
Klimaanlæg OPDELT SYSTEM

INSTALLATIONSVEJLEDNING

LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN.
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1. SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs disse "SIKKERHEDSANVISNINGER" grundigt før installationen af klimaanlægget, og kontrollér, 
at udstyret monteres korrekt.
Efter endt installation skal du foretage en testkørsel og kontrollere, om der er fejl, og du skal forklare kunden, 
hvordan man anvender og vedligeholder klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen. Få kunden til 
at opbevare installationsvejledningen sammen med betjeningsvejledningen med henblik på senere brug.
Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk.

Advarselssymbolernes betydning.

ADVARSEL .......Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre personskade eller 
dødsfald.

PAS PÅ ..............Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller personskade, 

som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

ADVARSEL

• Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet.
Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, 
elektrisk stød eller brand.

• Installér klimaanlægget i henhold til instruktionerne i denne installationsvejledning.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.

• Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele i forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre fejl på enheden, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
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• Ved installation af enheden i et lille rum skal man træffe forholdsregler mod, at koncentreret kølemiddel kan 
trænge ud, samt imod, at det overskrider tilladte grænseværdier i tilfælde af udslip.
Kontakt forhandleren for yderligere information. Hvis der trænger kølemiddel ud i et lukket miljø, kan det 
medføre mangel på ilt.

• Installér klimaanlægget på et fast fundament, der kan bære enhedens vægt.
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, at udstyret falder ned og forårsager tilskadekomst.

• Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når installationsarbejdet udføres.
Hvis man ignorerer disse faktorer under installationen, kan medføre tilskadekomst, hvis enheden falder ned.

• Der skal bruges en separat strømkreds ved strømforsyning til enheden, og alt el-arbejde skal udføres af 
fagfolk i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser og med anvisningerne i denne 
installationsvejledning.
Hvis der er for lidt kapacitet på strømforsyningskredsen, eller hvis den elektriske konstruktion er udført 
forkert, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Alle ledninger skal være fastgjorte, og man skal anvende de specificerede ledninger og sikre sig, 
at terminalerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning.
Forkerte tilslutninger eller sikring af ledninger kan medføre unormal varmedannelse eller brand.

• Når strømforsyningen tilsluttes og når ledningerne trækkes mellem indendørs- og udendørsenheden, 
skal man trække ledningerne på en sådan måde, at dækslet på kontrolboksen kan fastgøres sikkert.
Hvis dækslet på kontrolboksen ikke sidder korrekt, kan det medføre elektrisk stød, brand eller 
overophedning af terminalerne.

• Hvis der trænger kølegas ud i rummet under installationen, skal rummet udluftes med det samme.
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild.

• Efter endt installation skal du kontrollere, om der trænger kølegas ud.
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølegassen trænger ud i rummet og kommer i kontakt med 
antændelseskilder såsom en varmeblæser, et komfur eller en ovn.

• Husk at slukke for enheden, før du berører elektriske dele.
• Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.

Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse.
Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.

• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Rør ikke direkte ved kølemiddel, som er trængt ud fra kølerør eller andre områder, da det kan medføre 
forfrysninger.

PAS PÅ

• Installér drænrørene, så vandet ledes uhindret væk, og isolér rørene for at hindre kondensdannelse og følg 
instruktionerne i denne installationsvejledning under arbejdet.
Forkert montering af drænrør kan medføre indendørs vandlækage og tingsskade.

• Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst 
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse og støj.
(Afhængigt af styrken på det indgående signal kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

• Fjernbetjeningens (trådløst sæt) sendeafstand kan blive kortere end forventet i rum med elektroniske 
lysstoflamper (med inverter eller hurtigstart).
Installér indendørsenheden så langt væk fra lysstoflamper, som muligt.

• Installér ikke klimaanlægget på følgende steder:
1. Hvor der er en høj koncentration af mineralolietåger, olieforstøvning eller -damp (såsom i køkkenet).

Plasticdele vil blive nedbrudt, dele kan falde af, og det kan medføre vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.

Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan medføre kølemiddel-lækage.
3. Elektromagnetisk stråling afgivet nær udstyret.

Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af styresystemet og medføre funktionsfejl på enheden.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser, hvor kulfiber eller antændeligt støv afgives til 

luften, eller hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder eller benzin.
Hvis enheden benyttes under disse betingelser, kan det medføre brand.

• Klimaanlægget er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.
dansk 2



2. FØR INSTALLATION
Udsæt ikke dele af harpiks for trykpåvirkninger ved åbning af enheden eller ved flytning af enheden 
efter åbning.
Husk at kontrollere R410A kølemidlet, der skal anvendes, før arbejdet påbegyndes. (Ved brug af 
forkert type kølemiddel kan enheden ikke køre korrekt).
• Når man flytter enheden under udpakning, skal man løfte den ved at holde i de fire løfteøskner uden at 

udøve tryk på andre dele, særlig svingklappen, kølerørene, drænrørene og andre dele af harpiks.
• Det tilbehør, der er nødvendigt ved installation, skal opbevares af montøren, indtil installationsarbejdet er 

afsluttet. Man må ikke smide delene ud! Når indendørsenheden er blevet leveret, skal man beskytte 
enheden med emballagen, indtil den monteres, så den ikke ridses.

• Vælg en transportvej.
• Lad enheden blive i emballagen under flytningen, indtil enheden er transporteret til opstillingsstedet. Hvis 

det er nødvendigt at pakke enheden ud inden, brug da en slynge af blødt materiale eller beskyttelsesplader 
sammen med et reb, når den skal løftes for at undgå beskadigelse af eller ridser på enheden.

• Brug papirskabelonen ved valg af opstillingssted.
• Se Installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedr. installation af denne enhed.
• Benyt ikke enheden på steder med højt saltindhold i luften, såsom huse tæt på stranden, på steder med 

spændingssvingninger såsom fabrikker eller i biler eller både.

2-1 TILBEHØR
Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med enheden.

Bortskaf ikke dele, der skal anvendes i forbindelse med installationen, før installationsarbejdet er 
afsluttet.

Betegnelse 1) Drænslange
2) Metalspænde-

bånd
3) Spændeskive til 

hængebeslag
4) Spændebånd

5) Papirskabelon 
til installation

Mængde 1 stk. 1 stk. 8 stk. 7 stk. 1 stk.

Form

Betegnelse
Isolering til brug 

v. montering
Isoleringspude 10) Bøsning 11) Beslag 12) M4 skrue (Andet)

• Betjenings-
vejledning

• Installations-
vejledning

• Overens-
stemmelses-
erklæring

Mængde En af hver En af hver 1 stk. 2 stk. 2 stk.

Form

6) Til gasrør

7) Til væskerør

8) Stor

9) Lille
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2-2 TILBEHØR
• Fjernbetjeningen er påkrævet for denne indendørsenhed (tabel 1).
• Der er to typer fjernbetjening: ledningsforbundet og trådløs. Vælg en fjernbetjening i tabel 1 i henhold til 

kundens ønske og installér den et passende sted.

Tabel 1

BEMÆRK
• Hvis man ønsker en fjernbetjening, der ikke er anført i tabel 1, skal man vælge en passende fjernbetjening 

ved hjælp af kataloger og teknisk materiale.

I FORBINDELSE MED FØLGENDE GÆLDER DET, AT MAN SKAL VÆRE SÆRLIG 
OMHYGGELIG UNDER MONTERINGEN OG FORETAGE KONTROL, NÅR INSTALLATIONEN 
ER UDFØRT.

a. Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde

Ledningstype BRC1E51A7, BRC1D528

Trådløs type BRC7G63

Elementer, der skal kontrolleres
Hvis ikke kontrollen udføres 
omhyggeligt, kan følgende forekomme

Kontrol

Sidder indendørs- og udendørsenheden 
ordentligt fast?

Enheden kan falde ned, vibrere eller lave 
støj.

Er installationen af indendørs- og 
udendørsenheden afsluttet?

Der kan forekomme funktionsfejl på 
enheden, eller komponenter kan blive 
brændt af.

Er der testet for gaslækage?
Blokering kan medføre utilstrækkelig 
køling.

Er enheden fuldt isoleret? Kondensvand kan dryppe ned.

Flyder det afledte vand jævnt? Kondensvand kan dryppe ned.

Svarer forsyningsspændingen til den, som 
er vist på fabriksskiltet?

Der kan forekomme funktionsfejl på 
enheden, eller komponenter kan blive 
brændt af.

Er lednings- og rørforbindelser korrekt 
monteret?

Der kan forekomme funktionsfejl på 
enheden, eller komponenter kan blive 
brændt af.

Er der fast jordforbindelse til enheden? Dette kan medføre elektrisk stød.

Er ledningsstørrelsen i overensstemmelse 
med den angivne?

