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1. SIKKERHEDSANVISNINGER
Husk af følge disse "SIKKERHEDSANVISNINGER". 
Denne enhed er at regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk.
Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produkt forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal 
brugeren træffe forholdsregler imod dette.

I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ.
Man skal følge anvisningerne nævnt under forholdsreglerne nedenfor: De er alle meget vigtige med hensyn 
til sikkerheden.

ADVARSEL ..... Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlig 
tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

PAS PÅ  ..........Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat 
tilskadekomst, hvis den ikke undgås.
Denne advarsel kan også gøre opmærksom på en arbejdsmetode, der ikke er sikker.

ADVARSEL

•	Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet. 
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.

•	Installationsarbejdet skal udføres efter anvisningerne i installationsvejledningen. 
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.

•	Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker kølemiddel. 
Når klimaanlægget installeres i et lille rum, skal man sørge for, at den mængde kølemiddel, som 
eventuelt kan lække, ikke overskrider grænseværdien, selv hvis lækage forekommer. 
Ellers kan det medføre tilskadekomst på grund af iltsvind.

•	Anvend	kun	specificeret	tilbehør	og	specificerede	dele	i	forbindelse	med	installationen. 
Hvis	der	ikke	benyttes	specificerede	dele	kan	det	medføre	fejl	på	klimaanlægget,	vandlækage,	elektrisk	
stød eller brand.

•	Installér klimaanlægget på et fundament, som kan modstå vægten af enheden. 
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, at klimaanlægget falder ned og forårsager tilskadekomst. 
Endvidere kan det få indendørsenhederne til at vibrere, hvilket medfører ubehagelig støj.

•	Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når installationsarbejdet udføres. 
Forkert installationsarbejde kan medføre en ulykke, eksempelvis at klimaanlægget falder ned.
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•	Alt	el-arbejde	skal	udføres	af	kvalificerede	fagfolk	i	henhold	til	relevant	lovgivning	(bem.	1)	og	i	henhold	til	
anvisningerne i denne installationsvejledning, og der skal anvendes en separat kreds. 
Endvidere skal man anvende kabel med en tilstrækkelig længde, og man må aldrig samle to kabler for at 
få den korrekte længde. 
Hvis der er for lidt kapacitet på strømforsyningskredsen, eller hvis den elektriske konstruktion er udført 
forkert, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
(bem.	1)	 relevant	lovgivning	betyder	"Alle	internationale,	nationale	og	lokale	direktiver,	love	og/eller	

bestemmelser,	som	er	relevante	i	forbindelse	med	et	specifikt	produkt	eller	område".
•	Jordforbindelse af klimaanlægget. 
Forbind	ikke	jordledningen	med	gas-	eller	vandrør,	lynafledere	eller	telefon-jordledninger. 
Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller brand. 
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.

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

•	Slå strømforsyningen fra, før du berører de elektriske komponenter. 
Hvis man rører ved disse dele, kan man få elektrisk stød.

•	Alle	ledninger	skal	være	sikrede,	og	man	skal	derfor	anvende	de	specificerede	ledninger	og	sikre	sig,	
at terminalklemmerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning. 
Forkert udført forbindelse eller fastgørelse kan medføre overophedning eller brand.

•	Ledninger til strømforsyning og mellem indendørs- og udendørsenheden skal føres og monteres korrekt, 
og dækslet til kontrolboksen skal sættes fast, så ledningerne ikke kan presse dækslet op. 
Hvis ikke dækslet er monteret korrekt, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

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

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

•	Rør aldrig direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et uheld. Dette kan medføre alvorlige sår på grund 
af forfrysninger.

PAS PÅ

•	Installér drænrørene i henhold til denne installationsvejledning, hvorved der sikres tilstrækkelig dræning, 
og isolér rørene for at forebygge kondensdannelse. 
Forkerte drænrør kan medføre vandlækage og forårsage vandskade på inventaret.

•	Installér BS-enhederne, strømforsyningskablet, ledningen til fjernbetjeningen og transmissionsledningen 
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).

•	Installér	BS-enheden	så	langt	fra	fluorescerende	lamper,	som	muligt. 
Hvis der anvendes et sæt med trådløs fjernbetjening, kan fjernbetjeningens sendeafstand blive kortere 
end	forventet	i	rum	med	elektroniske	lysstoflamper	(med	inverter	eller	hurtigstart).

•	Træf nødvendige forholdsregler for at undgå, at små dyr trænger ind i udendørsenheden.  
Det kan medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis små dyr kommer i berøring med elektriske dele. 
Giv kunden besked om at holde området omkring enheden rent.

•	Installér ikke klimaanlægget på følgende steder:
1. Udendørs, hvor regnvand kan trænge ind i BS-enheden, hvilket kan medføre elektrisk stød.
1. Hvor der forekommer mineralolietåger, olieforstøvning eller -damp, såsom i køkkenet. 

Plasticdele kan nedbrydes og blive defekte, og dette kan medføre vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas. 

Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan medføre kølemiddel-lækage.
3. Hvor der er opstillet maskiner, som udsender elektromagnetiske bølger. 

Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet, hvilket medfører at udstyret ikke virker korrekt.
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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 der lækker antændelige gasser omkring klimaanlægget, kan dette medføre antændelse.

5. Anlægget må ikke anvendes i områder, hvor luften er saltholdig, eksempelvis langs kyster, på 
fabrikker eller i andre områder med betydelige spændingsudsving, eller i biler eller vandfartøjer. 
Anvendes anlægget i disse områder, kan det medføre driftsfejl.

6. Hvor	enheden	er	udsat	for	vind,	kan	overfladen	på	BS-enheden	dugge,	hvilket	kan	medføre	lækage.
•	BS-enheden er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

2. FØR INSTALLATION
2-1 Forholdsregler

•	Hus at kontrollere forud, om kølemidlet anvendt ved installationen er R410A. 
Enheden kan ikke køre korrekt med andre typer kølemiddel.

•	Når	enheden	flyttes	under	eller	efter	udpakning,	skal	man	løfte	den	i	de	4	hængebeslag	og	undgå	
at påvirke andre dele, især kølerør og kontrolboksen.

