt aan om de gebruiksaanwijzing goed te lezen.

4
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2-3

OPMERKINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

Geef uw klanten uitgebreide instructies (voor de bediening van de verschillende functies en het instellen
van de temperatuur) door de klant zelf het apparaat te laten bedienen met behulp van de instructies in de
handleiding.

3. HET SELECTEREN VAN DE PLAATS
Breng extra isolatiemateriaal aan op de behuizing van het apparaat wanneer de relatieve luchtvochtigheid in
het plafond mogelijk hoger dan 80 % kan worden. Gebruik glaswol, polyethyleenschuim, of een vergelijkbaar
materiaal net een dikte van minimaal 10 mm.
Bij deze unit kunt u zelf de richting van de luchtstroom instellen.
Om de lucht in 2 of 3 richtingen af te voeren moet een optionele set “Afdichting voor luchtuitlaat” gebruikt
worden.
(1) Kies een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet en de goedkeuring van de cliënt heeft.
• Bovenin (ook boven het plafond) de binnenunit kan geen water omlaag druppelen van de
koelmiddelleiding, de afvoerleiding, de waterleiding enz.
• Waar de lucht optimaal kan circuleren.
• Waar de luchtdoorgangen niet geblokkeerd worden.
• Waar condens goed kan worden afgevoerd.
• Waar het plafond sterk genoeg is om het gewicht van de unit te dragen.
• Waar het valse plafond niet duidelijk overhelt.
• Waar geen gevaar voor lekkage van gevaarlijke gassen bestaat.
• Waar voldoende ruimte voor installatie en onderhoud gerealiseerd kan worden.
• Waar het buizenwerk tussen de binnen- en buitenunits binnen de voorgeschreven limiet blijft.
(Zie de installatiehandleiding van de buitenunit.)

[Benodigde ruimte voor montage] (mm)
>

>

* 1500

Luchtuitlaat

1500

2500

>

* 1500

>

>

Voor hoge
installatie

H

* 1500

Lucht- Luchtuitlaat
aanvoer >

* 1500

>

* 1500

Afb. 1

>

* 1500

Afb. 2
OPMERKING
• De maat met de markering * moet minimaal 200 mm. zijn aan die zijden van de unit waar de luchtafvoeropening afgedekt is.
Model

H

FFQ25·35·50·60

285 (Controleer of de ruimte minimaal 295 is.)

VOORZORGSMAATREGELEN
• Installeer de binnen- en buitenunits, de voedingskabels en de verbindingsbekabeling tenminste
1 meter verwijderd van televisies of radio’s om vervorming van het te ontvangen (beeld)signaal te
voorkomen.
(Bij sommige radiofrequenties kan een afstand van 1 meter in voorkomende gevallen onvoldoende
blijken te zijn om vervorming van het radiosignaal te voorkomen.)
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(2) Richtingen van de luchtstroom
Selecteer de luchtstroom die het best geschikt is voor de ruimte en de plaats waar de unit is gemonteerd.
(Om de in 2 of 3 richtingen af te voeren moet dit ter plaatse ingesteld worden via afstandsbediening en de luchtuitla(a)t(en) gesloten worden. Meer informatie hierover vindt u in de installatiehandleiding van de optionele
afdichtingset en in de paragraaf “10. LOKALE INSTELLINGEN”).

[Luchtstroomrichtingen] (Voorbeeld)
Leiding

Leiding

Luchtuitlaat in 4
richtingen

Leiding

Luchtuitlaat in 3
richtingen

Luchtuitlaat in 2
richtingen

(3) Gebruik ophangbouten voor installatie. Controleer of het plafond stevig genoeg is om het gewicht van
de unit te dragen. In geval van twijfel dient het plafond vóór installatie te worden versterkt.
(De papieren pasmal toont de bevestigingspunten. Houd de mal tegen het plafond om vast te stellen
waar het plafond versterkt moet worden.)

4. VOORBEREIDINGEN VOOR INSTALLATIE
(1) Positie van plafondopening en unit ten opzichte van de ophangbouten.

(Afmeting plafondopening)
585 – *660
Ophangbeugel
Systeem
plafond

Ophangbout
(×4)

533 (Hartafstand tussen
de ophangbouten)
575 (Binnenunit)
585-660 (Plafondopening)
700 (Decoratiepaneel)

20 ≤

Afb. 3

20 ≤

(180)

700 (Decoratiepaneel)
585-660 (Plafondopening)
575 (Binnenunit)
533 (Hartafstand tussen
de ophangbouten)

Koelmiddelbuizen

(mm)

(Overlap van paneel en plafondmateriaal)
Aanzicht A
Afb. 4

A
OPMERKING
• Installeren is mogelijk in een plafondopening tot 660 mm (gemarkeerd met *). Om een overlap van 20 mm
te realiseren moet de afstand tussen de rand van de plafondopening en het apparaat maximaal 45 mm
zijn. Breng, als de afstand tussen de rand van de plafondopening en het apparaat groter is dan 45 mm,
een stuk plafondplaat
aan of gebruik een nieuwe plafondplaat.

Systeem plafond

Systeem plafond
Plafond-materiaal
< 45

< 45

(mm)
Afb. 5

6
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(2) Maak, indien nodig, een opening in het plafond. (Voor bestaande plafonds)
• Gebruik de aftekenmal (5) om de afmetingen van de plafondopening te bepalen.
• Maak de opening in het plafond. Schuif de buizen voor het koelmiddel en de afvoer door de opening
en breng de kabels voor het bedieningspaneel (niet nodig bij draadloze afstandsbediening) en de
verbinding tussen de binnen- en buitenunit aan. Zie hiervoor de betreffende paragrafen “LEIDINGEN”
en “BEDRADING”.
• Het kan noodzakelijk zijn om het plafond ter plaatse van de opening te versterken om te voorkomen
dat het plafond gaat doorhangen of gaat meetrillen. Raadpleeg ene bouwkundige.
(3) Monteer de ophangbouten.
(Gebruik ophangbouten M8 of M10)
Gebruik een anker voor een bestaand plafond en
keilpluggen of een solide ander ankerproduct voor
een nieuw plafond zodat het plafond het gewicht van
het apparaat veilig kan dragen.
Stel de afstand tot het plafond (50 - 100 mm) eerst in
voordat u verder gaat.

<Montagevoorbeeld>
Plafond
Anker
Lange moer of koppelmoer
Ophangbout
Systeemplafond
(mm)

Afb. 6
OPMERKING
• Alle hierboven weergegeven onderdelen worden niet meegeleverd.

5. INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT
Gebruik tijdens installatie alleen de bijgeleverde accessoires en de door uw bedrijf voorgeschreven
materialen.
(1) Nieuwe plafonds
(1-1) Hang de binnenunit voorlopig op hoogte.
• Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Zorg ervoor dat de verbinding deugdelijk is en
plaats zowel onder als boven de ophangbeugel vulringen.
Het vulringmontageplaatje (7) voorkomt dat de vulring kan vallen.

Moer (niet meegeleverd)
Borgring (3)
(gemonteerd)
Schuiven
Ophangbeugel
Aandraaien
(en borgen met tweede moer)

Montagehulp voor borgring (7)
(gemonteerd)
[De borgring bevestigen]

[De ophangbeugel bevestigen]
Afb. 7

Afb. 8

(1-2) Gebruik de aftekenmal (5) om de afmetingen van de plafondopening te bepalen.
Overleg zonodig met een timmerman of bouwkundige.
• Op het papieren sjabloon is het midden van de plafondopening weergegeven.
Op het papieren sjabloon is het midden van het apparaat weergegeven.
• Schroef de papieren sjabloon op de behuizing met de 4 schroeven (6)(×4).
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Aftekenmal (5)
(gemonteerd)

Bouten (6)
(gemonteerd)
Bouten (6)
(gemonteerd) [Monteren van de aftekenmal]
Afb. 9
<Plafond>
(1-3) Zet de unit neer op de manier zoals deze gemonteerd zal gaan worden.
(Zie 4.VOORBEREIDINGEN VOOR INSTALLATIE-(1).)
(1-4) Controleer of de unit waterpas hangt.
VOORZORGSMAATREGELEN
• De binnenunit is voorzien van een ingebouwde afvoerpomp met
vlotterschakelaar. Controleer met een waterpas of slangwaterpas of de apparaat zuiver horizontaal opgehangen is.
(Wanneer de apparaat schuin wordt opgehangen om te voorkomen dat condensaat wegstroomt, zal de vlotterschakelaar niet
goed werken, waardoor water uit de apparaat kan druppelen.)

Waterpas

Waterslang

[Horizontaal houden]

(1-5) Verwijder de montagehulp voor de borgring (7)
(1-6) Verwijder de aftekenmal (5).

Afb. 10

(2) Bestaande plafonds
(2-1) Hang de binnenunit voorlopig op hoogte.
• Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Zorg ervoor dat de verbinding deugdelijk is en
plaats zowel onder als boven de ophangbeugel vulringen. Het vulringmontageplaatje (7) voorkomt
dat de vulring kan vallen.

Moer (niet meegeleverd)
Borgring (3)
(gemonteerd)
Schuiven
Ophangbeugel
Aandraaien
(en borgen met tweede moer)

Montagehulp voor borgring (7)
(gemonteerd)
[De borgring bevestigen]

[De ophangbeugel bevestigen]
Afb. 11

Afb. 12

(2-2) Stel de hoogte en de positie van de unit af.
(Zie 4.VOORBEREIDINGEN VOOR INSTALLATIE-(1).)
(2-3) Voer de stappen (1–4) en (1–5) van de paragraaf(1) Nieuwe plafonds uit.

8
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6. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING
<Meer informatie voor de koelmiddelbuizen voor de buitenunit vindt u in de installatiehandleiding die
aan de buitenunit is bevestigd.>
<Breng aan beide zijden van zowel de gas- als de vloeistofleidingen het isolatiemateriaal aan. Wanneer de leidingen niet worden geïsoleerd kan dat leiden tot waterlekkage>
(Gebruik geschikt isolatiemateriaal omdat bij gebruik van een warmtepomp kan de temperatuur van de
gasleiding oplopen tot ongeveer 120°C.)
<Breng ook extra isolatiemateriaal om de koelmiddelleiding aan (minimaal 20 mm) in situaties waarbij de
temperatuur om de koelmiddelleidingen hoger kan worden dan 30 °C of de relatieve vochtigheid hoger kan
worden dan 80%. Op het oppervlak van de isolatie kan anders condens worden gevormd.>
<Controleer, voordat de koelmiddelleidingen worden aangesloten, welk type koelmiddel wordt
gebruikt. Wanneer verschillende typen koelmiddel worden gebruikt zal de installatie niet goed
werken.>

•
•
•
•

VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik een pijpsnijder en tromp die geschikt is voor het te gebruiken koelmiddel.
Breng, voordat u de trompverbinding aandraait, esterolie of etherolie op de tromp aan.
Knijp de leiding dicht of plak deze af met tape om te voorkomen dat vuil, vloeistof of stof de
leiding kan binnendringen.
Voorkom dat lucht of andere stoffen dan het koelmiddel in de koelmiddelleidingen terecht kunnen komen. Ventileer de ruimte onmiddellijk wanneer gasvormig koelmiddel ontsnapt tijdens de
installatiewerkzaamheden.

• De buitenunit is gevuld met koelmiddel.
• Maak de verbindingen altijd met een steeksleutel en een
momentsleutel, zoals is weergegeven in de afbeelding, wanneer de leidingen worden bevestigd op / losgekoppeld van
het apparaat. (Zie Afb. 13)
• Zie tabel 3 voor de afmetingen van de flensmoeren.
• Breng, voordat u de flensverbinding bevestigt, wat ether- of
esterolie aan op de getrompte leiding, draai deze drie of vier
keer rond en draai vervolgens de verbinding aan. (Zie Afb.
14)

Momentsleutel

Steeksleutel
Buisverbinding
Trompmoer

Afb. 13

Esterolie of etherolie

VOORZORGSMAATREGELEN
Wanneer de verbinding te strak wordt aangedraaid, kan deze
beschadigen en lekkage van koelmiddel veroorzaken.