Der kan forekomme funktionsfejl på 
enheden, eller komponenter kan blive 
brændt af.

Er luftudtag og -indtag på udendørs- eller 
indendørsenheden blokeret?

Blokering kan medføre utilstrækkelig 
køling.

Er kølerørenes længde og ekstra 
påfyldning af kølevæske noteret?

Mængden af kølemiddel påfyldt systemet 
er ikke registreret.
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b. Dele, der skal kontrolleres ved leveringen
∗Se også "SIKKERHEDSANVISNINGER”

c. Punkter, der skal forklares i forbindelse med drift

2-3 BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATØREN
Forklar kunderne, hvordan man benytter enheden korrekt (særlig rensning af filtre, brug af forskellige 
funktioner og justering af temperatur), og få kunderne til selv at foretage betjeningen og udføre funktionerne, 
mens de kigger i vejledningen.

Elementer, der skal kontrolleres Kontrol

Er brugsstedsindstillingen udført (som påkrævet)?

Har du kontrolleret, at dækslet er sat på kontrolboksen, luftfilteret og indsugningsgitteret?

Blæser den kolde luft (den varme luft) korrekt under køling (opvarmning)?

Har du forklaret kunden om driften, mens du viste betjeningsvejledningen til kunden?

Har du givet betjeningsvejledningen til kunden?

Dele, hvor der er ADVARSEL og PAS PÅ mærker i betjeningsvejledningen, er dele, hvor der er 
risiko for tilskadekomst og tingsskade i forbindelse med generel anvendelse af produktet. Det er derfor 
nødvendigt, at man forklarer det beskrevne indhold fuldt ud for kunderne, og at man opfordrer kunderne til 
at læse betjeningsvejledningen.
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3. VALG AF INSTALLATIONSSTED
(1) Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser er opfyldt, og som kunden kan godkende.

• Hvor optimal luftdistribution kan sikres.
• Hvor intet blokerer luftpassagen.
• Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.
• Hvor loftet er stærkt nok til at bære vægten af indendørsenheden.

(Hvis ikke loftet er stærkt nok, kan indendørsenheden vibrere og komme i kontakt med loftet, og dette 
kan medføre en brummelyd).

• Hvor loftet ikke er for skråt.
• Hvor der ikke er risiko for udslip af brændbar gas.
• Hvor der er tilstrækkelig plads til, at vedligeholdelse og service kan foretages.

BEMÆRK
• Hvis der er plads i ∗ området, kan en åbning på 200 mm gøre servicearbejdet lettere.

• Hvor rørforbindelserne mellem indendørs- og udendørsenheden er mulige indenfor den tilladte grænse. 
(Se installationsvejledningen til udendørsenheden.)

PAS PÅ

• Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst 
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse eller støj.
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

• Hvis der anvendes et trådløst sæt, kan fjernbetjeningens sendeafstand blive kortere end forventet i rum 
med elektroniske lysstoflamper (med inverter eller hurtigstart). Installér indendørsenheden så langt væk 
fra lysstoflamper, som muligt.

(2) Brug ophængningsbolte til installationen. Undersøg, om loftet er stærkt nok til at bære vægten af 
enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal loftet forstærkes, før enheden installeres.
(Installationsafstanden er markeret på papirskabelonen til installation. Ved hjælp af denne kan man finde 
de punkter, der skal forstærkes.)

(3) Maksimal loftshøjde ved installation er 3,5 m for enhedstype 71 og 4,3 m for enhedstype 100, 125 
og 140.

1 Luftudtag

2 Påkrævet plads til servicearbejde

3 Luftindtag

4 Blokering

5 Gulv

6 Ved installation højt oppe

≥3
00

 m
m

≥2
50

0 
m

m

1

2 3

4
5

6

∗≥30 mm ∗≥30 mm
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4. FORBEREDELSER FØR INSTALLATION
(1) Forhold mellem huller til indendørsenheden, position for ophængningsbolt, rørføring og 

ledningsføring.

(2) Huller til ophængningsbolte, køle- og drænrør og ledninger.
• Se papirskabelonen vedr. installation.
• Vælg placeringen for hvert hul og lav hullerne i loftet.

(3) Fjern delene fra indendørsenheden.
(3-1) Afmontér indsugningsgitteret.

• Før låsegrebene (x3) på indsugningsgitteret indad (i pilenes retning) og løft opad. 
(Se fig. 1)

• Når indsugningsgitteret er åbent skal man tage gitteret af fremad, mens man holder fast i de bagerste 
flige på indsugningsgitteret. (Se fig. 2)

Figur 1 Figur 2

1 Set forfra

2 Hul til rør i venstre side

3 Hul til rør i bagsiden (Ø100)

4 Hul til ledning i bagsiden

1 Vist med sænket loft

2 Indendørsenhed

3 Afstand mellem ophængningsboltene

4 Hul til drænrør for oven

5 Hul til gasrør for oven

6 Hul til væskerør for oven

7 Ophængningsbolt (x4)

8 Hul til ledning for oven

9 Luftudtag

10 Enhed: mm

Model A B C D E F G H J

Type 71 1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

Type 100, 125, 140 1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

1 Låsegreb

2 Indsugningsgitter

3 Bagerste flige

20
0

17
55

G H

J

1

2 3 4

A
B

C
D

E

F

30 87 16
3

18
9

21
0

26
0

69
0 1

2

2

3

3

4

5

6

7

410 9

1 2 3
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(3-2) Fjern dækpladerne (venstre og højre).
• Tag sikringsskruerne af ved dækpladerne (en i hver), træk pladerne fremad (i pilens retning) og fjern 

dem. (Se fig. 3)
• Tag tilbehøret ud.
• Lav et hul ved ledningsgennemgangen på bagpladen eller toppladen, og monter så den medfølgende 

bøsning (10).

Figur 3 <Hul til bøsning>

(3-3) Fjern hængebeslagene.
• Løsn de 2 bolte (M8), som bruges ved montering af hængebeslagene, og som findes i hver side 

(4 steder, venstre og højre) op til 10 mm. (Se fig. 4, 5)
• Efter at have fjernet sikringsskruerne (M5) til hængebeslagene på bagsiden skal man trække 

hængebeslagene tilbage (i pilens retning) og fjerne dem. (Se fig. 5)

Figur 4 Figur 5

PAS PÅ

Fjern ikke tapen (halvklar hvid), der er sat på udvendigt på indendørsenheden.
(Hvis der trænger vand ind, kan det medføre elektrisk stød eller brand.)

(4) Montering af ophængningsboltene. (Brug ophængningsbolte med størrelsen M8-M10).
• Justér afstanden mellem ophængningsbolte og loft i forvejen. (Se fig. 6)

BEMÆRK
• Benyt ankre til eksisterende loft og en nedsænket indsats, nedsænkede ankre eller andre standarddele til 

nye lofter for at forstærke loftet til at kunne bære vægten af enheden. Justér afstanden til loftet, før du går 
videre med installationen.

Fig. 6

Alle ovennævnte dele er standard.

PAS PÅ

Hvis ophængningsboltene er for lange, kan indendørsenheden eller ekstraudstyret blive beskadiget eller 
falde ned.

1 Dækplade

2 Sikkerhedsskrue til dækplade (M4)

3 Tilbehør

4 Bøsning (10) (tilbehør)

5 Del, der kan fjernes (til indføring oppefra)

6 Del, der kan fjernes (til indføring bagfra)

1 Indendørsenhed

2 Hængebeslag

3 Fastgørelsesskruer til hængebeslag (M5)

4 Indstillingsbolt til hængebeslag (M5)

1 Sænket loft

2 Loftsplade

3 Anker

4 Ophængningsbolt

1

2

3 4
5

6

4

≤10 

1

2
2

4

3

25
-5

5 
m

m

1

2

3

4
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5. INSTALLATION AF INDENDØRSENHEDEN
Det er lettest at montere tilbehør og dele, før indendørsenheden installeres. Læs derfor 
betjeningsvejledningen, som følger med tilbehøret.
Vedrørende dele til brug ved installationen skal man anvende det medfølgende tilbehør og de dele, der er 
specificeret af Daikin.

(1) Fastgør hængebeslagene til ophængningsboltene. (Se fig. 7)

BEMÆRK
• Brug de medfølgende spændeskiver for at sikre, at de sidder rigtigt, og fastgør dem med dobbelt møtrikker 

for at være sikker.