•	Vedr. installation af indendørs- og udendørsenheden, se oplysningerne i installationsmanualen, 
der følger med udendørs- og indendørsenheden.

2-2 Tilbehør
•	Kontrollér, at følgende dele leveres i emballagen sammen med enheden.

Vigtigt 
Smid ikke noget at tilbehøret væk, før installationen er afsluttet, da det eventuelt skal bruges.

Betegnelse
Ekstra	rør	(1) Spænde-

bånd	(2) Isolerende	slange	(3) Drænslanger	(4)
Sugegas HP/LP	gas Væske

Mængde

BS4Q14AV1 1	stk.	(ϕ19,1) 1	stk.	(ϕ15,9) 23 stk. 4 stk. 4 stk.

1 stk.

BS6Q14AV1 1	stk.	(ϕ22,2) 32 stk. 6 stk. 6 stk.

BS8Q14AV1 2 stk.  
(ϕ22,2,	ϕ28,6) 1	stk.	(ϕ15,9) 40 stk. 8 stk. 8 stk.

BS10Q14AV1
1	stk.	(ϕ34,9)

49 stk. 10 stk. 10 stk.
BS12Q14AV1 1	stk.	(ϕ19,1) 57 stk. 12 stk. 12 stk.
BS16Q14AV1 74 stk. 16 stk. 16 stk.

Form

(1)-1 (1)-2 (1)-3 (2) (3)-1 (3)-2

ϕ19,1

ϕ34,9

ϕ15,9

ϕ22,2

ϕ28,6

ϕ15,9
ϕ19,1

(tynd) (tyk)

Betegnelse Metalspænde-
bånd	(5)

Tætnings-
materiale	(6) Proprør	(7) Isolerende slange 

til	proprør	(8) Dokumentation

Mængde

BS4Q14AV1

1 stk. 1 ark 1 kopi

BS6Q14AV1

1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
BS8Q14AV1

BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 3 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk.

Form

(7)-1 (7)-2 (8)-1 (8)-2

Installations-
vejledning

ϕ9,5 ϕ15,9 (tynd) (tyk)

BEMÆRKNINGER 
•	Der	skal	anvendes	et	reduktionsled	(medfølger	ikke),	hvis	diameteren	på	rørene	på	brugsstedet	

ikke passer til diameteren på forbindelsesrøret på udendørs-siden af BS-enheden, som beskrevet 
i installationsvejledningen til udendørsenheden eller i materialet vedrørende udstyret.

•	Varmeisolering til forbindelsesrørene på udendørsenhedens side medfølger ikke.
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2-3 Kombination
•	Denne BS-enhed er kun til systemer med modellen REYQ-P. 

Den kan ikke tilsluttes systemer med modellerne REYQ-P.
•	Vedr. serier med anvendelige indendørsenheder, se kataloget eller andet materiale.
•	Vælg	en	BS-enhed,	der	passer	til	den	samlede	kapacitet	(summen	af	enhedens	kapacitet)	og	til	

maks. antal indendørsenheder, som skal tilsluttes nedstrøms, se tabel 1. Se tabel 2 vedr. 
kapaciteten på indendørsenheder.

Tabel 1 
Model Samlet kapacitet for alle indendørsenheder nedstrøms

BS4Q14AV1 	 A	≤	400	 (*)
BS6Q14AV1 	 A	≤	600	 (*)
BS8Q14AV1 
BS10Q14AV1 
BS12Q14AV1 
BS16Q14AV1

	 A	≤	750	 (*)

*	Den samlede kapacitet og antallet af indendørsenheder, som kan forbindes med hver forgrening, 
er hhv. 140 og 5.

*	Når den samlede kapacitet på indendørsenhederne, der skal tilsluttes nedstrøms, er over 140 
(MAKS.	250),	skal	man	bruge	et	sæt	med	et	forgreningsrør	(KHRP26A250T,	medfølger	ikke)	for	
at samle to tilslutninger nedstrøms fra BS-enheden.

Tabel 2 
Kapacitet udtrykt som indendørsenhedens model-nr. 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Indendørsenhedens	kapacitet	(til	brug	ved	beregning) 20 25 31,25 40 50 62,5 80 100 125

*	Se	den	tekniske	vejledning	vedr.	indendørsenhedens	kapacitet	ved	HRV-type	(VKM).
<Eksempel valg>
I tilfælde af BS-enhed med tilslutning af FXCQ32M og en FXSQ40M.
  Samlet kapacitet = 31,25+40 = 71,25

2-4 Kontrolliste
I forbindelse med følgende dele gælder det, at man skal være særlig omhyggelig under installationen 
og foretage kontrol, når installationen er udført:

Kontrolliste før installation
Kontrolliste Hvis defekt Kontrollér her.

Er BS-enheden installeret sikkert? Enheden kan falde ned, vibrere eller lave støj. 

Har du testet for gaslækage? Enheden varmer eller køler eventuelt ikke som 
forventet.

Er	enheden	fuldt	isoleret?	(kølerør,	drænrør) Enheden kan lække vand.
Flyder vandet jævnt fra drænet? Enheden kan lække vand.

Er fødespændingen den samme som anført på typeskiltet? Enheden kører eventuelt ikke eller brænder 
sammen.

Er ledninger og rør tilsluttet korrekt? Enheden kører eventuelt ikke, brænder sammen 
eller støjer unormalt.

Er der jordforbindelse til enheden? Enheden kan udgøre en risiko i tilfælde af en 
kortslutning.

Er	ledningstværsnittet	som	beskrevet	i	specifikationerne? Enheden kører eventuelt ikke eller brænder 
sammen.

Kontrolliste ved levering
Kontrolliste Kontrollér her.

Er dækslet sat på kontrolboksen?
Har du givet installationsvejledningen til kunden?
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3. VALG AF INSTALLATIONSSTED

Overvej følgende krav, når du vælger installationssted, og få kundens accept af dette:
•	Installationsstedet skal være stærkt nok til at bære vægten af enheden.
•	Der skal kunne etableres et sikkert dræn på installationsstedet.
•	På	installationsstedet	skal	der	være	plads	til	inspektionshuller	i	siden	af	kontrolboksen.	(En	separat	
åbning	er	påkrævet,	hvis	man	sænker	produktet).