Afb. 14

OPMERKING
• Gebruik de flensmoer die bij de binnenunit werd meegeleverd.
Tabel 3
Pijpdiamete
ø6,4 (1/4”)
ø9,5 (3/8”)
ø12,7 (1/2”)

Draaimoment
14,2 - 17,2 N·m
(144 - 175 kgf·cm)
32,7 - 39,9 N·m
(333 - 407 kgf·cm)
49,5 - 60,3 N·m
(505 - 615 kgf·cm)

Trompmaat A (mm)

Tromp

8,7-9,1
,

,

12,8-13,2
16,2 - 16,6

• Zie tabel 3 voor het juiste aandraaimoment.
VOORZORGSMAATREGELEN
Wanneer de verbinding te strak wordt aangedraaid, kan deze beschadigen en lekkage van koelmiddel
veroorzaken.
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Niet aanbevolen, maar voor noodgevallen
In principe dient u altijd een momentsleutel te gebruiken maar als die niet beschikbaar is, kunt u de
hieronder beschreven installatiemethode toepassen.
Controleer altijd of er geen lekken zijn als het werk klaar is.
Als u de optrompbout met een sleutel aandraait, komt er een punt waarop het aantrekkoppel plotseling
toeneemt. Vanaf dat punt draait u de bout nog verder over de hoek die hieronder wordt aangegeven:
Pijpdiameter
ø6,4 (1/4”)
ø9,5 (3/8”)
ø12,7 (1/2”)

Aantal graden doordraaien
60 à 90 graden
60 à 90 graden
30 à 60 graden

Aanbevolen armlengte van gereedschap
Circa 150mm
Circa 200mm
Circa 250mm

VOORZORGSMAATREGELEN
LET OP DE VOLGENDE PUNTEN BIJ HET MAKEN VAN SOLDEERVERBINDINGEN
“Gebruik geen vloeimiddel bij het maken van een soldeerverbinding tussen koperen koelmiddelleidingen.
Gebruik fosfor-kopersoldeer (BCuP), waarvoor geen vloeimiddel nodig is.”
Vloeimiddel is erg schadelijk voor koelmiddelleidingystemen. Wanneer bijvoorbeeld een vloeimiddel op
basis van chloride wordt gebruikt, zullen de leidingen corroderen; wanneer het vloeimiddel fluor bevat zal
de koelmiddelolie worden aangetast.

>

• Blaas, voordat u soldeerverbindingen maakt in koelmiddelleidingen, stikstof door de leidingen om aanwezige lucht uit de leidingen te verdringen. Als u de soldeerverbinding maakt zonder de beschermende
stikstofatmosfeer, zal een grote hoeveelheid oxidefilm in de leidingen ontstaan die een systeemstoring
zou kunnen veroorzaken.
• Vervang, wanneer de koelmiddelleidingen moeten worden gesoldeerd, eerst het aanwezige koelmiddel in
de koelmiddelleidingen door stikstof. Sluit de binnenunit met een flens- of trompverbinding aan zodra dit
gebeurd is.
• De stikstofdruk moet met behulp van een reduceerventiel worden ingesteld op 0,2 MPa (0,2 kg/cm2) wanneer tijdens het vullen van leidingen een soldeerverbinding moet worden gemaakt (Zie Afb. 15)

Koelmiddelleidingen

Tape
Te solderen
onderdeel

Reduceerventiel

handafsluiter

Stikstof

Stikstof
Afb. 15

• Breng, nadat u de verbinding heeft getest op gaslekkage, zorgvuldig de warmte-isolatie om de verbinding
aan volgens de specificaties uit de volgende grafiek en breng deze aan op de punten (8) en (9).
(Zet de beide uiteinden vast met de klemmen (4) .) (Zie Afb. 16)
• Wikkel de afdichtmat (11) alleen om de isolatie voor de verbindingen aan de gaszijde. (Zie Afb. 16)

Klein afdichtmat
(gemonteerd) (11)
(Wikkel de afdichtmat
om de koppeling.)
Klem (4)
(Groot ×4)
(gemonteerd)

Vloeistofleidingen

Isolatie voor aansluiting
(gemonteerdd)(9)
(voor de vloeistofleiding)
Isolatie voor aansluiting
(gemonteerd)(8)
(voor de gasleiding)
Gasleidingen
Afb. 16

10
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VOORZORGSMAATREGELEN
Isoleer alle ter plaatse gemonteerde leidingen helemaal tot aan de leidingkoppeling binnenin het apparaat.
Wanneer iemand een niet-geïsoleerde leiding aanraakt kan deze een brandwond oplopen of condensvorming op de leiding optreden.

7. AANLEGGEN VAN DE AFVOERLEIDING
(1) Installeer de afvoerleiding.
• Installeer de leidingen zodanig dat het condensaat zonder moeite kan worden afgevoerd
• Zorg ervoor dat de diameter van de leidingen overeenkomt met die van de verbindingsleidingen (PVCbuis, nominale diameter 20 mm, buitendiameter 26 mm) of groter is (behalve de stijgleiding).
• Zorg ervoor dat de afvoerleiding zo kort mogelijk is en afloopt met tenminste 1/100 om luchtbelvorming te
voorkomen.
• Bekijk, wanneer er onvoldoende mogelijkheden zijn om de slang af te laten lopen, de aanwijzingen in
AANDACHTSPUNTEN BIJ OMHOOGBRENGEN VAN DE AFVOERLEIDING op pagina 11.
• Hang de afvoerslang op regelmatige afstanden, elke 1 tot 1,5 m, op om te voorkomen dat deze gaat
doorhangen.

Ophangbeugel

,

Verval minimaal
1/100

GOED

FOUT

FOUT

Afb. 17

Afb. 18

• Gebruik de meegeleverde slang (1) en klem (2).
• Steek de afvoerslang in de aansluiting van de afvoerschaal tot de grijs tape en klem de slang vast. Draai
de klem vast tot de kop van de bout minder dan 4 mm is verwijderd van de slang.
• Breng zorgvuldig de warmte-isolatie aan op de volgende twee plaatsen op de manier zoals is weergegeven in de onderstaande afbeelding om te voorkomen dat waterlekkage of condensvorming kan ontstaan.
• Afvoerleiding binnen
• De aansluiting voor de afvoerleiding
• Wikkel de meegeleverde afdichtmat (10) over de klem en de afvoerslang om deze te isoleren.

Klem (2)
(gemonteerd)

Klem (2)
(gemonteerd)

Afvoerslang (1)
(gemonteerd)

Tape (Grijs)
Afb. 19

Grote afdichtmat (10)
(gemonteerd)

4mm
Afb. 20

<AANDACHTSPUNTEN BIJ OMHOOGBRENGEN VAN DE AFVOERLEIDING>
• Breng de afvoerleiding maximaal 545 mm. omhoog.
• Breng de leiding altijd met een haakse bocht vanaf de unit omhoog en altijd op maximaal 300 mm. vanaf
de unit.
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Ophangbeugel

Plafond

Variabel
( ≥ 545)
205

1-1,5m

750

300

Afvoerslang (1) (gemonteerd)

(mm)

Haakse bocht

Klem (gemonteerd) (2)

Til het apparaat hier op
Afb. 21
OPMERKING
• Buig of tordeer de meegeleverde afvoerslang (1) niet om te voorkomen dat deze te zwaar belast wordt
tijdens de installatie. (Hierdoor kan lekkage ontstaan.)
• Monteer de slangen op de manier zoals in onderstaande afbeelding wanneer meerdere afvoerslangen bij
elkaar komen.