(2) Løft hovedelementet på indendørsenheden, sæt boltene (M8) til hængebeslagene ind i montage-
delen på hængebeslagene, imens du presser på hovedelementet forfra. (Se fig. 8)

(3) Udskift skruerne til de hængebeslag, der er blevet flyttet (M5) 2 steder til venstre og højre. Dette er 
nødvendigt for at hindre, at indendørsenhedens hovedelement glider frem og tilbage. (Se fig. 8)

(4) Fastgør boltene til hængebeslagene (M8) sikkert 4 steder, til venstre og højre. (Se fig. 8)

Figur 7 Figur 8

1 Møtrik (medfølger ikke)

2 Skive (3) (tilbehør)

3 Dobbelt møtrik (medfølger ikke)

4 Hængebeslag

5 Montagedel

6 Indstillingsbolt til hængebeslag (M8)

7 Fastgørelsesskruer til hængebeslag (M8)

8 Forstærkningsplade (venstre/højre)
Hold ikke fast i forstærkningspladerne, når du bærer enheden.

4

3

2

1
4

5

6

8

7
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(5) Ved ophængning af indendørsenheden skal man anvende et vaterpas eller en plasticslange med 
vand for at sikre, at drænrørene er i vater, eller at de hælder en smule for at sikre korrekt dræning. 
(Se fig. 9)

Fig. 9

A.Når drænrøret hælder mod højre eller mod højre og bagud.
Placér det i vater eller hæld det en smule til højre eller bagud. (Inden for 1°.)

B.Når drænrøret hælder mod venstre eller mod venstre og bagud.
Placér det i vater eller hæld det en smule til venstre eller bagud. (Inden for 1°.)

PAS PÅ

Hvis enheden monteres i en vinkel modsat drænrøret, kan det medføre vandlækage.

≤1°

≤1° ≤1°

A A.B

B
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6. KØLERØR
Se installationsvejledningen, som følger med udendørsenheden, vedrørende kølerør på 
udendørsenheden. 
Isolér overalt på begge sider af gas- og kølerørene. Ellers kan der forekomme vandlækage. 
(Ved brug af varmepumpe kan temperaturen på gasrørene nå op på ca. 120°C, så man skal bruge 
isoleringsmateriale, der kan holde til dette).
Endvidere skal man, når temperatur og fugtighed på kølerørene kan overskride 30°C eller RL 80%, 
forstærke køleisoleringen. (20 mm eller tykkere). Der kan dannes kondens på overfladen af 
isoleringsmaterialet.
Kontroller, hvilket kølemiddel der anvendes, før der føres rør. Hvis der anvendes forskellige 
kølemiddeltyper, kører anlægget ikke korrekt.

PAS PÅ

• Brug en rørskærer og en krave, der er egnet brug sammen med kølemiddeltypen R410A.
• Påfør ether- eller esterolie rundt om kraven inden samling.
• Husk at bruge den brystmøtrik, der følger med enheden. Brug af andre brystmøtrikker kan 

medføre, at kølemidlet lækker.
• For at forhindre indtrængen af støv, fugt eller indtrængen af andre fremmedlegemer skal 

rørenderne knibes sammen eller afdækkes med tape.
• Der må ikke trænge andet end det tilladte kølemiddel ind i kølekredsløbet, eksempelvis luft osv. 

Hvis der lækker kølegas under arbejde på anlægget, skal man udlufte rummet med det samme.

• Før man fører kølerørene, skal man montere holderen (forstærkningspladen), der anvendes til emballering 
og transport.

• Udendørsenheden er påfyldt kølevæske.
• Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle samtidig, som vist på tegningen, når du tilslutter 

eller frakobler rørledninger til/fra enheden. (Se fig. 10)

Fig. 10

Fig. 11

• Se tabel 2 vedrørende dimensioner på afstandsstykker ved brystmøtrik.
• Når brystmøtrikken spændes, skal man påføre ether- eller esterolie på kraven (både indvendigt og 

udvendigt) og dreje møtrikken rundt tre til fire gange og herefter spænde den. (Se fig. 11)

PAS PÅ

• Hvis man spænder for hårdt, kan man ødelægge kraven og forårsage utæthed.
• Pas på, at der ikke kommer olie på skrueholderne på dækpladen. 

Olie kan nedbryde skrueholderne.

1 Momentnøgle

2 Brystmøtrik

3 Rørforskruning

4 Skruenøgle

1 Esterolie eller etherholdig olie

1

2

3

4

11
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Tabel 2

PAS PÅ

Pas på ikke at beskadige kravedelen.

• Se tabel 2 for bestemmelse af korrekt tilspændingsmoment.

Ikke anbefalet, men i nødstilfælde

Man bør benytte en momentnøgle, men hvis man er nødt til at montere enheden uden en momentnøgle, 
kan man installere som beskrevet nedenfor.

Efter endt arbejde skal man kontrollere, at der ikke er gaslækage.

Hvis man spænder ind med en skruenøgle, når man et punkt, hvor tilspændingsmomentet pludselig øges. 
Fra denne position spændes brystmøtrikken i vinklen vist nedenfor. 
Hvis ikke man tilspænder med det korrekte tilspændingsmoment (for løst eller for stramt), vil det medføre 
kølemiddellækage (langsom lækage), og enheden vil blive defekt (utilstrækkelig køling eller opvarmning). 

• Man skal isolere rørforbindelserne, når man har kontrolleret for gaslækage. Kig på den følgende figur og 
brug det medfølgende varmeisolerende materiale ved tilpasning (6) og (7). (Fastgør begge ender med 
spændebånd (4)). (Se fig. 12)

• Isoleringspuden (lille) (9) skal kun omvikles isoleringen ved samlingen (6) på siden ved gasrørene.
(Se fig. 12)

• Før isoleringsmaterialet til samling (6) og (7) opad.

PAS PÅ

Man skal isolere al eksisterende rørføring hele vejen til rørforbindelsen inde i enheden. (Enhver fritliggende 
del af rørene kan medføre kondensdannelse, eller man kan brænde sig ved berøring).

Rørstørrelse Tilspændingsmoment Dimension krave A (mm) Krave

Ø9,5 (3/8") 32,7-39,9 N·m 12,8-13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8-75,4 N·m 19,3-19,7

Rørstørrelse Tilspændingsvinkel Anbefalet længde på værktøjets greb

Ø9,5 (3/8") 60 til 90 grader Ca. 200 mm

Ø15,9 (5/8") 30 til 60 grader Ca. 300 mm

R0.4-0.8

A90
°±

2°

45
°±

2°
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Fig. 12

<Metode for tilslutning af rør>
(1) Til rør, der peger bagud.
• Fjern bagerste gennemgangsdæksel og montér rørene. (Se fig. 13, 15)

(2) Til rør, der peger opad.
• Når røret monteres, så det peger opad, skal man bruge et L-formet rørforgreningssæt, der sælges separat.
• Fjern gennemgangsdækslet for oven og brug det L-formede rørforgreningssæt, der sælges separat, når 

rørene monteres. (Se fig. 13, 14)

(3) Til rør, der peger mod højre.
• Fjern holderen (forstærkningspladen), der anvendes til emballering og transport, på højre side, og skru 

skruerne i igen på hovedenheden. (Se fig. 15)
Det er ikke nødvendigt at montere den fjernede holder (forstærkningspladen), der anvendes til 
emballering og transport.

• Skær et opslidset hul i dækpladen (højre) og montér rørene. (Se fig. 15)

Fremgangsmåde for varmeisolering 
af gasside-rør

Fremgangsmåde for varmeisolering 
af væskeside-rør

1 Isoleringsmateriale til samlinger (6)(tilbehør) 1 Isoleringsmateriale til samlinger (6)(tilbehør)

2 Forbindelse med brystmøtrik 2 Forbindelse med brystmøtrik

3 Placér det således, at enden af det omviklede 
isoleringsmateriale peger opad

3 Placér det således, at enden af det omviklede 
isoleringsmateriale peger opad

4 Isoleringsmateriale til rør (medfølger ikke) 4 Isoleringsmateriale til rør (medfølger ikke)

5 Klemme (4) (tilbehør) 5 Klemme (4) (tilbehør)

6 Isoleringsmateriale til rør (hovedenhed) 6 Isoleringsmateriale til rør (hovedenhed)

7 Monteres på fundament 7 Monteres på fundament

8 Hovedenhed 8 Hovedenhed

9 Lille isoleringsdel (9) (tilbehør)

10 Vikles om røret, begynd nedefra.

1 Isolering til gasrør (6) (tilbehør)

2 Gasrør

3 Væskerør

4 Isolering til væskerør (7) (tilbehør)

5 Klemme (4) (tilbehør) (x4)

6 Sættes på i bunden (både på gas- og væskerør)

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10
1 2

3

7

5
6

8
4

1

2

3

4

5

6

13 dansk



Fig. 13 Fig. 14

1 Topplade 1 Kølerør, der peger opad
L-formet rørforgreningssæt (ekstraudstyr)2 Udskæring

3 Gennemgangsdæksel bag

4 Gennemgangsdæksel for oven

Fig. 15 Fig. 16

1 Del, der kan tages af, på dækplade (højre) 1 Holdedel på gennemgangsdæksel for oven

2 Skru skruen i hovedenheden igen 2 Føreline termomodstand

3 Når drænrøret er monteret i højre side, skal du kun 
udskære denne del.

3 Føreline drejemotor

4 Holder (forstærkningspladen) anvendt til emballering og 
transport

5 Drænrør, der peger mod højre

6 Kølerør, der peger mod højre

7 Drænrør, der peger bagud og mod højre

8 Kølerør, der peger bagud

* Når rørføringen er afsluttet, skal man skære ud i det fjernede gennemgangsdæksel med en saks, så det 
passer til rørene, og sætte dækslet på.
Fastgør førelinerne til drejemotoren og termomodstanden ved at lede dem gennem holdedelen på 
gennemgangsdækslet for oven, så de sidder som før dækslet blev fjernet. (Se fig. 13-17)

* Under dette arbejde skal man blokere alle revner mellem gennemgangsdækslet og rørene med brug af kit 
for at hindre, at der trænger støv ind i indendørsenheden.
Men før man leder rørene og ledningerne til fjernbetjeningen gennem samme hul, skal man udføre 
"8. LEDNINGSFØRING" og derefter fylde sprækken mellem gennemgangsdækslet og rørene.

