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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
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.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Airconditioner met VRV Systeem
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1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees deze “VEILIGHEIDSMAATREGELEN” zorgvuldig door voordat u de airconditioner installeert en zorg
ervoor dat u het toestel op de juiste wijze installeert. Laat na het voltooien van de installatie het apparaat
proefdraaien om op fouten te controleren en instrueer de cliënt in het gebruik en onderhoud van de airconditioner aan de hand van de bedieningshandleiding. Vraag de cliënt de 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”.
Dit apparaat is een product van klasse A. Bij huishoudelijk gebruik kan dit product de ontvangst van radiosignalen verstoren, waardoor de gebruiker genoodzaakt zal zijn om passende maatregelen te treffen.
Betekenis van de WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN mededelingen.
WAARSCHUWING ........................Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGELEN.......Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan
eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig
kan zijn al naar gelang de omstandigheden.

•

•
•

•

•

1

WAARSCHUWING
Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.
Installeer de airconditioner conform de instructies van deze installatiehandleiding.
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Neem contact op met uw plaatselijke dealer over wat te doen in het geval van koelmiddellekkage.
Wanneer de airconditioner in een kleine kamer wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk de juiste
maatregelen te nemen zodat in het geval van koelmiddellekkage de hoeveelheid weggelekt koelmiddel de
concentratielimiet niet overschrijdt. Anders kan dit een ongeval als gevolg van zuurstofgebrek veroorzaken.
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens installatie kan het omvallen van de unit,
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 lichamelijk letsel veroorzaken.
Nederlands
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• Houd bij het installeren van de unit rekening met natuurkrachten, zoals harde wind, stormen of aardbevingen, waar van toepassing.
Wanneer hiermee tijdens de installatie geen rekening wordt gehouden, kan dit tot gevolg hebben dat de
unit omvalt en ongevallen veroorzaakt worden.
• 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 er op de aansluitpunten of kabels geen druk wordt uitgeoefend.
Verkeerd aangesloten of bevestigde kabels kunnen abnormale warmteontwikkeling of brand veroorzaken.
• Leid, wanneer de voedingskabel en de bekabeling tussen de binnen- en buitenunits verbonden worden, de
kabels zodanig dat het deksel van de EL. COMPO. BOX goed bevestigd kan worden.
Als het deksel van de EL. COMPO. BOX niet correct bevestigd wordt, kan gevaar voor elektrische
schokken, brand of oververhitting van de aansluitingen ontstaan.
• Als er tijdens installatie koelmiddelgas ontsnapt, dient de ruimte onmiddellijk goed gelucht te worden.
Als het koelmiddel tot ontbranding komt, kunnen er giftige gassen vrijkomen.
• Controleer na het voltooien van de installatie of er geen lekkage van koelmiddelgas is.
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als koelmiddelgas weglekt en dit in contact komt met warmtebronnen,
zoals gasfornuizen, kookplaten of verwarmingstoestellen met warmtespiralen.
• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.
• Raak koelmiddel dat is weggelekt uit koelmiddelleidingen of uit andere plaatsen niet aan, aangezien het
gevaar bestaat voor bevriezingsverschijnselen.
• De airconditioning moet geaard worden.
Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel.
Onvoldoende aarding kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.
• Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Installeer de BEV-units, de voedingskabel en de tussenliggende bedrading op tenminste 1 meter afstand
van televisietoestellen of radio’s om beeldstoring en bijgeluiden te voorkomen.
(Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)
• Het bereik van de (draadloze) afstandsbediening kan in kamers met TL-verlichting (vooral bij typen met
omzetter of snelstarter) korter zijn dan verwacht.
Installeer de BEV-unit zo ver mogelijk uit de buurt van TL-verlichting.
• Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen:
1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray of stoom (zoals bijv. in een keuken).
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen kunnen losraken en er kan waterlekkage ontstaan.
2. Waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavelzuurgas.
Aantasting van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen kan lekkage van koelmiddel tot gevolg hebben.
3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling opwekken.
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturingssysteem beïnvloeden en storingen in de
unit veroorzaken.
4. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel of ontvlambare stoffen in de lucht hangen, of
waar licht ontvlambare materialen voorkomen, zoals verfverdunner of benzine.
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden kan brand tot gevolg hebben.
5. Gebruik de unit niet in gebieden met zilte lucht, zoals in de buurt van de zee, in fabrieken of op andere
plaatsen met sterke spanningsfluctuaties, in auto’s of op boten.
Dit kan namelijk resulteren in een defect.
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2. VOOR INSTALLATIE
2-1 OVER DIT PRODUCT
1. Dit product maakt gebruik van R744 (CO2) koelmiddel.
Wees voorzichtig bij het werken met R744 koelmiddel en neem de vereiste maatregelen om onzuiverheden (waaronder minerale olie en andere typen olie, en ook vocht) uit het systeem te houden. Volg de aanwijzingen in “7. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING”.
2. De ontwerpdruk is 12,3 MPa (4,0 MPa voor R410A). Dit betekent dat de volgende conventionele onderdelen niet kunnen worden gebruikt.
• Verbindingsleidingen
Er zijn leidingen met dikke wanden vereist. Raadpleeg “7. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING”
voor de specificaties van de leidingen.
• Trompmoerverbindingen
Niet beschikbaar. Soldeer de verbindingen.
• Leidingsoldeerkoppelingen
Leidingen met een maximale diameter van 12,7 mm
...............Maak soldeerverbindingen met mofwartelverwerking.
Leidingen met een diameter van 15,9 mm
...............Gebruik bussen die als optionele accessoires worden verkocht.
• Elleboogstukken
Gebruik producten die als optionele accessoires worden verkocht.
• Installatie-instrumenten die een hoge druk moeten weerstaan, zoals vulslagen en drukmeters
Gebruik druk-bestendige instrumenten die een druk van minimaal van 12,3 MPa kunnen weerstaan.
3. De binnenunit is een speciale voor R744 bestemde unit. De volgende binnenunitmodellen kunnen worden
aangesloten.
(Sluit geen andere binnenunitmodellen aan, aangezien anders een binnenleidingbreuk veroorzaakt wordt.)