100mm

Zorg ervoor dat het verval minstens
1/100 is zodat er geen luchtbellen in
de leidingen kunnen ontstaan.
T-stuk (driezijdig gelijk)
Afb. 22

Gebruik afvoerslang met een diameter die voldoende groot is voor de hoeveelheid af te voeren vloeistof.
(2) Controleer na het installeren van de afvoer of deze goed afwatert.
• Giet langzaam ongeveer 1000 cc water in de lekschaal en controleer of de afvoer goed werkt.
NA DAT DE ELEKTRISCHE BEKABELING IS GEÏNSTALLEERD
• Controleer de werking van de afvoer tijdens koelen.
VOORDAT DE ELEKTRISCHE BEKABELING IS GEÏNSTALLEERD
• Verwijder het deksel van de besturingskast. Sluit de enkelfase voeding (ENKELFASE 50 Hz, 220/240 V)
aan op de klemmen 1 en 2 op het aansluitingenblok. Klem 3 van het aansluitingenblok voor de voeding
niet gebruiken. (De afvoerpomp zal dan niet werken.)Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de
besturingskast op dat geen verbindingen loskomen. Bevestig eerst het deksel van de besturingskast voordat u de netvoeding inschakelt.
• Schakel, nadat u de werking van de afvoer heeft gecontroleerd (Afb. 23, Afb. 24), het apparaat uit en
onderbreek de voedingsspanning.
• Monteer het deksel van de besturingskast weer op de oorspronkelijke manier.
Afvoerleiding

Afb. 23

Plastic bakje om water
mee te gieten
(Slang moet ongeveer
100 mm lang zijn.)

100

(mm)
Aftapopening voor onderhoud (met rubber stop)
(Via deze aftapopening kan het
afvoerreservoir geleegd worden)
<Om water aan te voeren via de luchtuitlaat>

[Methoden om unit te vullen met water]
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Deksel van
de besturingskast

Verwijder het deksel van het elektrische
aansluitingencompartiment.
(verwijder de 2 schroeven).

Voedingsaansluitingenblok
1

2

3

No.3
No.1 No.2

Eenfasige voeding
(50Hz 220-240V)

Afb. 24

VOORZORGSMAATREGELEN
Aansluitingen voor afvoerleidingen
Sluit de afvoerleidingen nooit direct aan op een rioolbuis die naar ammoniak ruikt. De ammoniak in het riool
kan dan de binnenunit binnenunit binnendringen via de afvoerleidingen, waardoor de warmtewisselaar gaat
corroderen
Hierdoor zal de afvoerleiding geblokkeerd worden omdat het water in afvoerleiding zal blijven staan.
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8. VOORBEELD VAN BEDRADING
Voor de bedrading van de buitenuit dient u de installatiehandelding te raadplegen die bij de buitenuit is geleverd.
Het systeemmodel bevestigen.
• Paarmodel: 1 afstandsbediening regelt 1 binnenunit (standardmodel) (Zie Afb. 25)
• Multisysteem: De binnenunits 1 tot en met 4 moeten worden aangesloten op de buitenunit. De binnenunit
wordt bestuurd met behulp van de daarop aangesloten afstandsbediening. (Zie Afb. 26)
Groepsbediening is echter niet nodig.
• Groepsregeing:1 afstandsbediening regelt maximaal 16 binnenunits. (Alle binneunits werken
overeenkomstig de afstandbediening). (Zie Afb. 27)
• Regeeling met 2 afstandsbedieningen: 2 afstandsbedieningen voor 1 binnenunit. (Zie Afb. 28)

Multisysteem

Paarmodel

Hoofvoeding

Hoofvoeding
Hoofdschakelaar

Hoofdschakelaar
Zekering

Zekering
Buitenuit

Buitenuit
1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Binnenunit

Binnenunit
P1 P2

1 2 3

Afstandsbediening
(Optionale accessoires)

Afb. 25

Binnenunit
P1 P2

P1 P2

Binnenunit
P1 P2

P1 P2

Afstandsbediening
(Optionale accessoires)

Afb. 26

Groepsregeing

Regeeling met 2 afstandsbedieningen

Hoofvoeding
Hoofdschakelaar

Hoofvoeding
Hoofvoeding
Hoofdschakelaar
Hoofdschakelaar

Hoofvoeding
Hoofdschakelaar

Zekering

Zekering

Zekering

Zekering

Buitenuit

Buitenuit

Buitenuit

Buitenuit

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

P1 P2

Binnenunit

P1 P2

Binnenunit
P1 P2

P1 P2

Binnenunit

Afstandsbediening
(Optionale accessoires)

Afb. 27

P1 P2

Binnenunit
Afstandsbediening 1
(Optionale
accessoires)

P1 P2

P1 P2

Afb. 28

Afstandsbediening 2
(Optionale
accessoires)

OPMERKING
1. Alle transmissieleidingen met uitzondering van die van de afstandsbediening zjin gepolariseerd en
moeten overeenkomen met het symbool op het klemmenbord.
op het
2. Sluit, wanneer een afgeschermde kabel wordt gebruikt, de afscherming aan op
aansluitingenblok van een afstandsbediening.(Sluit ook de aardingsdraad voor de afstandsbediening
aan op een geaard metalen voorwerp.)
3. Gebruik bij groepsbediening de afstandsbediening voor de binnenunit met de meeste mogelijkheden
(zoals bijv. met de jaloeziemotor).
14
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9. ELEKTRISCHE BEDRADING
• Alle ter plaatse verkregen onderdelen en materialen dienen aan de landelijk geldende voorschriften te voldoen.
• Gebruik alleen koperdraad.
• Meer informatie over de elektrische aansluitingen vindt u in “Elektrisch schema” dat is bevestigd op het
deksel van het aansluitingencompartiment.
• Zie de installatiehandleiding van de afstandsbediening voor details over het aansluiten van de afstandsbediening.
• Alle bedrading dient door een erkend elektricien te worden aangelegd.
• In het elektrische systeem moet een onderbreker worden geïnstalleerd waarmee het gehele systeem in
één keer spanningsloos kan worden geschakeld.
• Raadpleeg de installatiehandleiding van de buiten-unit voor informatie over de draaddikte van de stroomkabel naar de buiten-unit, de capaciteit van de circuitonderbreker en -schakelaar en instructies voor het
aanleggen van de bedrading.
• Vergeet niet om de airconditioner te aarden.
• Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een
telefooninstallatie.
• Waterleidingen: explosiegevaar wanneer lekkage optreedt.
• Waterleidingen: aarding niet mogelijk wanneer PVC-buis is gebruikt.
• Telefoonaardkabels of lichtleidingen: mogelijk abnormaal hoge spanningen in de aarde als gevolg van
blikseminslagen.
• Specificaties voor ter plaatse verkregen bedrading
Tabel 4
Draad
Verbindingsbekabeling tussen units
Kabel van de afstandsbediening
Bekabeling naar aardingaansluiting