2
1

4

3

2

1

2

1

4
3 5

6

7

8

2

1 3
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• Når man lodder på kølerørene, skal man først lodde (bem. 3) efter indblæsning af kvælstof (bem. 1) eller 
mens man blæser kvælstof ind i kølerørene (bem. 2). Når dette arbejde er afsluttet, skal man tilslutte 
indendørsenheden med en kraveforbindelse. (Se fig. 17)

BEMÆRK
1. Vedrørende indblæsning af kvælstof, se installationsvejledningen til den opdelte multi-type serie til 

installation i bygninger (kontakt din Daikin-forhandler).
2. Kvælstof skal indstilles til 0,02 MPa med en trykreduktionsventil, hvis man lodder, mens der ledes 

kvælstof ind i rørene.
3. Brug ikke flusmiddel ved lodning på kølerørene. Derfor skal man anvende fosfor-kobber-loddemateriale 

(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som ikke behøver flusmiddel.
(Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kølerørene. Hvis man eksempelvis bruger klorinbaseret flusmiddel, 
vil det medføre rørkorrosion, eller det vil beskadige køleolien, hvis flusmidlet indeholder fluor.)

4. Når man foretager kontrol af lufttæthed på indendørsenheden og på rørene mellem enhederne efter 
installation af indendørsenheden, skal man se installationsvejledningen til indendørsenheden eller den 
tekniske vejledning vedrørende trykpåvirkning og installation af kølerør.

5. Hvis kølefunktionen er utilstrækkelig på grund af manglende udluftning og efterfølgende påfyldning af 
kølemiddel, kan der være en fejl på enheden (ingen køling eller opvarmning osv.).
Se indendørsenhedens installationsvejledning og den tekniske vejledning vedrørende installation af 
kølerør.

PAS PÅ

Brug ikke antioxidationsmiddel ved lodning. (Rester af dette middel kan medføre tilstoppede rør eller 
beskadigede dele).

1 Rør til kølemiddel

2 Del, som skal loddes

3 Kvælstof

4 Omvikling

5 Manuel ventil

6 Trykreduktionsventil

1
2 4

3

6

3

5
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7. DRÆNRØR
(1) Føring af drænrør.
• Kontrollér, at rørene kan lede vandet væk.
• Man kan vælge at føre drænrøret ud bagpå til højre, til højre, bagpå til venstre eller til venstre. Ved rør, 

der føres bagud til højre og ud til højre, se fig. 15. Vedr. rør, der føres bagud til venstre og ud til venstre, 
se fig. 18.

Fig. 18

• Når røret placeres, så det peger mod venstre, skal man flytte gummistopperen og isoleringen, der sidder 
ved tilslutningshullet i venstre side af indendørsenheden, til tilslutningshullet i højre side af 
indendørsenheden.
Her skal man sørge for at føre gummistopperen helt ind for at hindre vandlækage.
Efter montering af drænslangen skal man montere beskyttelsesnettet i omvendt rækkefølge af 
afmonteringen. (Se fig. 19)

• Sørg for, at rørdiameteren er den samme eller større end forgreningsrøret. (Rør af vinylchlorid, nominel 
diameter 20 mm, ekstern diameter 26 mm)

• Rørføringen skal være så kort, som muligt, og have en hældning på mindst 1/100, der hindrer dannelsen 
af luftlommer. 
(Se fig. 20)

Fig. 19

Fig. 20

PAS PÅ

Ansamling af vand i drænrøret kan blokere drænet.

1 Del (metalplade), der kan fjernes, på bagsiden

2 Drænrør, der peger bagud og mod venstre

3 Del, der kan tages af, på dækplade til venstre

4 Drænrør, der peger mod venstre

1 Montageskrue til beskyttelsesnet

2 Beskyttelsesnet

1 Hældning på mindst 1/100

2 Holdedele

3 Løft ikke

4 Kontrollér, at der ikke er slør

5 Må ikke være nede i vandet

O Korrekt

X Forkert

2
1

4

3

21

1 - 1.5 m 2

3 4

5

1
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• Husk at bruge den medfølgende drænslange (1) og metalspændebåndet (2).
Sæt endvidere drænslangen helt ind på drænmuffen, og fastgør klemmen omkring den del af slangen, der 
er sat ind over muffen. (Se fig. 21, 22)
(Montér metalspændebåndet (2), som vist på billedet, så spændedelen er i et område på ca. 45 grader.) 
(Drænmuffen må ikke komme i kontakt med drænslangen. Hvis delene berører hinanden, kan dette påvirke 
driften af varmeveksleren osv.)

• Buk enden af metalspændebåndet (2), således at isoleringspuden ikke buler ud. (Se fig. 22)
• Når du isolerer, skal du omvikle den store isoleringspude (8) startende fra bunden af metalspændebåndet 

(2) og drænslangen (1) i pilens retning. (Se fig. 21, 22)

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

• Isolér hele den del af drænrøret, der løber indendørs.
• Drænslangen skal sidde stramt inde i indendørsenheden. (Se fig. 23)

(En løstsiddende drænslange kan forårsage, at indsugningsgitteret knækker.) (En løstsiddende 
drænslange kan give støj, eksempelvis en boblelyd.)

• Montér holdedelene i en afstand af 1 til 1,5 m. Rørføringen skal være fast. (Se fig. 20)
Blokér alle revner mellem drænrør og enhed med brug af kit for at hindre, at der trænger støv ind 
i indendørsenheden.
Men før man leder rørene og ledningerne til fjernbetjeningen gennem samme hul, skal man udføre 
"LEDNINGSFØRING" og derefter fylde sprækken mellem gennemgangsdækslet og rørene.

1 Metalspændebånd (2) (tilbehør)

2 Drænslange (1) (tilbehør)

3 Isoleringspude (8) (tilbehør)

4 Der må ikke være sprækker, da der ellers dannes kondens.

1 Metalspændebånd (2) (tilbehør)

2 Drænslange (1) (tilbehør)

3 Isoleringspude (8) (tilbehør)

4 Retning for omvikling af isoleringspude

5 Indføringsretning

6 Klemmeområde

<A> Placering bagud til højre eller til højre

<B> Placering bagud til venstre eller til venstre

2

1

4

3

±45°

±45°±45°

1

2

1

2

3

6

4

1

3

55

2

<A> <B>
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(2) Kontrollér, at vandet ledes uhindret væk efter endt rørføring.
• Hæld langsomt 600 ml vand til drænkontrol ind i afløbsbakken gennem luftudtaget.

Fig. 24

Fig. 25

Der skal være en hældning på 1/100 eller mere 
for at sikre, at der ikke ansamles vand.

PAS PÅ

• Undlad at bøje eller vride den medfølgende drænslange (1) for kraftigt. (Hvis man tager for hårdt fat 
i drænslangen, kan det medføre vandlækage).

• Vedr. installation af det centrale drænrør, se anvisningerne i fig. 25.
Vælg en passende tykkelse på det centrale drænrør til den indendørsenhed, som skal tilsluttes.
(Se den tekniske vejledning).

• Drænrør tilslutning:
Tilslut ikke drænrør direkte til afløbsrør, der lugter af ammoniak. Ammoniakken i afløbet kan trænge ind 
i indendørsenheden gennem drænrørene og forårsage korrosion på varmeveksleren.

• Se medfølgende installationsvejledning for supplerende oplysninger om installation af sættet til dræning 
(medfølger ikke).