2-2 COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
Bevestig een BEV-unit aan de binnenunit. Zoals getoond in onderstaande tabel.
BEV-unit

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

Binnenunit

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1

2-3 ACCESSOIRES
Controleer of de volgende accessoires met de unit zijn bijgeleverd.
Naam

Klem

(3) Fittingisolatie

(4) Installatiehandleiding

Hoeveelheid

10 stuks

2 stuks

1 stuks

2 stuks voor vloeistofleidingen
(Binnendiameter φ35)
(1) 6 korte stukken

(5) Voorzorgsmaatregelen-label
1 stuks

Vorm
(2) 4 lange stukken

Bevestig dit na installatie aan het
deksel van de EL. COMPO. BOX van
de binnenunit.

3

Nederlands

07_NL_3P233622-3F.fm Page 4 Friday, December 19, 2008 2:27 PM

2-4 INSPECTIEPUNTEN
• BESTEED TIJDENS INSTALLATIE EXTRA AANDACHT AAN DE VOLGENDE PUNTEN EN
INSPECTEER NA INSTALLATIE.
Inspectiepunt na voltooiing van installatie
Inspectiepunt

Wat kan gebeuren als het niet goed is uitgevoerd

Zijn de binnen- en buitenunit stevig gemonteerd?

De unit kan vallen, trillen of bijgeluiden proceduren.

Is de gaslektest goed uitgevoerd?

Er kan onvoldoende gekoeld worden.

Is de isolatie compleet? (Koelmiddelleidingen)

Waterlekkage of verbranding.

Komt de voedingsspanning overeen met de spanning die op de kenplaat staat?

Er kunnen storingen optreden ofcomponenten doorbranden.

Zjin de bedrading en de buizen goed aangelegd?

Er kunnen storingen optreden of componenten doorbranden.

Is de unit goed geaard?

Risico voor elektrische schok bij kortsluiting.

Voldoet de bedrading aan de specificaties?

Er kunnen storingen optreden of componenten doorbranden.

Is de lengte van de koelleidingen en de lading van het aanvullende koelmiddel genoteerd?

De lading van het koelmiddel in het systeem kan niet
goed bepaald worden.

Inspectiepunt

Zie ook de “VEILIGHEIDSMAATREGELEN”.

3. VOOR INSTALLATIE
Gooi geen accessoires weg die voor het installatiewerk benodigd zijn totdat de installatie van het
product voltooid is.
Draag het product naar de plaats van installatie zonder dit uit te pakken. Wees voorzichtig de units niet te beschadigen als van te voren uitpakken onvermijdelijk is.