H05VV – U4G (OPMERKING 1)
Vinylsnoer met mantel of kabel
(2-draads) (OPMERKING 2)
Aardingkabel conform ter plaatse geldende voorschriften

Draaddikte
(mm2)

Lengte

2,5

–

0,75-1,25

Max. 500 m
*

2,0

–

*Dit is de totale extra lengte in het systeem bij groepsbediening.
OPMERKING
1. Alleen in geval van beschermde leidingen. Gebruik H07RN-F bij geen bescherming.
2. Voor Europa en Azië: afgeschermd PVC-snoer of kabel ( Dikte isolatiemateriaal: minimaal 1 mm)
Voor Australië: standaard afgeschermde kabel (Dikte isolatiemateriaal: minimaal 1 mm)
VOORZORGSMAATREGELEN
• Bundel de draden altijd nadat de aansluitingen zijn gemaakt om te voorkomen dat het deksel van het
elektrische aansluitingencompartiment omhoogkomt.
• Klem de draden voor de afstandsbediening niet vast onder dezelfde klem als die gebruikt wordt voor het
vastzetten van de verbindingskabels tussen de units. Wanneer u dat doet, kan dat leiden tot storingen.
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de draden voor de afstandsbediening en de verbindingskabels tussen
de units en andere kabels ten minste 50 mm is. Wanneer deze afstand kleiner is, kan dat leiden tot storingen als gevolg van elektrische interferentie.
Aansluiting van de verbindingskabels tussen units, de aardingskabel en de kabel van de afstandsbediening (Zie Afb. 29)
• Verbindingsbekabeling tussen units en de aardingskabel
Verwijder het deksel van de besturingskast en sluit de met elkaar corresponderende genummerde fasedraden aan op het aansluitingenblok (4P) in het apparaat. En sluit de aardingkabel aan op het aansluitingenblok. Trek de kabels vanaf de buitenzijde naar binnen en zet deze vervolgens stevig vast met de
meegeleverde klem (4).
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• Zorg ervoor dat de bekabeling tussen de klem (4) en het aansluitingenblok voor de voeding niet strak
gespannen is. (Bekijk Afb. 30 en strip de kabel ten minste over een lengte van 80 mm.)
• Verwijder het deksel van de besturingskast, trek de kabel door de opening naar binnen en sluit deze vervolgens aan op het aansluitingenblok voor de afstandsbediening (6P). (geen polariteit) Bevestig de kabel
van de afstandsbediening stevig met de meegeleverde klem (4) (op 2 punten).
• Zorg ervoor dat de bekabeling tussen de klem (4) en het aansluitingenblok voor de afstandsbediening niet
strak gespannen is.
• Bevestig, nadat u de verbinding heeft gemaakt, het afdichtmateriaal (12).
• Vergeet niet om de afdichtmat aan te brengen om te voorkomen dat water, insecten of andere kleine
dieren het apparaat kunnen binnendringen. Daardoor kan kortsluiting ontstaan in het aansluitingencompartiment.
Bekabeling voor de afstandsbediening

Kabel van de afstandsbediening

de afscherming van de afgeschermde kabel.
(Aard
Zie opmerking 2 in paragraaf “8. VOORBEELD VAN BEDRADING” )

Opmerking

Aansluitingenblok voor
afstandsbediening (6P)

m

15m

10~

Deksel van de besturingskast

Etiket met elektrisch schema
(gemonteerd)
Klem (4)

(gemonteerd)
Klem (4) (Klein)

(Groot)

Bevestig, nadat u de
klem (4) (klein) heeft
bevestigd op de
kabelafscherming, de
kabelafscherming met
de klem (4) (groot) op
de klem.

Klem

Vergeet niet de kabelmantel vest te
zetten. Knip het overtollige materiaal
weg nadat u dit heeft vastgezet.

(Achterzijde van het deksel van
de besturingskast)

Verwijder het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment. (verwijder de 2 schroeven).

Verbindingsbekabeling
tussen units
Buitenuit

Opmerking

Binnenunit
(Verbindingsbekabeling
tussen units)
Zo sluit u aansluitingenblok
(4P) aan op de aardingkabel.

10~15mm

Opmerking)
Verbindingsbekabeling
Voedingstussen units
aansluitingenblok
Klem (4)
(Groot)
(gemonteerd) Vergeet niet de

kabelmantel vest te
zetten. Knip het
overtollige materiaal
weg nadat u dit heeft
vastgezet.

Klem

Afb. 29

16

Vergeet niet om de afdichtmat aan te brengen om te
voorkomen dat water, insecten of andere kleine
dieren het apparaat kunnen binnendringen.
Daardoor kan kortsluiting ontstaan in het
aansluitingencompartiment.
(gemonteerd)
Afdichtmateriaal (12)
Vul de gehele
opening om de kabel
en zorg ervoor
dat er geen
lekkage kan
ontstaan.

Afdichtmateriaal(12)
(gemonteerd)

Bekabeling
(Binnenzijde)

Bekabeling
naar buiten

(Buitenzijde)
[Zo bevestigt u de afdichtmatten]
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Let op de onderstaande opmerkingen wanneer u de voedingskabel aansluit op het aansluitingenblok.
• Aantrekmomenten voor de aansluitingen
• Gebruik een passende schroevendraaier voor het aandraaien van de schroeven van de aansluitingen.
Als de schroevendraaier te smal is zult u de koppen van de schroeven beschadigen en de aansluitingen niet strak genoeg aan kunnen draaien.
• Als de aansluitschroeven te strak worden aangedraaid kunnen de schroeven beschadigen.
• In de onderstaande tabel vindt u de aantrekmomenten voor de schroeven van de aansluitingen.
Aantrekmoment
Aansluitingenblok voor afstandsbediening (6P)

0,79~0,97 N·m

Voedingsaansluitingenblok (4P)

1,18~1,44 N·m

Aandachtspunten bij het aansluiten van de voedingskabel
Gebruik een aansluitoog voor de verbinding met het aansluitingenblok. Let op de volgende punten wanneer
dat om onoverkomelijke redenen niet mogelijk is instructie.
Strip de kabelmantel van de verbindingskabel over ten minste 80 mm. (Zie Afb. 30)
• Maak de aansluitingen altijd met kabel van de voorgeschreven dikte, maak de aansluitingen altijd
helemaal af en bevestig de kabels zo dat, wanneer er aan de kabel wordt getrokken, de aansluitingen zelf
niet worden belast.