8. LEDNINGSFØRING
• Elarbejde skal udføres af kvalificeret personale, og der skal anvendes en særskilt kreds.
• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder på indendørsenheden. (Fejlstrømsafbryderen er et lovkrav, 

og den forhindrer elektrisk stød eller brand).
• Ledningsføringen mellem indendørs- og udendørsenheden skal være beregnet til 220-240V.
• Slå ikke strømforsyningen til (på udendørsenheden), før alt installationsarbejdet er afsluttet.
• Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde strømforsyningen til hele systemet.
• Klimaanlægget skal have jordforbindelse.
• Se installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedrørende dimensionen på ledninger til 

strømforsyning, der er tilsluttet udendørsenheden, kapaciteten på afbryder og kontakter samt instruktioner 
vedrørende ledningsføring.

• Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, lynafledere eller telefon-jordledninger.
• Gasrør: kan forårsage eksplosion eller brand, hvis der trænger gas ud.
• Vandrør: ingen jordforbindelse, hvis der anvendes rør af hård vinyl. 
• Telefon-jordforbindelser eller lynafledere: kan forårsage unormal høj elektrisk spænding i jord ved 

tordenvejr.
• Se også typeskiltet med eldiagram for detaljer om el-installationen.
• Tilslut aldrig strømforsyningskablet til fjernbetjeningens klemrække. Dette vil ødelægge hele systemet.
• Vedrørende detaljer om ledningsføring på fjernbetjeningen, se installationsvejledningen, der følger med 

fjernbetjeningen.
• Rør ikke ved printkortet ved installation af ledningerne. Dette kan ødelægge printkortet.

1 Luftudtag

2 Plasticbeholder til påfyldning
Man skal bruge et stykke slange på ca. 100 mm.

1 Centralt drænrør

≥100 mm

2

1

≥100 mm

1
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• Specifikationer for standardledning
Ledningen til fjernbetjeningen medfølger ikke. Klargør ledningen i henhold til tabel 3.

Tabel 3

BEMÆRK
1. Vises kun, når der anvendes rørbeskyttelse. Brug H07RN-F, hvis der ikke er beskyttelse. 

(Beklædningstykkelse: 1 mm eller mere)
2. Denne længde skal være den totale udstrakte længde i gruppestyringssystemet.
3. De viste ledningsspecifikationer er under forudsætning af et spændingstab på 2%.

PAS PÅ

• Efter tilslutning af ledninger skal man montere ledningsbeskyttelse.
• Fyld revnerne mellem installationsrørene og gennemgangsdækslet (for oven eller bagude) med kork eller 

kit.
• Når lavspændingsledningerne (fjernbetjening) og højspændingsledningerne (ledninger mellem enheder og 

jordledning) føres ind i enheden samme sted, kan der forekomme elektrisk støj (fra andet udstyr). Dette 
medfører fejl og defekter på enhederne.

• Ledning til fjernbetjening og ledning mellem enheder skal placeres mindst 50 mm væk fra andre elektriske 
ledninger. Hvis denne tommelfingerregel ikke overholdes, kan der opstå funktionsfejl, som skyldes 
elektrisk støj.

Tilslutning af ledninger mellem enheder og ledning til fjernbetjening (se fig. 26)
(1) Løsn spændeskruerne (2 stk.), mens du holder fast i dækslet til kontrolboksen, og tag derefter dækslet af.
(2) Tilslut ledningerne, ført ind gennem hullet for ledningsføring, ved klemrækken (X2M: 3P) og tilpas tallene 

(1 til 3), og tilslut derefter jordledningen til jordklemmen.
Efter tilslutning skal man fastgøre ledningerne til forankringen (11) med de medfølgende klemmer (4), 
og tilslutningerne må ikke være belastede. (Se fig. 28)

(3) Tilslut fjernbetjeningens ledningerne, ført ind gennem hullet for ledningsføring, ved terminalerne (P1 og 
P2) på klemblokken (X1M: 4P). (Ingen polaritet). (Se fig. 27)
Efter tilslutning skal man fastgøre ledningerne til forankringen (11) med de medfølgende klemmer (4), 
og tilslutningerne må ikke være belastede. (Se fig. 28)

ADVARSEL

De elektriske ledninger må ikke komme i klemme ved dækslet til kontrolboksen. Dækslet skal 
kunne monteres uhindret.
(Hvis ledninger sidder i klemme ved dækslet på kontrolboksen, kan det medføre elektrisk stød eller brand).

Ledning Størrelse (mm
2
) Længde

Ledninger mellem enheder
H05VV - U4G

(BEM 1, 2)
2,5 –

Ledning fjernbetjening
Vinylledning med kappe eller 

kabel (2 ledere)
0,75 - 1,25

Maks. 500 m
(BEM 2)
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Fig. 26

Tilslutning af ledninger mellem indendørs- og udendørsenhed

Fig. 27

1 Kontrolboks 9 Gennemgangsdæksel

2 Printkort 10 Drænslange

3 Klemrække (2P) til fjernbetjening 11 Ledning (lavspænding) fjernbetjening

4 Strømforsyningens klemrække (3P) 12 Ledningsføring mellem enheder (højspænding)/jordledning

5 Fig. 28 13 Bøsning (10) (tilbehør)

6 Tætning med tætningsmateriale eller kit (medfølger ikke) 14 Plade med ledningsdiagram el-ledninger (indvendig)

7 Lednings-/rørgennemføring gennem hul 15 Skrue til fastgørelse af dæksel på kontrolboks (2 stk.)

8 Rør til kølemiddel 16 Dæksel kontrolboks

1 Udendørsenhed

2 Indendørsenhed

3 Klemrække

4 Jordklemme

5 Ledninger mellem enheder

Tilslut ledninger mellem indendørs- og udendørsenhed til 
terminaler med de tilsvarende numre.

PAS PÅ

Man må ikke lodde efterfølgende.

1 Ledning til fjernbetjening (ingen polaritet)

PAS PÅ

• Tilslut under ingen omstændigheder ledninger mellem indendørs- og udendørsenhed 
(højspænding).

• Man må ikke lodde efterfølgende.

≥50 mm

2

1

3

4 5
7

6

8
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≥R10

2
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2
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1 2
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Fig. 28

(1) Sæt forankringen på, så den vender mod indføringssiden.
(2) Fastgør ledningen til forankringen med klemmen. Klemrækken må ikke belastes.
(3) Fastgør med klemmerne, så ledningerne og jordledningen sidder korrekt mellem enhederne.

Se bemærkningerne nedenfor, når ledningerne tilsluttes klemrækkerne.

Tilspændingsmoment for terminalskruerne.
• Brug en passende skruetrækker ved stramning af terminalskruerne. Hvis kærven på skruetrækkeren er for 

lille, kan skruehovedet beskadiges, og skruen kan ikke spændes korrekt.
• Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne beskadiges.
• Se tabellen nedenfor vedr. tilspændingsmoment for terminalskruerne.

Forholdsregler i forbindelse med strømforsyningsledningen
Brug en rund krympe-terminal ved tilslutning til strømforsyningens klemrække. 
Hvis den ikke kan anvendes, skal vejledningen nedenfor følges. 
(Se fig. 29)

• Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse til den samme strømforsyningsterminal. (Løse forbindelser 
kan forårsage overophedning.) (Se fig. 30)

• Når ledninger med samme tykkelse forbindes, skal de tilsluttes i henhold til  fig. 30.
• Ved udførelse af ledningsarbejde skal man sikre sig, at der anvendes foreskrevne ledninger, tilslutte alle 

ledninger og fastgøre dem, så terminalerne ikke belastes.

Fig. 29

1 Ledning fjernbetjening

2 Forankring (11) (tilbehør), M4 skrue (12) (tilbehør)

3 Ledninger mellem enheder

4 Klemme (4) (tilbehør)

Terminal Dimension Tilspændingsmoment

Klemrække (2P) for fjernbetjening M3,5 0,79 - 0,97 N•m

Strømforsyningens klemrække (3P) M4 1,18 - 1,44 N•m

Jordklemme M4 1,18 - 1,44 N•m

1 Sæt en isolerende muffe på

2 Rund krympe-terminal

3 El-ledning

2

1

3

4

4

2

1

3
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Fig. 30

Forholdsregler i forbindelse med jordledningen
• Du skal føre jordledningen, så den kommer ud af slidsen i spændeskiven med krave. (Jordledningen har 

eventuelt ikke korrekt forbindelse med klemrækken, hvorved effekten forringes).
• Hvis man anvender en flertrådet snoet leder, må man ikke lodde efterfølgende.

9. EKSEMPEL PÅ LEDNINGSFØRING

PAS PÅ

Der skal installeres en fejlstrømsafbryder på udendørsenheden.
Fejlstrømsafbryderen er et lovkrav, og den forhindrer elektrisk stød eller brand.