4. HET SELECTEREN VAN DE PLAATS
〈〈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, niet belast worden.
Wanneer de temperatuur boven het plafond hoger dan 30°C en de relatieve vochtigheid hoger dan
80% kan worden, of wanneer verse lucht kan toetreden boven het plafond, is een extra isolatie (met
minimaal 10 mm glaswol of PE-schuim noodzakelijk).〉〉
(1) Kies een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet en de goedkeuring van de cliënt heeft.
• Installeer het product in gebouwen waarin gebruik wordt gemaakt van gipsplaten (9,5mm dik of meer)
voor het materiaal van de plafonds, aangezien er geluid van stromend koelmiddel hoorbaar is. Het verdient aanbeveling het product uit de buurt van plaatsen of ruimten te installeren waar het geluid hinderlijk kan zijn. Raadpleeg de volgende schets bij het uitkiezen van een geschikte installatieplaats.
• Plaats van de microfoon

• Totaal (dB)

0,1m
Xm

Gipsplaat (9,5mm dik)
Product voldoet aan ISO6308

Afstand vanaf BEV
X

SCHAAL A

1,5m

40

3,0m

37

5,0m

35

(Achtergrondruis is reeds gecorrigeerd)

• Binnenshuis, plaatsen die niet blootstaan aan regen of direct zonlicht, plaatsen met weinig stof of plaatsen met een omgevingstemperatuur van 60°C of minder.
• Die het gewicht van de BEV-unit kan dragen.
• Waar het valse plafond niet duidelijk overhelt.
• Waar voldoende ruimte voor installatie en onderhoud gerealiseerd kan worden.
• Waar geen gevaar voor lekkage van gevaarlijke gassen bestaat.
• Waar de lengte van de leidingen tussen de binnenunit en de buitenunit niet groter is dan de maximaal
toegestane lengte.
(Meer informatie vindt u in de paragraaf “7-4 LEIDINGAANSLUITINGEN” in de handleiding bij de buitenunit.)
• Locaties waar een inspectieopening geïnstalleerd kan worden. (Zie. Afb. 1)
Nederlands
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minimaal 600

Deksel van EL. COMPO. BOX
Aangesloten
op buitenunit

minimaal 200

OPMERKING)
Zorg ervoor dat, als de inspectieopening niet direct onder het
apparaat gemaakt kan worden, er ten minste 400 mm ruimte is.

Aangesloten
op binnenunit
Onderhoudsopening voor
bedrading

minimaal 200
(Onderhoudsruimte)

minimaal
100

Creëer een inspectieopening met een
afmeting zoals getoond
in de afbeelding rechts.

OPMERKING)
minimaal 100

minimaal
50

Onderhoudsopening

minimaal
100

〈〈Installatieruimte〉〉
Installeer zo dat het deksel van de EL. COMPO. BOX omlaag wijst.

Afb. 1

(lengte : mm)

(2) Installeer het apparaat pas op de beoogde plaats nadat u zich ervan heeft overtuigd dat de beoogde
plaats ook daadwerkelijk geschikt is en tref zonodig aanvullende constructieve voorzieningen.
(3) Voorkom contact met het plafondoppervlak, omdat dit daardoor lawaai kan gaan maken of kan
gaan trillen.
[VOORZORGSMAATREGELEN]
• Installeer de binnen- en buitenunits, voedingsbedrading, besturingskabels en afstandsbedieningbedrading
op een afstand van tenminste 1 meter van televisies of radio’s om storing van beeld en geluid 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.)
〈〈Plaats voor vastplakken van warmte-isolatiemateriaal〉〉
Plak het warmte-isolatiemateriaal op de plaats aangegeven door

.

200
(lengte : mm)

5. VOORBEREIDINGEN VOOR INSTALLATIE
(1) Controleer de onderlinge posities van de locaties van de plafondopening, het apparaat en de ophangbouten.
289

<Montagevoorbeeld>
Plafondsteen
Anker

171

208

(Hartafstand
tussen de
ophangbouten)

Lange moer of spanschroef
BEV-unit

289

(Hartafstand tussen de ophangbouten)

5

Ophangbout

OPMERKING)
Alle hierboven weergegeven materialen
worden niet meegeleverd.

(lengte : mm)

Nederlands
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(2) Open de oogboutgaten of de doorvoeropeningen voor de leidingen en bekabeling van het apparaat.
• Bepaal de locaties voor de hierboven genoemde openingen, maak ze en installeer de leidingen (koelmiddel) en bekabeling (zowel de voeding- als de besturingskabel) naar de aansluitingen op het apparaat.
(Meer informatie vindt u in “7. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING” en “8. ELEKTRISCHE
BEDRADING”.)
• Mogelijk moet het plafond verstevigd worden om het waterpas te houden en meetrillen te voorkomen.
Raadpleeg de (documentatie van de) fabrikant of leverancier van het plafond voor meer informatie.
(3) Monteer de ophangbouten. (Gebruik M8-ophangbouten.)
• Gebruik bij montage in een voorgemonteerd plafond keilbouten. Gebruik anders ankerbouten of chemische ankers om er zeker van te zijn dat deze het gewicht van het apparaat kunnen dragen. Stel eerst
de afstand tussen de plafondplaat en het apparaat af.