•	Der	skal	være	tilstrækkeligt	med	plads	til	at	kunne	foretage	installation	og	vedligeholdelse	(se fig. 1).
•	Længden på rørene til indendørsenheden og udendørsenheden skal være mindre eller lig med den 
tilladte	rørlængde	(som	anført	i	installationsvejledningen,	der	følger	med	udendørsenheden).

•	Den	støj,	der	dannes,	når	kølemidlet	pumpes	gennem	rørene,	må	ikke	være	et	problem.	(Må	aldrig	
installeres	på	loftet	over	et	beboet	rum).

Inspektionshul

BS-enhed
Toppen af enheden

450 × 450

70
≥300 ≥500	(*1)

45
0	
(*
2)

Kontrolboks

≥1
00
	(*
3)

≥1
00

Afløbsbakke
Nødvendig afstand for service

Kontrolboks og motordrevet 
ventilspole
Nødvendig afstand for service

Indendørs-
enhed 

side rør
(*1)

Enhed: mm

Fig. 1

(*1)	 Der	skal	være	tilstrækkeligt	med	plads	til	tilslutning	af	rørene	på	brugsstedet.
(*2)	 Denne	plads	er	nødvendig	ved	påsætning	af	toppladen,	når	der	foretages	service	på	den	motordrevne	

ventilspole. 
(*3)	 Denne	plads	er	nødvendig	ved	afmontering	af	toppladen,	når	der	foretages	service	på	den	

motordrevne ventilspole.

ADVARSEL
Installér enheden på et sted, som kan modstå vægten af enheden.
Hvis ikke, kan indendørsenheden falde ned og forårsage tilskadekomst.

PAS PÅ

•	Der	skal	være	tilstrækkeligt	med	plads	til	at	kunne	vedligeholde	afløbsbakken	og	kontrolboksen.
•	For at undgå støjpåvirkning af billed- og lydudstyr skal man installere BS-enheden samt strømførende 

ledninger og ledninger til signaltransmission mindst 1 meter væk fra tv- og radioapparater. 
Der kan dog forekomme støjpåvirkning afhængigt af modtageforhold, selv hvis ledningerne er monteret 
mere end 1 meter væk.
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4. FORBEREDELSER FØR INSTALLATION
Montér ophængningsbolte og hængebeslag som vist i diagrammet nedenfor.
•	Brug ophængningsbolte i størrelsen M8 til M10.
•	Brug plugs med lim samt indlejrede fundamentbolte ved nye installationer, eller forankringsbolte eller 

lignende ved eksisterende installationer. Foretag installationen på en måde, så den kan bære enhedens 
vægt.

Enhed: mm

BS-enhed A
BS4Q14AV1 415
BS6Q14AV1

625
BS8Q14AV1

BS10Q14AV1
865

BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 1105

A 308

<Afstand mellem ophængningsbolte>

•	Brug hængebeslagene til at holde forbindelsesrørene med både på for- og bagsiden af enheden indtil 
1 meter fra enhedens side. 
Hvis hængebeslagene på BS-enheden belastes med for høj vægt, kan enheden falde ned, og personer 
kan komme til skade.

Plade
Ankerbolt

Lang møtrik eller 
spændemøtrik

Ophængningsbolt

Inden for 1 m

Enhed
Rørforbindelse

Alle førnævnte dele skal fremskaffes på opstillingsstedet
<Eksempel installation>

5. INSTALLATION AF BS-ENHEDEN
Brug kun specificeret tilbehør og specificerede dele ved installationen.
1. Positionér BS-enheden og fastgør den midlertidigt. 

Sæt hængebeslagene på ophængningsboltene, som vist på billedet til højre. 
Brug	møtrikker	(M8	eller	M10,	3	stk	4	steder)	og	skiver	(til	M8,	udvendig	diameter	på	24	til	28	mm	eller	
til	M10,	udvendig	diameter	på	30	til	34	mm:	2	stk.	4	steder)	(medfølger	ikke)	både	fra	over-	og	
undersiden af hængebeslaget i begge sider af enheden for at spænde den på plads.

1. Justér enhedens højde som ønsket.
2. Kontrollér med et vaterpas, at enheden er monteret i plan. 

(Enheden	skal	være	i	vater	eller	hælde	1°	imod	drænmuffen).

Møtrik	(dobbelt	møtrik)	
(medfølger	ikke)

Ophængningsbolt	(medfølger	ikke)

10 - 15 mm

Hængebeslag

Skive	(medfølger	ikke) Møtrik	(medfølger	ikke)

BS-enhed



7 Dansk 

ADVARSEL

•	Installér BS-enheden, så den er i vater. 
Hvis enheden installeres med en hældning, så drænrørssiden er højere, kan det medføre vandlækage.

•	Sæt møtrikker på over- og undersiden af hængebeslagene.  
Hvis man spænder den nederste møtrik for hårdt, når den øverste møtrik ikke er på plads, kan hænge-
beslaget og toppladen deformere, hvilket giver unormal støj fra enheden.

Inden	for	1°
Drænmuffe

Drænmuffe

<Enheden set fra forsiden af kontrolboksen>

Korrekt Forkert

6. KØLERØR
•	Se installationsvejledningen, der følger med udendørsenheden, for at få vejledning i føring af rør mellem 

udendørsenheden og BS-enheden, vejledning i valg af køleforgreningsrør samt i føring af rør mellem 
køleforgreningsrøret og indendørsenheden. 

•	Før du påbegynder arbejdet, skal du altid kontrollere, at det anvendte kølemiddel er R410A. 
(Enheden	kan	ikke	køre	korrekt	med	andre	typer	kølemiddel.)

•	Isolér	alle	rør	inklusive	væskerør,	HP/LP-gasrør,	sugegasrør,	gasrør	og	deres	rørsamlinger.	 
Hvis ikke man isolerer disse rør, kan det medføre vandlækage eller forbrænding. 
Indsuget	kold	gas	gennemstrømmer	HP/LP-gasrørene,	når	anlægget	kører	med	maks.	køling,	så	der	
skal anvendes den samme mængde isolering til sugegasrørene. 
Endvidere	strømmer	højtemperatur-gas	gennem	HP/LP-gasrørene	og	gasrørene,	så	man	skal	anvende	
isoleringsmateriale,	der	kan	modstå	mere	end	120°C.