Monteer een isolatiemof
Aansluitoog
Verbindingsbekabeling tussen units

r

ee

Afb. 30

m

80

of

m

m

VOORZORGSMAATREGELEN
Zorg er bij het vastzetten van de leidingen voor dat de verbindingen onbelast blijven en gebruik het juiste
bevestigingsmateriaal. Zorg er bij het aansluiten van de bedrading voor dat het deksel van de besturingskast
goed aansluit; leg de kabels netjes neer en schroef het deksel van de besturingskast vervolgens stevig vast.
Let er bij het bevestigen van het deksel van de besturingskast op dat de bekabeling niet wordt afgeklemd.
Voer kabels voorzichtig door openingen om te voorkomen dat ze beschadigen.
Voer de kabel voor de afstandsbediening, verbindingskabels en andere elektrische bekabeling ook buiten
het apparaat niet door dezelfde buis en houdt daarbij een minimale afstand aan van 50 mm om elektrische
interferentie te voorkomen.
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10. LOKALE INSTELLINGEN
(1) Zorg ervoor dat de deksels van de controle eenheiden van de binnen- en buitenunits zijn gesloten.
(2) De veldingstellingen moeten conform de omstandigheden van installatie vanaf de afstandbediening worden uitgevoerd.
• Instelling gebeurt door wijziging van het “Functienr.”, het “EERSTE CODENR.” en het “TWEEDE
CODENR.
• In de paragraaf “Lokale instellingen” bij de afstandsbediening vindt u de volgorde van de instellingen en
de manier waarop deze moeten worden doorgevoerd.

10-1 Zo selecteert u de uitblaasrichting
• Zie voor het wijzigen van de luchtstroom (2 of 3 richtingen) de bij de afdichtset voor de luchtuitlaat meegeleverde installatiehandleiding of de onderhoudshandleiding. (De fabrieksinstelling voor het tweede
codenummer (SECOND CODE NO.) is “01” voor uitblazen in 4 richtingen)

10-2 Instellingen voor opties
• Raadpleeg de installatiehandleiding van de optie voor details over de instelling ervan.

10-3 Instellen van de luchtfilterdisplay
• De afstandsbedieningen zijn voorzien van een LDC-scherm waarop kan worden aangegeven wanneer de
luchtfilters gereinigd moeten worden.
• Stel het TWEEDE CODENR. Afhankelijk van de hoeveelheid stof in de ruimte volgens “Tabel 5” in.
(Het TWEEDE CODENR. is op de fabriek ingesteld op “01” voor lichte vervuiling van het luchtfilter.)
Tabel 5
Instelling
Lichte vervuiling van
het luchtfilter
Zware vervuiling van
het luchtfilter

Interval tussen luchtfilterdisplay

Functienr.

EERSTE
CODENR.

Ca. 2500 uren

TWEEDE
CODENR.
01

10 (20)

0

Ca. 1250 uren

02

10-4 Groepsbediening gebruiken
• Met het apparaat als gecombineerde apparaat wordt gebruikt, kunt u maximaal 16 apparaten met de
afstandsbediening besturen.
• In dat geval zullen alle binnenunits werken op de manier zoals wordt ingesteld met de afstandsbediening.
• Selecteer een afstandsbediening waarmee zoveel mogelijk functies die in de groep beschikbaar zijn,
kunnen worden bediend.
Buitenuit 1
Binnenunit 1

Buitenuit 2

Binnenunit 2

Buitenuit 3

Binnenunit 3

Afstandsbediening voor groepsbediening

Aansluitingen maken (Zie 9. ELEKTRISCHE BEDRADING op pagina 15)
(1) Verwijder het deksel van besturingskast.
(2) Verbind de aansluitingen in het elektrische aansluitingencompartiment (P 1 P 2) door.
(Geen polariteit.) (Zie Afb. 27 op pagina 14 en Tabel 4 op pagina 15)
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10-5 Twee afstandsbedieningen (Besturen van 1 binnenuit door 2 afstandsbedieningen)
• Wanneer u 2 afstandsbedieningen gebruikt, moet u de ene op “HOOFD” instellen en de andere op
“HULP”.
HOOFD/HULP-OMSCHAKELING
(1) Steek een rechte schroevendraaier in de sleuf tussen het onderste en het bovenste deel van de
afstandsbediening (op 2 plaatsen) en haal zo het bovenste deel van afstandsbediening los. (De printplaat van de afstandsbediening is bevestigd aan het bovenste deel van de afstandsbediening.)
(Zie Afb. 31)
(2) Zet de hoofd/hulp-omschakelaar op de printplaat van één van de afstandsbedieningen op “S”. (Laat de
schakelaar van de andere afstandsbediening op “M” staan.) (Zie Afb. 32)
Afb. 31

Afb. 32
Bovenste deel van
de afstandsbediening

Onderste deel van
de afstand bediening
Steek de schroevendraaler hierin
en verwijder het bovenste deel van
de afstandsbediening voorzichtig.

(Fabrieksinstelling) S
M
(Als de fabrieksinstellingen
ongewijzigd zijn gebleven, S
M
hoeft u slechts één van de
afstandsbedieningen te
veranderen.)

Printplaat
afstandsbediening

Aansluiten (Zie 9. ELEKTRISCHE BEDRADING op pagina 15)
(3) Verwijder het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment.
(4) Sluit afstandsbediening 2 aan op het aansluitingenblok (P 1 P 2) voor de afstandsbediening in het
elektrische aansluitingencompartiment.
(Geen polariteit.) (Zie Afb. 28 op pagina 14 en Tabel 4 op pagina 15)

11. INSTALLEREN VAN HET DECORATIEPANEEL
<Lees paragraaf “12. TESTEN” voordat u de werking van het apparaat controleert en de sierpanelen
bevestigt.>
Zie de installatiehandleiding bij het decoratiepaneel.
Controleer na het monteren van het decoratiepaneel of het decoratiepaneel vlak tegen de behuizing van de
unit aanligt.

12. TESTEN
(1) Zorg ervoor dat de deksels van de controle eenheiden van de binnen- en buitenunits zijn gesloten.
(2) Zie BESTEED TIJDENS INSTALLATIE EXTRA AANDACHT AAN DE VOLGENDE PUNTEN EN
INSPECTEER NA INSTALLATIE op pagina 4.
• Nadat de aanleg van de koelleidingen, de afvoerleidingen en de elektrische bedrading is voltooid dient u
het systeem uit veiligheid te testen.