6. INSTALLATIE VAN DE BEV-UNIT
• Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen met de juiste specificatie.
(1) Hang de BEV-unit voorlopig op.
• Monteer de ophangingen aan de ophangbouten. Zet
de ophangingen aan de boven en onderzijde vast
met moeren (M8, niet meegeleverd) en vulringen
(M8: buitendiameter 24 tot 28 mm) (niet meegeleverd).

Vulring (niet
meegeleverd)

(2) Stel de hoogte van de hoofdunit af met de moer.
(3) Controleer of de hoofdunit waterpas geïnstalleerd is.
(4) Draai de moeren aan de boven- en onderkant stevig
vast.

Moer
(niet meegeleverd)
En borgen met tweede moer
(niet meegeleverd)
BEV-unit
Ophanging

Ophangbout
(niet meegeleverd)

7. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING
〈Voor installateurs van leidingen〉
Gebruik geen vloeimiddel bij het solderen en aansluiten van de koelmiddelleidingen. Gebruik een fosforkoper soldeerlegering (BCuP-2) waarvoor geen vloeimiddel vereist is.
(Vloeimiddel op chloorbasis veroorzaakt corrosie van de leidingen. Als dit bovendien fluor bevat, heeft het
vloeimiddel een nadelige invloed op de koelmiddelleidingen, zoals aantasting van de koelcompressorolie.)

7-1 UITKIEZEN VAN DE LEIDINGEN
• Zie de installatiehandleiding voor de buitenunit en bepaal de maat van de leidingen en kies een geschikte
koelmiddel-aftakkingskit.
• Gebruik het volgende type koelmiddelleiding.
Materiaal: Fosfor gedesoxideerde naadloze koperleiding (C1220T-1/2H of C1220T-H)
Wanddikte van leiding: Product bestendig tegen 12,3 MPa
〈Voorbeelden voor wanddikte van leiding〉

(lengte : mm)

Leidingformaat
(buitendiameter)

Kwaliteit van materiaal

Minimale wanddikte

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Gebruik leidingen met een schoon buiten- en binnenoppervlak en vrij van verontreinigingen zoals sulfiden,
oxiden, stof, splinters, olie, vet en vocht.
De kleefolie in het leidingsysteem mag niet meer bedragen dan 30mg per 10m.
• Volg bij leidingwerkzaamheden de maximum toegestane lengte, hoogteverschil en lengte na een aftakking
zoals aangegeven in “7-6 AANSLUITEN VAN DE LEIDINGEN”.

Nederlands
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7-2 INSTALLATIEGEREEDSCHAP
Gebruik altijd de speciale gereedschappen zodat de airconditioner de juiste drukweerstand behoudt
en om te voorkomen dat verontreinigingen het systeem binnendringen.
Compatibiliteit met conventionele gereedschappen (overige typen koelmiddel)
Naam

Compatibiliteit

Opmerkingen

Pijpsnijder

• Gebruik een pijpsnijder die geschikt is voor de pijpdikte.

Pijpbuiggereedschap

• Gebruik een ander elleboogstuk dat als optionele accessoire verkrijgbaar is als de
buigverhouding verminderd moet worden.
• Gebruik een ander elleboogstuk dat als optionele accessoire verkrijgbaar is voor de
te buigen delen van pijpen met een diameter van 15,9 mm.

Expander
(pijpexpansiegereedschap)

• Gebruik echter een andere bus die als optionele accessoire verkrijgbaar is voor
pijpen met een diameter van 15,9 mm, omdat deze moeilijk te expanderen zijn.

7-3 BESCHERMING VAN DE LEIDINGEN
Voer tijdens de periode van het installeren, de bescherming van de leidingen uit aan de hand van Tabel 1 om
te voorkomen dat vuil, stof of vocht in de leidingen terechtkomt.
Tabel 1
Plaats
Buiten
Binnen

Werkperiode

Beschermingsmethode

Tenminste een maand

Dichtknijpen

Minder dan een maand
Geen beperkingen

Dichtknijpen of afplakken

VOORZORGSMAATREGELEN
Wees speciaal voorzichtig om te voorkomen dat stof en vuil binnendringt bij het duwen van leidingen door
gaten in muren of bij het naar buiten duwen van leidinguiteinden.