•	Forstærk isoleringen, hvis det er nødvendigt. 
For detaljer, se den tekniske vejledning. 
Hvis	ikke	isoleringen	forstærkes,	kan	der	dannes	kondens	på	isoleringens	overflade.
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6-1 Valg af rørstørrelse
Vælg	rørstørrelse	mellem	udendørsenheden	(sæt	med	køleforgreningsrør)	og	BS-enheden,	og	mellem	
BS-enheden	og	indendørsenheden	(sæt	med	køleforgreningsrør)	baseret	på	eksemplet	med	tilslutninger	1	
og 2 nedenfor samt tabel 3 til 5.

Eksempel tilslutning 1: Når 1 indendørsenhed er tilsluttet nedstrøms fra BS-enheden

Opstrøms Nedstrøms

Nedstrøms

Indendørsenhed

BS-enhed

Sugegasrør

HP/LP	gasrør

Væskerør

Væskerør

Gasrør

Til udendørsenhed 
eller sæt med 

køleforgreningsrør

Tabel 5

Bestem en størrelse ved hjælp af tabel 3 
på basis af den samlede kapacitet på 

indendørsenhederne tilsluttet nedstrøms. 
Bestem en størrelse ved hjælp af tabel 4 på 

basis af indendørsenhedernes kapacitetstype.

Eksempel tilslutning 2: Hvor der er en forgrening nedstrøms fra BS-enheden

Bestem en størrelse ved hjælp af 
tabel 3 på basis af den samlede 
kapacitet på indendørsenhederne 
tilsluttet nedstrøms. 

Læs instruktionerne i installationsvejledningen, 
der følger med udendørsenheden, og i materialet 
vedrørende udstyret for at bestemme størrelsen 
på rørene mellem BS-enheden og sættene med 
kørerørsforgreninger samt mellem sættene med 
kørerørsforgreninger og indendørsenhederne.

Opstrøms

Sugegasrør

HP/LP	gasrør

Væskerør

BS-enhed

Nedstrøms

Indendørsenhed Indendørsenhed

Indendørsenhed

Køleforgreningsrør

Væskerør

Gasrør

Tabel 5

Til udendørs-
enhed eller sæt 

med køle-
forgreningsrør

Tabel 3 Samlet kapacitet på indendørsenhed og rørstørrelse Enhed: mm

Samlet kapacitet 
indendørsenhed 

(Q)

Rørstørrelse	(udvendig	diameter	×	minimum	tykkelse)
Opstrøms Nedstrøms

Sugerør HP/LP	gasrør Væskerør Gasrør Væskerør
Q < 150 ϕ15,9	× 1,0 ϕ12,7	× 0,8

ϕ9,5	× 0,8
ϕ15,9	× 1,0

ϕ9,5	× 0,8150	≤	Q	<	200 ϕ19,1	× 1,0 ϕ15,9	× 1,0 ϕ19,1	× 1,0
200	≤	Q	<	290 ϕ22,2	× 1,0

ϕ19,1	× 1,0
ϕ22,2	× 1,0

290	≤	Q	<	420
ϕ28,6	× 1,0

ϕ12,7	× 0,8
420	≤	Q	<	640

ϕ28,6	× 1,0
ϕ15,9	× 1,0

640	≤	Q	≤	750 ϕ34,9	× 1,2 ϕ19,1	× 1,0

•	Hvis der tilsluttes til hovedrøret, se da installationsvejledningen til udendørsenheden eller materialet 
vedrørende udstyret.

Tabel 4 Rørstørrelse tilslutning indendørsenhed Enhed: mm

Indendørsenhed kapacitet
Rørstørrelse	(udvendig	diameter	×	minimum	tykkelse)

Gasrør Væskerør
20, 25, 32, 40, 50 ϕ12,7	× 0,80 ϕ6,4	× 0,80
63, 80, 100, 125 ϕ15,9× 1,0

ϕ9,5	× 0,80200 ϕ19,1	× 1,0
250 ϕ22,2	× 1,0
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•	Tabel 5 Rørstørrelse tilslutning BS-enhed.

Tabel 5 Rørstørrelse tilslutning BS-enhed Enhed: mm

BS-enhed
Udendørsenhed	side	(*1) Indendørsenhed	side	(*2)

Sugerør HP/LP	gasrør Væskerør Gasrør Væskerør
BS4Q14AV1 ϕ22,2	(ϕ19,1) ϕ19,1	(ϕ15,9) ϕ9,5

ϕ12,7	(ϕ15,9) ϕ6,4	(ϕ9,5)

BS6Q14AV1
ϕ28,6

ϕ19,1	(ϕ22,2) ϕ12,7
BS8Q14AV1 ϕ19,1	(ϕ22,2,	ϕ28,6) ϕ12,7	(ϕ15,9)

BS10Q14AV1
ϕ28,6	(ϕ34,9)

ϕ28,6
ϕ15,9

BS12Q14AV1 ϕ15,9	(ϕ19,1)
BS16Q14AV1 ϕ34,9 ϕ19,1

*1	 Tal	i	parenteser	angiver	størrelsen	på	de	ekstra	rør.	Hvis	rørstørrelsen	afviger	fra	størrelsen,	der	blev	
valgt	i	tabel	3,	skal	du	bruge	et	reduktionsled	(medfølger	ikke).

*2	 Rørdiameteren	i	parenteser	kan	anvendes	ved	at	skære	rørene	på	BS-enhedens	side	med	en	
rørskærer. For detaljer, se "6-3 Rørforbindelser".

BEMÆRKNINGER 
•	Hvis	det	antal	indendørsenheder,	der	skal	tilsluttes,	er	mindre	end	antallet	af	forgreningsåbninger	(så	der	
er	tomme	åbninger	i	venstre	side,	som	kan	anvendes	ved	en	fremtidig	udvidelse),	kan	man	lade	enhver	
af forgreningsåbningerne være tomme.

•	Hvis du planlægger at tilføje yderligere indendørsenheder i fremtiden, skal du vælge en rørstørrelse 
baseret på indendørsenhedernes samlede kapacitet, før du monterer nye enheder.