Se installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedr. tilslutning af denne enhed.
Kontrollér systemtypen.
• Partype: 1 fjernbetjening styrer 1 indendørsenhed. (standard system) (se fig. 31)
• Gruppestyring: 1 fjernbetjening styrer op til 16 indendørsenheder. (Alle indendørsenheder styres af denne 

fjernbetjening) (se fig. 32)
• Styring ved hjælp af 2 fjernbetjeninger: 2 fjernbetjeninger styrer 1 indendørsenhed. (Se fig. 34)

Fig. 31
Partype

Detaljer vedr. standard-ledningsudstyr

* Se også den tekniske dokumentation vedr. ledningsspecifikationer, når 
indendørsenhederne er tilsluttet.

Tilslut ledninger med samme 
diameter i begge sider. 
(KORREKT)

Tilslut ikke ledninger med samme 
diameter i en side. (FORKERT)

Tilslut ikke ledninger med 
forskellig diameter. (FORKERT)

Korrekt Forkert Forkert

1 Rund krympe-terminal

2 Spændeskive med krave

3 Udskæring

Indendørsenhed

Jordledning (kobber)
Ledningsføring mellem indendørs- og udendørsenhed

Min. størrelse Længde

2 mm
2
 (Ø16 mm) eller mere 2 mm

2
 (Ø16 mm) 50 mm eller mindre

1 Primær strømforsyning

2 Hovedafbryder

3 Sikring

4 Udendørsenhed

5 Indendørsenhed

6 Fjernbetjening (ekstra tilbehør)

2
1

3

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2

2

1

3

4

5

6
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<Restriktioner vedr. ledere>
Ikke alle ledere kan anvendes til ledningsføring mellem enheder og til strømforsyning.
Eksempel: VCTF (ikke tilladt), VV kabel (tilladt)

PAS PÅ

• Vælg en indendørsenhed, der kan detektere typisk indendørs temperatur, som masterenhed.
En indendørsenhed med en tilsluttet fjernbetjening defineres som masterenhed.

• Ledningsovergange er ikke nødvendige på fjernbetjeningsterminalen (P1 P2). (Tilslut ikke til samme 
afbryder).

Fig. 32
Gruppestyring

9-1 Ved implementering af gruppestyring
• Ved anvendelse som parenhed eller som masterenhed ved simultan drift kan man samtidig starte/standse 

(gruppe) styring på op til 16 enheder med fjernbetjeningen.
• I dette tilfælde vil alle indendørsenheder i gruppen køre i henhold til den fjernbetjening, hvorfra gruppen styres.
• Vælg en fjernbetjening, der har så mange af gruppens funktioner (svingklap osv.), som muligt.

Fig. 33

Fremgangsmåde ved ledningsføring
(1) Fjern dækslet på kontrolboksen. (Se fig. 26)
(2) Tilslut fjernbetjeningens klemrække (P1 P2) inde i kontrolboksen. (Ingen polaritet).

(Se fig. 32 og tabel 3)

1 Primær strømforsyning

2 Hovedafbryder

3 Sikring

4 Udendørsenhed 1

5 Indendørsenhed 1

6 Fjernbetjening (ekstra tilbehør)

7 Udendørsenhed 2

8 Indendørsenhed 2

9 Udendørsenhed 16

10 Indendørsenhed 16

1 Udendørsenhed 1 5 Indendørsenhed 2 (slave)

2 Udendørsenhed 2 6 Indendørsenhed 2 (master)

3 Udendørsenhed 16 7 Indendørsenhed 16

4 Indendørsenhed 1 8 Gruppestyring fjernbetjening

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

2

1

3

4

5

6

2

1

3

7

8

2

1

3

9

10

8

31 2

4 5 6 7
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Fig. 34
Styring ved hjælp af 2 fjernbetjeninger

9-2 Styring med 2 fjernbetjeninger (styring af 1 indendørsenhed med 2 fjernbetjeninger)
• Når der anvendes 2 fjernbetjeninger, skal den ene være indstillet på "MAIN" og den anden på "SUB".

MAIN/SUB OMKOBLING
• Indstillingerne på BRC1E51A7 fjernbetjeningen skal foretages i henhold til proceduren beskrevet i 

fjernbetjeningens manual.
Indstillingerne på BRC1D528 fjernbetjeningen skal foretages på følgende måde.

(1) Pres en kærvskruetrækker ind i udfræsningen mellem den øverste og nederste del af fjernbetjeningen 
og vip den øverste del af fra 2 positioner. (Fjernbetjeningens printkort er sat på den øverste del af 
fjernbetjeningen). (Se fig. 35)

(2) Drej main/sub omkoblingskontakten på et af de to fjernbetjeningsprintkort til "S". (Lad den anden kontakt 
til den anden fjernbetjening være indstillet til "M".) (Se fig. 36)

Fremgangsmåde ved ledningsføring
(3) Fjern dækslet på kontrolboksen. (Se fig. 26)
(4) Tilføj fjernbetjening 2 til fjernbetjeningens klemrække (P1 P2) inde i kontrolboksen. 

(Ingen polaritet). (Se fig. 34 og tabel 3)

1 Primær strømforsyning

2 Hovedafbryder

3 Sikring

4 Udendørsenhed

5 Indendørsenhed

6 Fjernbetjening 1 (valgfrit tilbehør)

7 Fjernbetjening 2 (valgfrit tilbehør)

Fig. 35 Fig. 36

1 Øverste del af fjernbetjeningen 1 Fabriksindstilling

2 Nederste del af fjernbetjeningen 2 Man behøver kun at ændre en fjernbetjening, 
hvis fabriksindstillingerne er uændrede.3 Sæt skruetrækkeren ind her og fjern forsigtigt den 

øverste del af fjernbetjeningen. 3 Fjernbetjening printkort

P1 P2 P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

2

1

3

4

5

6 7

2

1

3

S

M
S

S
M

2

1

3
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10. MONTERING AF INDSUGNINGSGITTER OG DÆKPLADER
• Efter endt ledningsføring skal man fastgøre sidedækpladerne i omvendt rækkefølge i forhold til 

afmonteringen af indsugningsgitteret.
• Montér indsugningsgitteret, og hæng snoren på krogen på indendørsenheden som vist nedenfor.

PAS PÅ

Snoren kan komme i klemme, når indsugningsgitteret lukkes. Kontrollér, at snoren ikke rager ud i siden, 
før du lukker indsugningsgitteret.

11. BRUGSSTEDSINDSTILLINGER
(1) Kontrollér, at låget på kontrolboksen på indendørs- og udendørsenheden er lukket.

(2) Når strømmen er sluttet til, skal du foretage brugsstedsindstillinger med fjernbetjeningen alt efter 
installationen.

• Se "Brugsstedsindstillinger" i fjernbetjeningens installationsvejledningen vedr. detaljer om den 
ledningsforbundne fjernbetjening.

• Der skal defineres en adresse for den trådløse fjernbetjening.
Læs installationsvejledningen, der følger med den trådløse fjernbetjening.

(3) Indstilling kan foretages ved at ændre "Driftsmåde-nr.", "FØRSTE KODE-NR." og 
"ANDET KODE-NR.".

• Denne indstilling foretages kollektivt for en gruppe. For at indstille hver enkelt indendørsenhed og for at 
kontrollere efter endt indstilling skal du specificere driftsmåde-nummeret i parentes.

(4) Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.

11-1 Indstilling af loftshøjde (type 100 eller mindre)
• Når du monterer enhedstype 71 eller 100, skal du specificere ANDET KODE-NR. i henhold til loftshøjden, 

som vist i tabel 4.
("ANDET KODE-NR." er fra fabrikken indstillet til 01 (standard)).

Tabel 4

BEMÆRK
• Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.

11-2 Indstillinger for ekstraudstyr
• Vedr. indstillinger for ekstraudstyr, se installationsvejledningen leveret med ekstraudstyret.

1 Rundt hul

2 Snor

3 Krog

4 Indendørsenhed

5 Indsugningsgitter

6 Krydsformet indskæring

Loftshøjde (m)
Tilstandsnr.

FØRSTE 
KODE-NR.

ANDET 
KODE-NR.71. måde 100. måde

Standard
Mindre end 

2,7 m
Mindre end 

3,8 m 13 (23) 0
01

Højt loft 2,7 til 3,5 3,8 til 4,3 02

2

2

1
1 3

3

6

5

4
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11-3 Indstilling af luftfilter-display
• Fjernbetjeningerne er udstyret med lcd-display med symbol for luftfiltret til visning af, at luftfiltret skal 

renses.
• Ændring af ANDET KODE-NR. i h.t. Tabel 5. afhængig af mængden af skidt eller støv i rummet.

(ANDET KODE-NR. er fra fabrikken indstillet til "01" svarende til let tilsmudset luftfilter.)