7-4 LEIDINGAANSLUITINGEN
• Zorg ervoor bij het solderen stikstofsubstitutie en stikstofinblazing uit te voeren. (Zie Afb. 2)
Solderen zonder het uitvoeren van stikstofsubstitutie of stikstofinblazing in de leidingen veroorzaakt grote
hoeveelheden oxidatiefilm aan de binnenzijde van de leidingen dat de diverse afsluiters en de compressor
in het koelsysteem nadelig beïnvloedt en normaal functioneren van de airconditioner verhindert.
• Gebruik bij het solderen met toepassing van stikstof een reductieventiel en stel de druk van de stikstof af
2
op ongeveer 0,02 MPa (ongeveer 0,2 kg/cm ) of minder (ongeveer gelijk aan de druk van een briesje dat
in contact komt met de wang).
Koelmiddelleiding

Reduceerventiel
Te solderen onderdeel

Stikstof
Tape
Afb. 2

handafsluiter
Stikstof

VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik bij het maken van soldeerverbindingen in de leidingen nooit anti-oxidanten. Achtergebleven resten
ervan kunnen de leidingen verstoppen waardoor de apparatuur kan beschadigen.
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Leidingaansluitingen
• Bescherm onderdeel A met een natte doek tijdens het solderen zodat de temperatuur van onderdeel A niet
hoger wordt dan 80°C.
Onderdeel A

Niet meegeleverde leidingen

BEV-unit

Solderen

7-5 AANBRENGEN VAN WARMTE-ISOLATIEMATERIAAL
• Zie na het controleren van de leidingkoppelingen op gaslekkage Afb. 3 en Afb. 4 en breng warmteisolatiemateriaal aan op de leidingkoppelingen.
• Gebruik de fittingisolatie (3) voor het aanbrengen van het warmte-isolatiemateriaal. (Zie Afb. 3) Het
warmte-isolatiemateriaal is meegeleverd voor respectievelijk de vloeistofleiding en de gasleiding.
• Bevestig de fittingisolatie (3) met de naad naar boven gekeerd.
Gebruik een klem (2) om beide uiteinden van de fittingisolatie vast te zetten. (Zie Afb. 4)
Bevestigd aan de grond van de las
Fittingisolatie (3)
(accessoire)

Bevestigd aan de grond van de las
Fittingisolatie (3)
(accessoire)

Warmte-isolatiemateriaal
voor leidingen (niet
meegeleverd)
Warmte-isolatiemateriaal
voor leidingen (zijde unit)

Warmte-isolatiemateriaal
voor leidingen (niet meegeleverd)

Afb. 3

Warmte-isolatiemateriaal
voor leidingen (zijde unit)

Snijd na het vastzetten de overtollige
uiteinden af.

Met de naad naar boven
monteren.

Klem (2) (accessoire)
Zet het gedeelte vast dat het warmteisolatiemateriaal voor de leidingen overlapt.

Nederlands

Afb. 4
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7-6 AANSLUITEN VAN DE LEIDINGEN
(1) Aansluitvoorbeeld voor de binnenunit
• Er mag slechts één binnenunit aangesloten worden op elke BEV-unit.
Gasleidingen
Buitenunit
BEV-unit Vloeistofleiding

Binnenunit

Corresponderend met de
afmeting van de diameter
van de aansluitleiding op de
binnenunit.

(2) Installatiepositie van BEV-unit
• Installeer de BEV-unit op een horizontale afstand van maximaal 15 m en let daarbij op het hoogteverschil tussen de binnenunits.

Naar buitenunit
Eerste
aftakleiding

BEV-unit

A

B

Binnenunit
15m

Mogelijk
installatiebereik
van BEV-unit

15m of minder

BEV-unit
Binnenunit

BEV-unit

Naar buitenunit

Binnenunit

Binnenunit
BEV-unit

(3) Toegestane leidinglengte na vertakking (werkelijke leidinglengte)
A+B≤40m (lengte vanaf de eerste vertakkingsleiding tot de binnenunit)
B≤15m (lengte van de BEV-unit naar de binnenunit)