•	Brug	sættet	med	spærreventilen	ved	udvidelse	(KHFP26M224,	medfølger	ikke)	til	rør,	hvor	der	skal	
tilsluttes i fremtiden. Vælg ikke rørstørrelse baseret på en formodet senere udvidelse. Man skal i stedet 
undersøge rørstørrelsen igen, når man udvider systemet. 
Hvis ikke man anvender sættet med spærreventilen ved udvidelse, skal man aftappe kølemidlet, før man 
tilslutter nye indendørsenheder.

•	Du	kan	få	flere	oplysninger	om	installation	af	spærreventilen	til	brug	ved	udvidelse	i	installations-
vejledningen til spærreventilen.

6-2 Forholdsregler ved tilslutning af rør

Tilslutning af rørene.
•	Lod	(*2)	kølerør	efter	kvælstofblæsning	(udskiftning	af	luft	med	kvælstof,	der	strømmer	kvælstof	gennem	
kølerørene	(*1).	(Se fig. 2))	
(*1)		Den	trykregulator,	der	styrer	tilledningen	af	kvælstof	ved	lodning,	skal	indstilles	til	0,02	MPa	eller	

mindre	(Dette	er	nok	til,	at	du	kan	føle	en	smule	gastryk	på	kinden).
(*2)		Brug	ikke	flusmiddel	ved	lodning	på	kølerørene. 

Anvend	fosfor-kobber	(BCuP-2:	JIS	Z	3264/B-Cu93P-710/795:	ISO	3677)	som	ikke	behøver	
flusmiddel,	som	fyldmateriale	til	lodning. 
(Hvis	man	benytter	et	klorholdigt	flusmiddel,	kan	rørene	korrodere,	og	hvis	det	indeholder	fluorid,	
kan	det	nedbryde	kølesmøremidlet	og	skade	kølerørsystemet).
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Loddesteder

Kvælstof

Kølerør Ventil

Omvikling
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Trykregulator

Fig. 2

PAS PÅ

•	Undlad at bruge antioxidanter ved lodning af rørene. 
(Restmateriale	kan	tilstoppe	rørene	eller	medføre	driftsfejl	på	komponenter).

•	Se installationsvejledningen leveret sammen med udendørsenheden eller den tekniske vejledning 
vedrørende kølerør til udendørsenheden. 
(Hvis	ikke	luften	ledes	ud	af	rørene,	eller	hvis	ikke	der	påfyldes	ekstra	kølemiddel,	kan	det	medføre,	at		
der er for lidt kølemiddel i rørene, eller der kan opstå andre problemer, så udstyret ikke fungerer korrekt 
(så	det	eksempelvis	ikke	køler	eller	varmer	tilstrækkeligt).

6-3 Rørforbindelse

Væskerør	(*1)
Sugegasrør	(*1)

HP/LP-gasrør	(*1)

BS-enhed	(for	oven)

Enhed D Enhed C Enhed B Enhed A

Væskerør	(*1)Gasrør	(*1)

Reduktionsled	(*2)

Bemærkninger
Hvis der forbindes med en 20-50 type 
indendørsenhed, er der ingen grund til at 
skære, da den kan tilsluttes som den er. 
I tilfælde af andre enheder skal afgangsrøret 
skæres og tilsluttes forbindelsesrøret. 
I henhold til anvisningerne nedenfor.

Skærepunkt  
(midt	i	tilslutnings-
området)

Tilslut

Rør på brugsstedet

Tilslutningsområde

(*1)	 Angiver	rør	på	brugsstedet.
(*2)	 Et	reduktionsled	kan	være	påkrævet	(medfølger	ikke),	hvis	ikke	størrelsen	på	rørene	på	brugsstedet	

passer	med	rørstørrelsen	på	BS-enheden	(tabel	5).

Hvis der er ubenyttede forgreningsåbninger (ikke tilsluttet til en indendørsenhed)
•	Hvis	der	er	ubenyttede	forgreningsåbninger,	skal	man	anvende	proprør	(7)	(tilbehør). 
Hvis	der	er	flere	ubenyttede	forgreningsåbninger,	skal	man	anvende	sættet	med	proprør	
(KHFP26A100C). 
Brug	sættet	med	spærreventilen	ved	udvidelse	(KHFP26M224,	medfølger	ikke)	til	forgreningsåbninger,	
hvor der skal tilsluttes i fremtiden.

6-4 Tæthedsprøve og vakuumtørring
•	Efter endt montering af kølerør til indendørsenheden, BS-enheden og udendørsenheden, skal man 

kontrollere for lufttæthed og foretage vakuumtørring. 
Se installationsvejledningen til udendørsenheden vedrørende kontrol for lufttæthed.
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6-5 Isolering af rør
•	Se billederne nedenfor, når du har kontrolleret for gaslækage, og brug det medfølgende isoleringsslange 
(3)	og	spændebånd	(2)	til	montering	af	isoleringen.

Væskerør

Sugegasrør

HP/LP	gasrør	

Gasrør

Væskerør

Indendørsenhed side

U
de

nd
ør

se
nh

ed
 s

id
e

BS-enhed

PAS PÅ

•	Isolér	alle	rør	inklusive	væskerør,	HP/LP-gasrør,	sugegasrør,	gasrør	og	deres	rørsamlinger. 
Hvis ikke man isolerer disse rør, kan det medføre vandlækage eller forbrænding. 
Kold	gas	gennemstrømmer	HP/LP-gasrørene,	når	anlægget	køler,	så	der	skal	anvendes	den	samme	
mængde isolering som til sugegasrørene.  
Endvidere	strømmer	højtemperatur-gas	gennem	HP/LP-gasrørene	og	gasrørene,	så	man	skal	anvende	
isoleringsmateriale,	der	kan	modstå	mere	end	120°C.

•	Forstærk også isoleringsmaterialet på de rør, der rager ud af enheden alt efter betingelserne på 
brugsstedet. 
Isoleringsmateriale til ekstra isolering medfølger ikke.  
For yderligere detaljer, se den tekniske vejledning.