Tabel 5

BEMÆRK
1. Indstilling af "Driftsmåde-nr" foretages normalt kollektivt for en gruppe. For at indstille hver enkelt inden-

dørsenhed og for at kontrollere efter endt indstilling skal du specificere driftsmåde-nummeret i parentes.
2. Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.

• Ud over den nødvendige periodiske rensning af filteret skal du forklare kunden om de specificerede 
tidsintervaller for denne rensning. Regelmæssig rensning er nødvendig for at forhindre tilstopning, også 
selvom standardfilteret har lang levetid.

11-4 Justering af luftstrøm, når termo-systemet er slået fra
• Vælg sammen med kunden en passende værdi for driftsbetingelserne.

(Fra fabrikken er den luftstrøm, der anvendes, når køletermo-systemet er slået fra, allokeret til ANDET 
KODE-NR. "02", og til "01" for andre værdier.)

Tabel 6

BEMÆRK
1. Indstilling af "Driftsmåde-nr" foretages normalt kollektivt for en gruppe. For at indstille hver enkelt inden-

dørsenhed og for at kontrollere efter endt indstilling skal du specificere driftsmåde-nummeret i parentes.
2. Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.

Indstilling
Tidsintervaller for visning 

af symbol luftfilter 
(type med lange levetid)

Tilstandsnr.
FØRSTE 

KODE-NR.
ANDET 

KODE-NR.

Luftfilter tilsmudset-let Ca. 2500 timer
10 (20) 0

01

Luftfilter tilsmudset-meget Ca. 1250 timer 02

Indstilling Tilstandsnr.
FØRSTE 

KODE-NR.
ANDET 

KODE-NR.

Ventilator stopper, når 
termo-systemet slås fra 
(køling/opvarmning)

Normal
11 (21) 2

01

Stop 02

Luftstrøm, når termo-
systemet er slået fra

LL luftstrøm
12 (22) 6

01

Forindstillet luftstrøm 02

Luftstrøm, når 
varmetermo-systemet er 
slået fra

LL luftstrøm
12 (22) 3

01

Forindstillet luftstrøm 02
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12. TESTDRIFT
• Indstillingerne på BRC1E51A7 fjernbetjeningen skal foretages i henhold til proceduren beskrevet 

i fjernbetjeningens manual.
Indstillingerne på BRC1D528 fjernbetjeningen skal foretages på følgende måde.

• Kontrollér, at ledningerne er forbundet mellem indendørs- og udendørsenhederne.
• Kontrollér, at følgende er lukket: dækslet på kontrolboksen på indendørsenheden og yderpladen 

og rørdækslet på udendørsenheden.
• Når arbejdet med montering af kølerør, drænrør og el-ledningerne er afsluttet, skal man rengøre 

indendørsenheden indvendigt, dækpladen og indsugningsgitteret. Kør derefter en testdrift i henhold til 
installationsvejledningen, der følger med udendørsenheden, for at beskytte enheden. (Vi anbefaler, at man 
foretager en testdrift sammen med en elektriker).

• Bekræft under testen, at luftstrømmens retning og mængde er indstillet i henhold til specifikationerne.
• Hvis det indendørs afsluttende arbejde ikke er færdigt, når testningen af klimaanlægget er afsluttet, skal du 

bede kunden om ikke at starte klimaanlægget, før det indendørs afsluttende arbejde er færdiggjort. Ellers 
risikerer man, at indendørsenheden beskadiges. (Hvis enheden kører under disse betingelser, vil maling, lim og 
andre materialer, der anvendes ved det indendørs afsluttende arbejde, forurene indendørsenheden. Dette kan 
medføre vandstænk eller lækage).

• Hvis der forekommer en driftsfejl, og hvis ikke enheden kan køre, se da "12-2. Forholdsregler ved 
servicearbejde".

• Efter endt testkørsel skal man trykke på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen en gang for at sætte 
enheden i inspektions-driftsmåde, og kontrollere, at fejlkoden er "00". (=normal).

12-1 Testdrift
1. Åbn stopventilen på gasledningen.
2. Åbn stopventilen på væskeledningen.
3. Krumtaphusets varmebeholder tilsluttes elektricitet i 6 timer. (ikke påkrævet ved enhed, der udelukkende 

anvendes til køling)
4. Indstil til køledrift med fjernbetjeningen, og start ved at trykke på ON/OFF knappen (  ).
5. Tryk på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen 4 gange (  ) (2 gange for den trådløse fjernbetjening), 

og lad anlægget køre i test-tilstand i 3 minutter.
6. Tryk på knappen til justering af luftstrømmens retning (  ) for at være sikker på, at enheden er i drift.
7. Tryk på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen (  ) og lad enheden køre normalt.
8. Du skal kontrollere, at enheden fungerer i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

FORSIGTIG
1. Se "12-2. Forholdsregler ved servicearbejde" hvis ikke enheden kører korrekt.
2. Efter endt testkørsel skal man trykke på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen en gang for at sætte 

enheden i inspektions-modus, og kontrollér, at funktionsfejlkoden er "00". (=normal)
Hvis der vises en anden kode end "00", se "12-2. Forholdsregler ved servicearbejde".

BEMÆRK
• Hvis en funktionsfejl hindrer drift, se da fejlfunktionsdiagnosen nedenfor.

TEST

TEST
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12-2 Forholdsregler ved servicearbejde
Med tilsluttet strømforsyning. Driftsfejl kan ses på fjernbetjeningen.
• Hvis et klimaanlæg ikke kører korrekt efter installation,

kan der forekomme en funktionsfejl som vist i tabellen nedenfor.

∗ Efter tilslutning af strømmen, er maksimum 90 sekunder, selvom der kun vises "88". Dette er ikke et 
problem, og der indstilles til 90 sekunder.
 Fejlfinding med visning på fjernbetjeningens lcd-display.
1. Med den ledningsforbundne fjernbetjening. (BEM 1)

Når driften standser på grund af problemer, blinker driftslampen, og "  " og fejlkoden vises på lcd-
displayet. I dette tilfælde kan man fejlfinde på indholdet ved at referere til tabellen over fejlkoder; ved 
gruppekontrol vises enhedsnr., således at nummeret på indendørsenheden med fejl kan genkendes. 
(BEM 2)

2. Med den trådløse fjernbetjening.
(Se også betjeningsvejledningen, der følger med den trådløse fjernbetjening)
Hvis driften standser på grund af fejl, blinker displayet på indendørsenheden. I dette tilfælde kan man 
definere fejlindholdet ved hjælp af tabellen i listen over fejlkoder og lede efter fejlkoden, der kan findes ved 
at følge fremgangsmåden. (BEM 2)

(1) Tryk på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen, "  " vises og "0" blinker.
(2) Tryk på PROGRAMMERING AF TID-knappen og find det enhedsnummer, der er standset på grund af 

problemer.
Antal bip 3 korte bip...............Gennemfør alle nævnte trin 

1 kort bip.................Gennemfør (3) og (6)
1 langt bip ............... Ingen problemer

(3) Tryk på VALG AF DRIFTSTILSTAND-knappen, hvorefter symbolet for oven for fejlkoden blinker.
(4) Hvis man fortsat trykker på PROGRAMMERING AF TID-knappen, høres 2 korte hyletoner og koden 

findes.
(5) Tryk på VALG AF DRIFTSTILSTAND knappen, hvorefter symbolet for neden for fejlkoden blinker.
(6) Hvis man fortsat trykker på PROGRAMMERING AF TID-knappen, høres en lang hyletone og koden 

findes.
• En lang hyletone angiver fejlkoden.

BEMÆRK
1. Ved ledningsforbundet fjernbetjening. Tryk på INSPEKTION/TESTKØRSEL knappen på 

fjernbetjeningen, "  " begynder at blinke.
2. Hold ON/OFF knappen nede i 5 sekunder eller mere i inspektionstilstand, og fejlrapporten beskrevet 

ovenfor forsvinder, når fejlkoden har været vist og forsvundet to gange, efterfulgt af koden "00" (normal).
Displayet skifter fra inspektionsmodus til normal drift.

Display på fjernbetjening Funktionsfejl

Ingen visning

• Problemer med strømforsyningen eller tilslutning med 
afbrudt fase

• Forkert tilslutning af ledninger mellem indendørs- og 
udendørsenheden

• Fejl på indendørs printkort
• Forkert ledningstilslutning for fjernbetjening
• Fejl på fjernbetjeningen
• Fejl på sikring

88*
• Fejl på indendørs printkort
• Forkert tilslutning af ledninger mellem indendørs- og 

udendørsenheden

88 blinker
• Forkert tilslutning af ledninger mellem indendørs- og 

udendørsenheden
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12-3 Fejlkode
• Ved steder, hvor fejlkoden er blank, vises " " ikke. Selvom systemet fortsætter med at køre, skal man 

alligevel kontrollere systemet og foretage reparationsarbejde som påkrævet.
• Alt efter typen af indendørs- eller udendørsenhed kan det forekomme, at fejlkoder ikke vises.