8. ELEKTRISCHE BEDRADING
8-1 ALGEMENE INFORMATIE
• Alle ter plaatse verkregen onderdelen en materialen dienen aan de landelijk geldende voorschriften te voldoen.
• Gebruik alleen koperdraad.
• Zie voor de elektrische bedrading ook “BEDRADINGSSCHEMA” dat bevestigd is aan het deksel van de EL.
COMPO. BOX.
• Zie de installatiehandleiding van de afstandsbediening voor details over het aansluiten van de afstandsbediening.
• Alle bedrading dient door een erkend elektricien te worden aangelegd.
• Eén BEV-unit is verbonden met één binnenunit. Markeer elke binnenunit en BEV-unit as apparaat A, apparaat B... en zorg ervoor dat de draden van het aansluitingenblok naar de buitenunit en de BEV-unit met
elkaar overeenkomen. Wanneer de bedrading en de leidingen tussen de buitenunit,de binnenunit en de
BEV-unit niet goed is/zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid dat het systeem niet goed werkt.
• 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 buitenunit voor informatie over de draaddikte van de stroomkabel naar de buitenunit, de capaciteit van de circuitonderbreker en -schakelaar en instructies voor het aanleggen van de bedrading.
• Vergeet niet om de airconditioner te aarden.
• Aard de installatie nooit op gas- en waterleidingen, bliksemafleiders of telefoonaardingskabels.
• Gasleidingen: explosiegevaar wanneer lekkage optreedt.
• Waterleidingen: aarding niet mogelijk wanneer PVC-buis is gebruikt.
• Telefoonaardingskabels of bliksemafleiders: kunnen tijdens onweer abnormaal hoog elektrisch potentiaal in de grond opwekken.
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(1) Elektrische eigenschappen
Units

Model
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Voeding

Hz

Voltage

Min.

Max.

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA: Min. voedingsstroom (A);

MFA: Max. zekeringstroom (A)

OPMERKINGEN
• De bovenstaande tabel met elektrische kenmerken is alleen van toepassing voor de BEV-unit.
• Zie de technische documentatie voor meer informatie.
(2) Specificaties voor niet meegeleverde kabel
Voedingskabel

Besturingskabel

Model
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Draad

Draaddikte

Draad

Draaddikte

*H05VV

Afmeting moet in overeenstemming zijn
met de lokale voorschriften.

Afgeschermd PVC-snoer of kabel
(2-aderig) (OPMERKING 2)

0,75 - 1,25 mm2

*Gebruik kabels van het type H07RN-F wanneer geen ommantelde leidingen worden gebruikt.
OPMERKINGEN
1. Selecteer de soort elektrische kabel voor de voedingsaansluiting in overeenstemming met de ter plaatse
geldende voorschriften.
2. De specificaties voor te gebruiken kabels voldoen aan IEC60245.
3. Dikte van isolatie: 1 mm of meer
4. De maximale lengte van de verbindingskabels is als volgt:
tussen buitenunit, BEV-unit en binnenunit:Max. 1000 m (Totale kabellengte: 2000 m)
tussen BEV-unit en afstandsbediening: Max. 500 m
5. Voor unit-naar-unit bekabeling zijn in totaal 16 aftakkingen mogelijk. Na een aftakking is geen verdere
aftakking toegestaan.

8-2 VOORBEELD VAN BEKABELING VAN HET GEHELE SYSTEEM
Hieronder ziet u een voorbeeld van de bekabeling voor een enkelvoudig systeem.
• Verbind de aansluitingen F1 en F2 (de binnen-naar-buiten aansluitingen) in de schakelkast van de buitenunit met de aansluitingen F1 en F2 (voor de buitenzijde) van de eerste BEV-unit 1.

Verboden

Maak het deksel van de EL. COMPO. BOX 2 (aan de
linkerkant) niet open, want deze kast wordt tijdens
de installatiewerkzaamheden niet aangeraakt.

EL.
COMPO.
BOX 2

EL. COMPO. BOX 1
A5P

A1P

A B C

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Verboden

Gebruik tweekerns verbindingskabels (zonder polariteit).

Sluit onder geen
voorwaarde
stroomkabels aan.

F1 F2 F1 F2
Buitenunit-zijde Binnenunit-zijde

F1 F2 F1 F2
Buitenunit-zijde Binnenunit-zijde

BEV-unit 1

BEV-unit 2

F1 F2

F1 F2

Binnenunit

Binnenunit

Naar buitenunit van een ander
koelmiddelsysteem

ABC

Sluit de kabel (met polariteit-gevoelige aansluitingen) zo
aan dat de aansluitingstekens met elkaar overeenkomen.
KOELEN/VERWARMEN keuzeschakelaar
Voeding

Buitenunit
Voeding

400V

B

BEV-unit
16V

230V

B
16V

Binnenunit

B Aardlekschakelaar (wordt gebruikt voor
beveiliging tegen aardingsdefecten,
overbelasting en kortsluiting)