2)		Sæt	isolerings-
materialet på. 
(medfølger	ikke)

1)		Sæt	isolerings-
materialet på.  
(medfølger	ikke)

(3)		Brug	spændebånd	 
(medfølger	ikke)	 
til at holde begge ender.

Produkt

Vedhæftes.

Produkt

2)		Sæt	isoleringsmaterialet	på. 
(medfølger	ikke)

(3)		Brug	spændebånd	 
(medfølger	ikke)	 
til at holde begge ender.

1)		Sæt	isolerings-
materialet på.  
(medfølger	ikke)

Isoleringsslange  
(der	følger	med	produktet)

Vedhæftes.

Anvisninger om montering 
af isoleringsmateriale  

(udendørsenhed-side)	(væskerør)

Anvisninger om montering af isoleringsmateriale  
(udendørsenhed-side)	(suge-	og	HP/LP	gasrør)
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Produkt

2)		Sæt	isolerings slangen på.  
(tilbehør	(3)) 
(3)-1	Væskerør 
(3)-2	Gasrør

1)		Sæt	isolerings-
materialet på. 
(medfølger	ikke)

(3)		Brug	spændebånd	 
(tilbehør	(2))	til	at	
holde begge ender.

Anvisninger om montering af isolerings-
materiale	(indendørsenhed-side)	 

(gas-	og	væskerør)

Vedhæftes.

Produkt

2)		Sæt	isoleringsslangen	på.	
(tilbehør	(3)) 
(3)-1	Væskerør 
(3)-2	Gasrør

(3)		Brug	spændebånd	 
(tilbehør	(2))	til	at	
holde begge ender.

Anvisninger om montering af isoleringsmateriale 
på forgreningsåbninger, der ikke anvendes 
(indendørsenhed-side)	(gas-	og	væskerør)

Vedhæftes.

Proprør	(tilbehør	(7)) 
(7)-1	Væskerør 
(7)-2	Gasrør

1)		Sæt	isolerings-
materialet på 
stoprørene. 
(tilbehør	(8)) 
(8)-1	Væskerør 
(8)-2	Gasrør

PAS PÅ

•	Isoleringen	skal	monteres	med	sømmen	pegende	opad.	(Se fig. 3)

7. DRÆNRØR
(1) Føring af drænrør
Drænrørene skal monteres på en sådan måde, at vandet kan ledes uhindret væk.
•	Brug	et	rør	med	samme	eller	større	diameter	end	diameteren	på	tilslutningsrøret	(pvc-rør,	nominel	
diameter	20	mm,	udvendig	diameter	26	mm).

•	Brug	en	kort	rørlængde,	og	før	den	med	en	hældning	nedad	på	1/100	eller	mere,	så	der	ikke	dannes	
luftlommer	i	røret.	(Se fig. 4 og 5.)

•	Hvis der ikke kan dannes et passende fald på drænrøret, skal man anvende sættet med drænpumpe 
(medfølger	ikke).

<Eksempel problem>
Ansamling af vand i drænrøret kan blokere drænet.

1 - 1,5 m

Hældning	på	mindst	1/100 Holdebeslag

Ingen stigning

Ingen akkumulering

Vand-
overflade

Ende ikke 
under vand

Forkert

Fig. 4 Eksempler på problemer med føring 
af drænrør 

Fig. 5

Søm

Søm skal pege opad

Fig. 3
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•	Husk	at	bruge	den	medfølgende	drænslange	(4)	og	metalspændebåndet	(5). 
Sæt	drænslangen	(4)	helt	ind	i	drænmuffen,	og	spænd	metalbøjlen	(5)	i	bunden	af	drænmuffen.	
(Se fig. 6 og 8.) 
(Montér	metalspændebåndet	(5),	så	spændedelen	er	i	et	område	på	ca.	45°	som	vist	på	billedet.)

•	Buk	enden	af	metalspændebåndet	(5),	således	at	isoleringspuden	ikke	buler	ud.	(Se fig. 8)
•	Sæt	det	medfølgende	tætningsmateriale	(6)	på	metalspændebåndet	(5)	i	pilens	retning,	og	start	i	bunden	
af	drænslangen	(4)	med	påsætning	af	isoleringsmateriale.	(Se fig. 6 og 8.)

•	Husk at isolere drænrøret, der går gennem rummet, og drænmuffen.
•	Bøj	ikke	drænslangen	(4)	inde	i	BS-enheden.	(Se fig. 7)	 
(Hvis	drænslangen	bøjes,	kan	drænet	blive	tilstoppet).

•	Montér	holdebeslagene	i	en	afstand	af	1	til	1,5	m,	så	slangen	ikke	bøjes	ned.	(Se fig. 4)

Metalspændebånd	(5) Tætningsmateriale	(6)

(tilbehør) (tilbehør)

Drænslanger	(4)
(tilbehør) Der må ikke være sprækker, 

da der ellers dannes kondens.

Fig. 6

Ingen bøjning

Forkert

Eksempler på problemer 
med føring af drænrør

Fig. 7

Metalspændebånd	(5)
(tilbehør)

Drænslanger	(4)
(tilbehør)

Buk med værktøj, således at 
isolerings puden ikke buler ud. 
Lav ikke hul i drænslangerne.

Ca.	
45°

Spændes

Ca.	
45°

Tætningsmateriale	(6)
Påføringsretning

Drænslanger	(4)
(tilbehør)

Tætningsmateriale	(6)
(tilbehør)

Retning for indføring 
af skruetrækkerFig. 8

Metalspændebånd	(5)
(tilbehør)

Foretag	tætning	med	kit,	isoleringsmateriale	(medfølger	ikke)	eller	andre	materialer,	så	der	ikke	
er sprækker ved drænrøret, og så der ikke trænger støv og andre fremmedlegemer ind 
i indendørsenheden.

10
0 

m
m

 e
lle

r m
er

e

Der	skal	være	en	hældning	på	1/100	eller	mere	
for at sikre, at der ikke dannes luftlommer i røret.

Centralt drænrør
Ansamling af vand i drænrøret kan 
blokere drænet.

Fig. 9



Dansk 14

PAS PÅ

•	Undgå	at	bøje	eller	at	tvinde	den	medfølgende	drænslange	(4),	hvilket	kan	beskadige	den. 
(Ellers	kan	der	forekomme	vandlækage).