Nederlands
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12-1 TESTEN
Open de stopklep van de gasleiding.
Open de stopklep van de vloeistofleiding.
Schakel de voeding gedurende 6 uur in.
Zet de unit met de afstandsbediening på koelen en druk de AAN/UIT-toets is om de unit in werking te
zetten (
).
) 4 keer in (2 keer bij draadloze afstandsbedieningen) en test de
5. Druk de INSPECTIE/TEST-toets (
unit gedurende 3 minuten.
) in om te controleren of de unit functioneert.
6. Druj de LUCHTSTROOMRICHTINGREGELAAR (
) in en laat de unit normaal werken.
7. Druk de INSPECTIE/TEST-toets (
8. Controleer de werking van de unit conform de gebruiksaanwijzing
1.
2.
3.
4.

VOORZORGSMAATREGELEN
1. Als het apparaat niet of niet goed werkt vindt u meer informatie in paragraaf “12-2 DIAGNOSES BIJ
STORINGEN”.
2. Druk, nadat de test is uitgevoerd, eenmaal op de toets INSPECTIE / TESTBEDRIJF om het apparaat in
de inspectiemodus te schakelen en controleer of de code “00” (=normaal) wordt weergegeven.
Raadpleeg, als er een code wordt weergegeven behalve “00”, paragraaf 12-2 DIAGNOSES BIJ STORINGEN.
OPMERKING
• Wanneer het apparaat niet werkt als gevolg van een storing, kunt u een diagnose stellen met behulp van
de onderstaande storingentabel.

12-2 DIAGNOSES BIJ STORINGEN
• Als de airconditioner na de installatie niet goed werkt is de oorzaak daarvan waarschijnlijk één van de
items in de onderstaande tabel.
Display van de afstandsbediening

88*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

88 knipperend

•

Geen informatie in het display

Storing
Probleem met netvoeding of fasedraad niet aangesloten
Bekabeling tussen de binnen- en buitenunit verkeerd aangesloten
Pintplaat binnenunit defect
Voedingaansluiting printplaatunit niet correct
Foutief aangesloten verbindingskabel voor de afstandsbediening
Afstandsbediening defect
Zekering defect
Pintplaat binnenunit defect
Bekabeling tussen de binnen- en buitenunit verkeerd aangesloten
Bekabeling tussen de binnen- en buitenunit verkeerd aangesloten

*De maximale tijd, nadat u de voedingsspanning heeft ingeschakeld, is 90 seconden (het display zal in dat
geval echter “88”. weergeven). Dit is geen defect en de ingestelde tijd zal 90 seconden zijn.
 Storingsoorzaken bepalen met behulp van de codes op het LCD-scherm van de afstandsbediening.
1. Bij de aangesloten afstandsbediening. (Opmerking 1)
Wanneer het systeem stopt als gevolg van probleem knipperen de verklikkerlamp en “
” en wordt de
storingscode weergegeven op het LCD-scherm.
Zoek in dat geval de weergegeven storingscode op in de tabel met storingsodes. Bij groepsbediening
wordt het apparaatnummer weergegeven, zodat u de binnenunit met de storing gemakkelijk kunt
herkennen. (Opmerking 2)
2. Met de draadloze afstandsbediening.
(Zie ook de bedieningshandleiding van de draadloze afstandsbediening)
OPMERKING
1.Druk, wanneer geen draadloze afstandsbediening wordt gebruikt, op de toets INSPECTIE/WERKINGST
EST op de afstandsbediening; “
” gaat knipperen en de afstandsbediening schakelt om naar de
inspectiemodus.
2.Houdt de toets AAN/UIT minimaal 5 seconden ingedrukt totdat de hierboven beschreven storingenlijst ver
dwijnt, nadat de storingcode tweemaal aan en uit is gegaan en de code “00” (normaal) is weergegeven.
Het display schakelt nu om van de inspectiemodus naar de normale bedieningsmodus.
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12-3 Storingscode
• In gevallen waarvoor geen storingscode aanwezig is wordt de melding “
” niet weergegeven. Hoewel
het systeem in die gevallen wel zal werken, moet het och worden gecontroleerd en gerepareerd worden.
• Afhankelijk van het type binnen- of buitenunit wordt de foutcode al dan niet weergegeven.
Code
A1
A3
A5
A6
AH
AJ
C4
C5
C9
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
F3
H3
H4
H6
H7
H8
H9
J3
J5
J6
J8
J9
L4
L5

Nederlands

Storing/Opmerkingen
Printplaat van de binnenunit van de pc defect
Niveau afvoerwater abnormaal
Vorstbeveiliging ingeschakeld of gestopt door overdrukbeveiliging.
Ventilatormotor binnenunit overbelast, te hoge spanning of geblokkeerd.
Luchtreiniger defect.
Alleen de luchtreiniger werkt niet.
Ingestelde type niet correct
Capaciteitsgegevens verkeerd ingesteld of niets geprogrammeerd in de datachip
Temperatuursensor (R2T) voor de warmtewisselaar is defect
Temperatuursensor (R3T) voor de warmtewisselaar is defect
Sensor voor de aanvoerluchttemperatuur is defect
Sensor voor afstandsbediening is defect
De thermistor van de afstandsbediening werkt niet, maar system thermo run kan wel
worden uitgevoerd.
Beveiliging geactiveerd (buitenunit)
Printplaat van de buitenunit defect
Hogedruk abnormaal (buitenunit)
Lage druk abnormaal (buitenunit)
Storing bij blokkeren van de motor van de compressor
Compressormotor is vergrendeld als gevolg van te hoge belasting (buiten)
Storing bij blokkeren van de ventilatormotor
Storing door momentane overspanning op de buitenventilator
Overdruk inlaat (buitenunit)
Elektronische expansieklep defect (buitenunit)
Storing in de schakelaar voor koelen/verwarmen (buitenunit)
Temperatuur afvoerleiding abnormaal (buitenunit)
Hogedrukschakelaar defect (buitenunit)
Lagedrukschakelaar defect (buitenunit)
Detectiesensor niet op de juiste plaats gemonteerd (buitenunit)
Storing positiesignaal buitenmotor
CT-Storing (buitenunit)
Buitenluchtthermistor defect (buitenunit)
Thermistor afvoerleiding defect (buitenunit)
Thermistor aanvoerleiding defect (buitenunit)
Warmtewisselaar thermistor defect (buitenunit)
Thermistor in vloeistofleiding defect (verwarmen) (buiten)
Thermistor in gasleiding defect (koelen) (buiten)
Oververhit koelelement (buitenunit)
Koeling omvormer defect.
Momentane overspanning (buitenunit)
Mogelijk aardingsfout of kortsluiting in de motor van de compressor.
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L8