Nederlands

16V

Afstandsbediening
KOELEN/VERWARMEN
keuzeschakelaar
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VOORZORGSMAATREGELEN
Ring-type
Gebruik ring-type aansluitogen voor het aansluiten van de
aansluitoog
kabels op het voedingsklemmenbord. Als deze niet
Elektrische
kabel
voorhanden zijn, bij het aanleggen van de bedrading op de
Bevestig
de
isolatiemof
volgende punten letten.
• Breng op gevlochten kabels geen soldeer aan.
Sluit aan beide
Sluit geen kabels Sluit geen kabels
• Sluit geen kabels met verschillende dikte aan op hetzelfde zijden kabels van van dezelfde dikte van verschillende
dezelfde dikte aan. op een zijde aan. dikte aan.
voedingsaansluitpunt. (Loszittende aansluitingen kunnen
oververhitting veroorzaken.)
• Bij het aansluiten van bedrading van dezelfde dikte, deze
aansluiten zoals getoond in de afbeelding rechts.
• Gebruik de voorgeschreven elektrische kabel. Sluit de
kabel stevig aan op het aansluitpunt. Zet de kabel vast
zonder overmatige druk op het aansluitpunt uit te oefenen.
• Gebruik een geschikte schroevendraaier voor het vastdraaien van de aansluitpuntschroeven. Een schroevendraaier met een smal uiteinde beschadigt de schroefkop en maakt correct vastdraaien onmogelijk.
• Te vast draaien van de aansluitpuntschroeven kan deze doen afbreken.
〈Voorzorgsmaatregelen voor het maken van aardaansluitingen〉
Zorg dat de aardkabel zodanig wordt aangesloten dat de komring uit de gleuf komt.
(Anders kan als gevolg van onvoldoende contact van de aardkabel het aardingseffect verloren gaan.)

Komring
Ring-type
aansluitoog

Draaimoment (N·m)
Aansluitingenblok van afstandsbediening/besturingskabels (M3,5)

0,79~0,97

Aansluitpuntenblok voedingsbedrading (M4)

1,18~1,44

Aardkabel (M4)

1,44~1,94

Gleuf

• De besturingskabels kunnen tot 16 lijnen worden afgetakt. Afgetakte lijnen kunnen niet verder worden afgetakt.
(Zie. Afb. 5)
Vertakking

F1 F2

Vertakking van
vertakking

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Afb. 5

• Sluit in geen geval 200 V op het besturingskabels-aansluitingenblok aan.
Anders zal het gehele systeem beschadigd worden.
• Houd de volgende tolerantiegrenzen aan, anders kan dit resulteren in een besturingsfout.
• Kabellengte: Max. 1000 m
• Totale kabellengte: Max. 2000 m
• Aantal aftakkingen: Max. 16
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8-3 AANSLUITING VAN DE BEDRADING
• Maak de aansluitingen van de bedrading na het voltooien van het aanleggen van de koelmiddelleidingen.
• Controleer dat de stroomtoevoer uitgeschakeld is.
• Draai de twee schroeven van de EL. COMPO. BOX los, verwijder het deksel en sluit de kabels aan zoals
getoond in Afb. 6.
• Wanneer het aanleggen van de bedrading is voltooid, het deksel van de EL. COMPO. BOX aanbrengen en
vastmaken.

TO IN/D TO OUT/D
UNIT
UNIT
F1 F2 F1 F2

X1A

L

Klem

Massaaansluiting

N

Klem

Klem (1)
(accessoire)

Klem

Klem (1)
(accessoire)

Bekabeling
tussen
binnenunits

Klem (1)
(accessoire)

Bekabeling
tussen buitenunits

Aardingkabel
Voedingskabel
Deksel van EL.
COMPO. BOX
Besturingskabels (bekabeling tussen binnenunits)
Besturingskabels (bekabeling tussen buitenunits)

Klem

Voedingskabel

Klem (1)
(accessoire)

Aardingkabel

Lage
spanning

Hoge
spanning

Bekabeling
tussen
binnenunits
Klem
Klem
Klem (1)
(accessoire)
Bekabeling
tussen
buitenunits

Zie aanzicht
Aardingkabel

Klem (1)
(accessoire)

Voedingskabel

Afb. 6

• Voedingskabel en aardkabel
Sluit de voedingskabels aan op de aansluitpunten L en N van het aansluitingenblok voor de voedingskabels
(X1M).
Sluit de aardkabel op de aardaansluiting aan. Trek daarbij de voedingskabels samen met de aardkabel in
de apparatuur via het kabeldoorvoergat, bundel de kabels bij elkaar en zet deze stevig vast met de meegeleverde klem (1).