•	Følg anvisningerne i fig. 9 ved tilslutning af det centrale drænrør.

(2) Efter endt rørføring skal du kontrollere, at vandet løber uhindret gennem drænet.
•	Hæld	gradvist	vand	gennem	inspektionshullet	og	kontrollér,	at	det	løber	ud	i	afløbsbakken.	(Se fig. 10)

Drænslanger	(4)
(tilbehør)

Inspektionshul

Plasticbeholder til 
påfyldning af vand

Fig. 10

8. LEDNINGSFØRING

8-1 GENERELLE INSTRUKTIONER
•	Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede elektrikere.
•	Alle standarddele og materialer samt elektriske installationer skal overholde lokale forskrifter.
•	Alle	kabler	skal	have	jordledning.	(i	overensstemmelse	med	nationale	bestemmelser	i	det	enkelte	land)
•	Afbryd altid strømmen, før du installerer elledninger.
•	Følg "LEDNINGSDIAGRAMMET", som følger med enheden, for at tilslutte udendørsenheden og 

indendørsenheden.
•	Forbind	ledninger	af	den	specificerede	type	og	med	det	anførte	kobbertværsnit.	Brug	endvidere	den	
medfølgende	klemme	for	at	undgå,	at	terminalen	udsættes	for	alt	for	stor	belastning	(standardledninger,	
jordledning).

•	Forbind	ikke	jordledningen	med	gas-	eller	vandrør,	lynafledere	eller	telefon-jordledninger.
•	Gasrør: gaslækage kan medføre eksplosion og brand.
•	Vandrør: kan ikke jordforbindes, hvis der anvendes hårde plastrør.
•	Telefon-jordledning	eller	lynafleder:	spænding	mod	jord	bliver	ekstremt	høj,	hvis	lynet	slår	ned.

•	Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde strømforsyningen til hele systemet.
•	Dette	system	består	af	flere	BS-enheder.	Markér	hver	BS-enhed	som	enhed	A,	enhed	B	.	.	.	og	sørg	for,	

at klembrættets ledninger til udendørsenheden og til indendørsenhederne sidder korrekt. Hvis 
ledningerne og rørene mellem udendørsenhed, BS-enhed og indendørsenhed ikke sidder korrekt, 
fungerer systemet muligvis ikke korrekt.

•	Slå	ikke	strømforsyningen	til	(forgreningskontakter,	afbrydere	til	beskyttelse	mod	overbelastning),	gør	alt	
andet arbejde er udført.
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8-2 EKSEMPEL FOR HELE SYSTEMET

Strømforsyning

Indendørsenhed

Indendørsenhed

Fjernbetjening

Fjernbetjening Fjernbetjening

Strømforsyning Udendørsenhed

Hoved-
afbryder

Hoved-
afbryder

Strømforsyningsledning

Transmissionsledning

Kontakt

Sikring

BS4Q enhed

BS4Q enhed

Indendørsenhed 
til køling 

8-3 KRAV TIL STRØMKREDS, SIKKERHEDSUDSTYR OG KABEL
•	Der	skal	være	en	strømkreds	(se	tabel	6)	for	tilslutning	af	enheden.	Denne	strømkreds	skal	beskyttes	

med sikkerhedsudstyr, dvs. med hovedafbryder, træg sikring på hver fase samt fejlstrømsafbryder.
•	Ved anvendelse af almindelige strømstyrede afbrydere skal man anvende high-speed-afbrydere type 
(0,1	sekund	eller	mindre)	30	mA.

•	Anvend kun kobberledere.
•	Brug isoleret ledning til strømforsyningskablet.
•	Vælg type og størrelse for strømforsyningskabel i henhold til relevante lokale og nationale bestemmelser.
•	Specifikationer	for	ledningsføring	på	opstillingsstedet	skal	være	i	overensstemmelse	med	IEC60245.
•	Brug ledninger af typen H05VV-U3G til strømforsyning. Ledningsdimension skal følge lokale forskrifter.
•	Brug	vinylledning	med	kappe	eller	kabel	(2-leder)	på	0,75-1,25	mm2 til transmissionsledning.
•	Længden på transmissionsledning er som følger:

Mellem BS-enheden og indendørsenhederne: Maks. 1.000 m
Mellem BS-enheden og indendørsenheden: Maks. 1.000 m
Mellem BS-enheder: Maks. 1.000 m
Samlet ledningslængde: 2.000 m eller mindre

Tabel 6 
Enheder

Strømforsyning
Model Type Hz Spænding

Spændingsområde
Min. Maks. MCA MFA

BS4Q14AV1

V1 50 220-240 198 264

0,4

15

BS6Q14AV1 0,6
BS8Q14AV1 0,8

BS10Q14AV1 1,0
BS12Q14AV1 1,2
BS16Q14AV1 1,6

MCA:	Min.	kredsløbsampere	(A);	MFA:	Max.	sikringsampere	(A)

BEMÆRKNINGER 
•	Ovennævnte	tabel	6	med	elektriske	specifikationer	omhandler	en	BS-enhed.
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8-4 Eksempler på ledningsføring
Her vises et ledningseksempel for transmissionsledning.

ADVARSEL
Installér en fejlstrømsafbryder.
Hvis ikke der installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

•	Tilslut	terminaler	F1	og	F2	(IN/OUT)	på	styreprintkortet	i	udendørsenhedens	styreboks	med	terminalerne	
F1	og	F2	(udendørsenhed)	på	den	første	BS-enhed.

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

F1 F2F1 F2F1 F2F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

LB

ED

220-240V

N

Indendørs-
enhed  

A

Indendørs-
enhed  

B

Indendørs-
enhed  

C

Indendørs-
enhed  

D

Udendørs-
enhed BS-enhed

BS-enhed Udendørsenhed

Til BS-enhed

Enhed kun til 
køling	(bem.	1)

Indendørs-
enhed A

Indendørs-
enhed B-1

Indendørs-
enhed B-2 
(bem.	3)

Indendørs-
enhed C 
(bem.	2)

Indendørs-
enhed 

Indendørsenhed 

UDUD UDIND

Tilslut aldrig til strømforsyningsledningen.