L9
LC
P1
P3
P4
PJ
U0
U1
U2

U4
UF

U5
U8

UA
UC

Thermische beveiliging (buitenunit)
Mogelijk elektrische overbelasting in de compressor of verbroken verbinding in de motor
van de compressor
Afslagbeveiliging (buitenunit)
Compressor mogelijk geblokkeerd.
Storing bij transmissie tussen de besturingen van de omvormer van de
buitenunits.(buitenunit)
Onderbroken fasedraad of te lage voedingsspanning voor hoofdschakeling (buitenunit)
Storing temperatuursensor op printplaat (buitenunit)
Storing temperatuursensor op koelelement (buitenunit)
Ingestelde type niet correct (buitenunit)
Capaciteitsgegevens verkeerd ingesteld of niets geprogrammeerd in de datachip
Temperatuur aanvoerleiding is abnormaal of tekort aan koelmiddel
Faserichting verkeerd
Verwissel twee fasedraadaansluitingen bij L1, L2 en L3.
Storing voedingsspanning (OPMERKING 3)
Mogelijk het defect in 52C
Verbindingsfout (tussen binnenunit en buitenunit)
Verkeerd aangesloten bekabeling tussen binnen- en buitenunits of defecte printplaat van
de binnen- en buitenunit.
Wanneer de melding UF wordt weergegeven, is de bedrading tussen de binnenunit en
de buitenunit niet goed aangesloten. Sluit in dat geval direct de voedingsspanning af en
sluit de bekabeling op de juiste manier aan. (De compressor en de ventilator van de
buitenunit kunnen in werking treden zonder dat daarvoor een opdracht via de afstandsbediening noodzakelijk is.)
Transmissiefout. (tussen binnenunit en buitenunit)
Storing bij transmissie tussen binnenunit en afstandsbediening.
Storing in verbinding tussen hoofd- en hulpafstandsbedieningen.
(Storing in hulpafstandsbediening.)
Verkeerde instelling voor groepensysteem
Verkeerde instelling van keuzeschakelaar van groepensysteem.
(Zie schakelaar SS2 op de printplaat van de hoofdunit) Verkeerd aangesloten bedrading
tussen de binnenunit en de buitenunit.
Centraal besturingsadres overlap

13. BEDRADINGSSCHEM
(Zie Afb. 33)

22

1
3

NAAR BUITENUNIT
BEKABELDE AFSTANDSBEDIENING

2
4

5

ONTVANGER /DISPLAY-UNIT

6

7
9
11

BINNENUNIT (HOOFDUNIT)
AFSTANDSBEDIENING
CENTRALE AFSTANDSBEDIENING

8
10
12

OPMERKING) 3
BESTURINGSKAST
IN GEVAL VAN GELIJKTIJDIG BESTURINGSSYSTEEM
BINNENUNIT (HULPUNIT)
OPMERKING) 5
OPMERKING) 1

Nederlands
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AFSTANDSBEDIENING)

(EXTERN AAN / UITSIGNAAL)

X40A AANSLUITSTEKKER

(ADAPTER VOOR GROEPSREGELING)

X35A AANSLUITSTEKKER

(ADAPTER VOOR BEKABELING)

X33A AANSLUITSTEKKER

SIGNAALONT-VANGE

TC

A

(ONTDOOIEN-ORANJE)

H4P LICHTDIODE

(FILTERSIGNAAL-ROOD)

H3P LICHTDIODE

(TIMER-GROEN)

H2P LICHTDIODE

(AAN-ROOD)

H1P LICHTDIODE

BS1 DRUKTOETS (AAN / UIT)

A4P PRINTPLAAT

A3P PRINTPLAAT

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
(ONTVANGER / DISPLAYUNIT)

SS1 KEUZESCHAKELAAR (FOOFD/HULP)

R1T THERMISTOR (LUCHT)

NIET-DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

SIGNAALONTVANGER CIRCUIT

RC

X2M AANSLUITSTRIP

X1M AANSLUITSTRIP

V1TR FASECONTROLESCHAKELING

T1R TRANSFORMATOR (220-240V/22V)

S1L VLOTTER-SCHAKELAAR

1

7
9

4

6

HET TYPE SKY AIR)

8

R3T THERMISTOR (WIKKELING-2) X61A (INTERFACE ADAPTER VOOR

R2T THERMISTOR (WIKKELING-1) X60A AANSLUITSTEKKER

R1T THERMISTOR (LUCHT)

QIM THERMISCHE SCHAKELAAR (OP M1F)

MIS MOTOR (DRAAIKLEP)

MIP MOTOR (AFVOERPOMP)

MIF MOTOR (BINNENVENTI-LATOR)

KPR MAGNETISCH RELAIS (M1P)

(ONDERHOUDS-CONTROLE - GROEN) AANSLUITSTEKKER VOOR EXTRA LEVERBARE

(ADRESINSTELLING DRAADLOZE

SS2 KEUZESCHAKELAAR

SS1 KEUZESCHAKELAAR (HOOFD/HULP)

F1U ZEKERING (F5A 250V)

CONDENSATOR (M1F)

HAP LICHTDIODE

C1

A1P PRINTPLAAT

5

2
11,12

10

3

: KLEURCODERING IN DE CONNECTOR VOOR DE VERSCHILLENDE COMPONENTEN.
: CONNECTORKLEURCODE VOOR COMPONENTEN.
: CONNECTORKLEURCODE VOOR PRINTPLAAT.

: AANSLUITPOOL
: AANSLUITSTEKKER
: VELDBEDRADING
2. INDIEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN CENTRALE AFSTANDSBEDIENING DIENT DEZE CONFORM DE
BIJGEVOEGDE INSTRUCTIEHANDLEIDING OP DE UNIT TE WORDEN AANGESLOTEN.
3. X24A IS AANGESLOTEN WANNEER DE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINGSET WORDT TOEGEPAST.
4. AFSTANDSBEDIENING VERSCHILT PER SYSTEEMCOMBINATIE.
CONTROLEER OF DE TE GEBRUIKEN AANSLUITMAETRIALEN VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIES.
5. AARD DE AFSCHERMING VAN DE KABEL VAN DE AFSTANDSBEDIENING OP DE BINNENUNIT (WANNEER
AFGESCHERMDE KABEL WORDT GEBRUIKT).
6. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
RED: ROOD BLK: ZWART WHT: WIT YLW: GEEL PRP: PAARS GRY: GRIJS BLU: BLAUW
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