Kode Fejlkode/Bemærkninger
A1 Defekt printkort på indendørsenheden
A3 Drænvandsniveau unormalt
A6 Indendørs ventilatormotor, overbelastning, overstrøm eller låst
A7 Fejl på låsemotor til luftgæller
AF Fejl på luftbefugter

AH
Defekt luftfiltrering
Luftrensningsfunktion virker ikke.

AJ
Forkert typeindstilling
Kapacitetsdata forkert indstillet. Ingen programmerede data i det integrerede 
kredsløb.

C4 Sensor (R2T) temperatur varmeveksler defekt
C5 Sensor (R3T) temperatur varmeveksler defekt
C9 Sensor indsugning lufttemperatur defekt
CC Fejl på system med fugtighedsføler

CJ
Sensor fjernbetjening defekt
Termomodstanden i fjernbetjeningen virker ikke, men termo-systemet er aktiveret.

E0 Handling sikkerhedsanordning (udendørsenhed)
E1 Defekt printkort på udendørsenheden
E3 Højtryk unormalt (udendørsenhed)
E4 Lavtryk unormalt (udendørsenhed)
E5 Fejl på lås kompressormotor

E7
Fejl på lås ventilatormotor udendørs
Udendørs ventilator øjeblikkelig overstrøm funktionsfejl

E9 Defekt på elektronisk ekspansionsventil (udendørsenhed)
F3 Unormal temperatur på afgangsrør (udendørsenhed)
H3 Højtrykskontakt defekt (udendørsenhed)
H7 Udendørs motorpositionssignal defekt
H9 Termomodstand luft defekt (udendørsenhed)
J1 Fejl på trykfølesystemet (udendørsenhed)
J2 Fejl på systemet til registrering af strømstyrke (udendørsenhed)
J3 Defekt termomodstand afgangsrør (udendørsenhed)
J5 Defekt termomodstand sugerør (udendørsenhed)
J6 Defekt termomodstand varmeveksler (udendørsenhed)
J7 Defekt termomodstand varmeveksler (2) (udendørsenhed)
J8 Defekt termomodstand væskerør (opvarmning) (udendørs)
J9 Defekt termomodstand gasrør (køling) (udendørs)
JA Defekt tryksensor-system afgangsrør (udendørsenhed)
JC Defekt tryksensor-system føderør (udendørsenhed)
L1 Fejl på INV-system (udendørsenhed)
L3 Fejl på reaktor-varmemodstand (udendørsenhed)

L4
Lamel varmeafledning defekt (udendørsenhed)
Inverter køling defekt

L5
Overstrøm (udendørsenhed)
Mulig fejl på jordledning eller kortslutning i kompressormotor.
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BEMÆRK
• Efter endt testkørsel skal du kontrollere "Dele, der skal kontrolleres ved leveringen" på side 5.

PAS PÅ

Hvis det indendørs afsluttende arbejde ikke er færdigt, når testningen af klimaanlægget er afsluttet, 
skal du bede kunden om ikke at starte klimaanlægget, før det indendørs afsluttende arbejde er 
færdiggjort. Ellers risikerer man, at enheden beskadiges.
Hvis enheden kører under disse betingelser, vil maling, lim og andre materialer, der anvendes ved 
det indendørs afsluttende arbejde, forurene indendørsenheden. Dette kan medføre vandstænk 
eller lækage.

Forholdsregler ved testkørsel

Kontrollér, at dækslerne på kontrolboksene er lukkede, før du overdrager anlægget til kunden. Giv kunden 
besked om tilstanden på afbryderen (power ON/OFF).

L8
El varme (udendørsenhed)
Mulig elektrisk overbelastning i kompressoren eller afbrudt forbindelse 
i kompressormotoren.

L9
Hindring af stop (udendørsenhed)
Kompressor muligvis låst.

LC Transmissionsfejl mellem invertere på styreenhed udendørs (udendørsenhed)
P1 Afbrudt fase eller lavspænding på forsyningsnet (udendørsenhed)
P3 Defekt temperatursensor printkort (udendørsenhed)
P4 Defekt temperatursensor lamel varmeafledning (udendørsenhed)

PJ
Typeindstilling ikke korrekt (udendørsenhed)
Kapacitetsdata forkert indstillet. Ingen programmerede data i det integrerede 
kredsløb.

U0 Temperatur i sugerør unormal eller mangel på kølevæske

U1
Faseskift.
Faseskift to faser på ledere L1, L2 og L3.

U2
Spændingsfejl strømforsyningskilde
Inklusive defekt under 52C.

U4
UF

Transmissionsfejl (indendørsenhed - udendørsenhed)
Forkert ledningsføring mellem indendørs- og udendørsenhed eller funktionsfejl 
på printkort monteret på indendørs- og udendørsenhed.
Hvis UF vises, er ledningsforbindelsen mellem indendørs- og udendørsenheden 
ikke korrekt. Afbryd derfor strømforsyningen med det samme og ret 
ledningsføringen. (Kompressoren og ventilatoren på udendørsenheden kan starte 
uafhængigt af fjernbetjeningen).

U5
Transmissionsfejl (indendørsenhed - udendørsenhed)
Utilstrækkelig transmission mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen.

U8
Fejl på transmissionen mellem primær og sekundær fjernbetjening. 
(Fejl på sekundær fjernbetjening).

UA

Forkert indstillet multisystem
Forkert indstilling af vælgerkontakt for multisystem. (Se kontakt SS2 på 
hovedenhedens printkort).
Forkert kombination indendørs- og udendørsenhed

UC Forkert defineret adresse på fjernbetjening
UE Transmissionsfejl (indendørsenhed - central fjernbetjening)
UJ Transmissionsfejl ekstraudstyr
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13. LEDNINGSDIAGRAM
Se fig. 37

BEMÆRKNINGER

1. : terminal   : stik   : ledninger på brugsstedet
2. Udendørsenheden i dette diagram viser produktets hovedtræk. Se ledningsdiagrammet på 

udendørsenheden for detaljer.
3. Hvis der benyttes central fjernbetjening, skal den forbindes med enheden i henhold til medfølgende 

installationsvejledning.
4. X15A, X25A skal tilsluttes, når sættet med drænpumpe anvendes.
5. I tilfælde af primær/sekundær omkobling.

Se fjernbetjeningens installationsvejledning.
6. BLK: sort  RED: rød  BLU: blå  WHT: hvid  PNK: pink  YLW: gul  GRY: grå  GRN: grøn  ORG: orange  

BRN: brun
7. Vises kun, når der anvendes rørbeskyttelse. Brug H07RN-F, hvis der ikke er beskyttelse.

1 TIL UDENDØRSENHED (BEM. 2) 2 (BEM 7)

3 INDENDØRSENHED 4 (BEM 4)

5
TRANSMISSIONSLEDNING 
CENTRAL FJERNBETJENING

6 (BEM 3)

7
LEDNINGSFORBUNDET 
FJERNBETJENING (EKSTRAUDSTYR)

8 (BEM 5)

9
TRÅDLØS FJERNBETJENING 
(MODTAGER/DISPLAY)
(EKSTRAUDSTYR)

10 KONTROLBOKS

Indendørsenhed Trådløs fjernbetjening (modtager/display)
A1P Printkort A2P Printkort
C105 Kondensator (M1F) A3P Printkort
F1U Sikring (T, 3,15A, 250V) BS1 Trykknap (on/off)
HAP Lysdiode (servicemonitor grøn) H1P Lysdiode (til-rød)
KPR Magnetrelæ (M1P) H2P Lysdiode (timer-grøn)
M1F Motor (indendørs ventilator) H3P Lysdiode (filterskilt-rød)
M1S Motor (svingklap) H4P Lysdiode (defrost-orange)
R1T Termomodstand (luft) H5P Lysdiode (vask element-rød)
R2T•R3T Termomodstand (spiral) H6P Lysdiode (ventilation rens-grøn)
SS1 Vælgerkontakt (nødsituation) SS1 Vælgerkontakt (main/sub)
V1R Diodebro SS2 Vælgerkontakt (trådløs adresse indstilling)
X1M Klemrække
X2M Klemrække Forbindelse til ekstra dele
Z1F Støjfilter X15A Forbindelse (svømmerafbryder)
Z1C Ferritkerne (støjfilter) X24A Stik (trådløs fjernbetjening)
PS Strømforsyningskreds X25A Stik (drænpumpe)
RC Signalmodtagerkreds X33A Stik (adapter til ledninger)
TC Signaltransmissionskreds X35A Stik (gruppestyring adapter)

Ledningsforbundet fjernbetjening
R1T Termomodstand (luft)
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Fig. 37
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