Nederlands
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• Besturingskabels
Verwijder het deksel van de EL. COMPO. BOX en sluit de besturingskabels aan op de besturingskabelaansluitpunten (F1 en F2 op de binnenzijde en F1 en F2 op de buitenzijde). Trek in dat geval de kabels in
de apparatuur via het kabeldoorvoergat, bundel de kabels bij elkaar en zet deze stevig vast met de meegeleverde klem (1).
[VOORZORGSMAATREGELEN]
• Sluit in geen geval de voedingsbedrading aan op de aansluitpunten F1 en F2 van het besturingskabelsaansluitingenblok.
Anders kan het gehele systeem beschadigd worden.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik bij het bevestigen van de kabel de meegeleverde klem (1) zodat de kabel stevig bevestigd wordt
en geen trekkracht op het kabelaansluitingenblok wordt uitgeoefend. Bij het aanleggen van de bedrading
de kabels nauwkeurig rangschikken zodat het deksel van de EL. COMPO. BOX niet omhoog gedrukt wordt
en maak het deksel stevig vast.
Besteed bijzondere aandacht bij het bevestigen van het deksel van de EL. COMPO. BOX zodat de kabels
niet tussen het deksel van de EL. COMPO. BOX worden klemgedrukt.
• Na het aansluiten van de kabels het doorvoergat van de kabels met stopverf of warmte-isolatiemateriaal
(niet meegeleverd) afsluiten, zodat er geen openingen zijn om te voorkomen de kleine dieren vanaf de
buitenkant binnendringen.
Als insecten of kleine dieren binnendringen, kan er in de EL. COMPO. BOX kortsluiting ontstaan.
• Leg de laagspanningskabels (besturingskabels) op een afstand van tenminste 50 mm van de hoogspanningskabels zoals de voedingskabels en aardkabels buiten de apparatuur, zodat deze niet via hetzelfde
punt naar binnen geleid worden. Anders kunnen de besturingskabels elektrische storing ontvangen
(externe storing), wat bedieningsfouten en defecten aan de airconditioner kan veroorzaken.

9. TESTEN
(1) Controleer dat het deksel van de EL. COMPO. BOX gesloten is nadat de installatie van alle binnen-, BEVen buitenunits gereed is.
(2) Zie de installatiehandleidingen behorend bij de binnen- en buitenunits voor het laten proefdraaien van de
airconditioner.

13

Nederlands

A1P

PRINTPLAAT

Nederlands

KNIPPEREND LAMPJE

HAP

AANSLUITSTRIP (VOEDING)

X1M

RUISFILTER (FERRIETKERN)

Z1C

3D059090-1A

DE MODELNAAM WORDT BEPAALD AAN DE HAND VAN HET MODELNAAMPLAATJE OP
DE BEKAPPING. (DE ANDERE KANT VAN HET BEKABELINGSSCHEMA IN DE OPENING)

OPMERKINGEN)
1. DIT BEKABELINGSSCHEMA GELDT ALLEEN VOOR DE EV-UNIT.
2.
: AANSLUITSTRIP,
: AANSLUITSTEKKER,
: VELDBEDRADING,
: VEILIGHEIDSAARDE
3. RAADPLEEG DE INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR DE BEKABELING NAAR DE
IN/D UNIT (F1), (F2) EN OUT/D UNIT (F1), (F2) OP DE X1M (A1P).
4. SYMBOLEN VERSCHIJNEN ALS VOLGT. (BLU: BLAUW RED: ROOD)
5. GEBRUIK UITSLUITEND KOPERDRAAD.
6. DE BEGININSTELLINGEN VAN DE DIPSCHAKELAARS (DS1, 2) ZIJN ALS VOLGT.

ELEKTRISCHE EXPANSIEKLEP (SUBPOOL)

Y1E

X1M (A1P) AANSLUITSTRIP (BESTURING)

OMSCHAKELING VOEDING (A1P)

PS

(ONDERHOUDS-CONTROLE-GROEN)

ZEKERING (T, 3,15A, 250V)

F1U

DS1,DS2 DIPSCHAKELAAR

BINNENUNIT

OPMERKING)3.

VOEDING
~230V
50Hz

BUITENUNIT
OF BEV-UNIT

OPMERKING)6.

BEDRADINGSSCHEMA

BEVN32, 50, 125AV1
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10. BEDRADINGSSCHEMA
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