Ved tilslutning til forgreningsrør

Indendørs-
enhed

Udendørs-
enhed BS-enhed

B : fejlstrømsafbryder

Strømforsyning

BEMÆRKNINGER 
1. Tilslut	enheden	kun	til	køling	til	F1	og	F2	på	den	sidste	BS-enhed	(udendørs	side).
3. Dette eksempel på ledningsføring gælder ved samling af C og D forgreninger og tilslutning heraf til 

indendørsenhederne. 
Klemrækken, som transmissionsledningen forbindes med, kan enten tilsluttes indendørsenhed C eller 
indendørsenhed D. 
Men DIP-omskifterne skal indstilles korrekt. 
For at få yderligere information om indstilling af DIP-omskiftere, se "9. FØRSTE INDSTILLING".

4. Det maksimale antal indendørsenheder pr. forgrening er 5 sæt.
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PAS PÅ

•	Brug 2-leder transmissionsledning. 
Brug	af	et	kabel	med	3	eller	flere	ledere,	når	der	anvendes	2	eller	flere	indendørsenheder	på	samme	tid,	
kan medføre unormal standsning.

•	Når der anvendes afskærmet ledning, skal man sørge for at jordforbinde den ene side af den 
afskærmede ledning. 
Den samlede ledningslængde er 1500 m, når der anvendes afskærmet ledning.

•	Brug runde krympeterminaler med isoleringsmuffer ved tilslutning af 
ledninger	til	klemrækken	med	strømforsyning.	(Se fig. 11)

•	Der må ikke være tilsluttet ledninger til andre kredse til klemrækken med 
strømforsyning og jordklemmen.

•	Man	må	ikke	lodde	på	flertrådede	snoede	ledere.
•	Tilslut ledningerne korrekt og fastgør ledningerne således, at terminalerne 

ikke belastes.
•	Brug en passende skruetrækker når du spænder terminalskruerne. 

Hvis man anvender en skruetrækker, der er for lille, kan det beskadige skruens hoved og medføre, 
at man ikke kan spænde korrekt.

•	Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne ødelægges. 
Se tabellen vedr. tilspændingsmoment for terminalskruer. 

Størrelse terminalskrue Tilspændingsmoment	(N·m)
M3.5  

(klemrække	transmissionsledning) 0,88 ± 0,08

M4  
(strømforsyningens	klemrække) 1,31 ± 0,13

M4  
(jordklemme) 1,69 ± 0,17

•	Man må under ingen omstændigheder tilslutte strømforsyningskablet til transmissionsledningens 
klemrække. 
Dette vil ødelægge hele systemet.

•	Transmissionsledning kan ikke forgrenes igen efter den første forgrening.  
(Se fig. 12)

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

Forgrening efter første forgrening

Forgrening

Fig. 12

Krympeterminal 
med ring

El-ledning
Isolerende 
bøsning

Fig. 11
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8-5 Ledningsforbindelser
(Tag	dækslet	af	kontrolboksen	og	tilslut	ledningen	som	vist	på	billedet	nedenfor).

X1M

Transmissionsledning 
fra udendørsenhed 
eller BS-enhed

Transmissionsledning 
til BS-enhed

(Opstrøms)

(Nedstrøms)

Ledningsclips

Spænde-
bånd	(2)
(tilbehør)

Ledningsclips

Spænde-
bånd	(2)
(tilbehør)

Strømforsyningens klemrække

Ledningsgennemføring gennem hul

Jordklemme

Jordledning Transmissions-
ledning fra 
indendørsenheder

Drej således, at terminalen 
ikke belastes.

Drej en smule, så 
området i nærheden 
af terminalen ikke 
belastes.

Bundt transmissions-
ledningerne sammen.

Klemmer	(2)	(tilbehør)

•	Transmissionsledning 
Tag dækslet af kontrolboksen og tilslut ledningerne til transmissionsledningens terminaler 
(udendørsenhed	F1	og	F2,	BS-enhed	F1	og	F2,	og	hver	indendørsenhed	(eksempelvis	til	BS16Q14AV1,	
indendørsenhed	A	gennem	P)	(F1	og	F2)). 
Nu skal du lede ledningerne ind i enheden gennem hullet til ledningsføring og bruge de medfølgende 
klemmer	(2)	til	sikring	af	ledningerne.	Se	billedet	nedenfor	vedrørende	afisolering	af	
transmissionsledningerne.

Transmissionsledning

10 50

PAS PÅ

Kontrollér, at rørene er ført sammen med transmissionsledningen.
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•	Strømforsyningsledning og jordledninger 
Tag dækslet af kontrolboksen og tilslut strømforsyningskablet til den 
strømførende	klemrække	(X1M). 
Tilslut jordledningen til den tilsvarende klemme. 
Før både strømforsyningskablet og jordledningen gennem hullet for 
ledningsføring	(venstre)	og	ind	i	kontrolboksen	og	brug	de	medfølgende	
klemmer	(2)	til	sikring	af	ledningerne. 
Du skal føre jordledningen, så den kommer ud af slidsen i spændeskiven 
med krave. 
(Hvis	ikke,	kan	det	medføre	dårlig	jordforbindelse	og	medføre,	at	ledningen	
ikke	virker	som	jordleder.) 
Se	billedet	nedenfor	vedrørende	afisolering	af	strømforsyningsledningen.

L

N Strømforsyningsledning	(3-leder)

130

Opslidset hul

Spændeskive 
med kraveKrympeterminal 

med ring

ADVARSEL

Anbring de elektriske ledninger, og luk dækslet til kontrolboksen. 
Hvis ledninger sidder i klemme ved dækslet på kontrolboksen, eller hvis dækslet sidder løst, kan det 
medføre elektrisk stød eller brand.

PAS PÅ

•	Når	man	fastgør	ledningen,	skal	man	anvende	den	medfølgende	klemme	(2),	så	ledningsforbindelserne	
ikke trækbelastes, og herefter skal man fastgøre ledningen. 
Efter endt ledningsføring skal man ordne ledningerne således, at dækslet over kontrolboksen ikke åbner 
sig, og man skal omhyggeligt sætte dækslet på kontrolboksen igen.  
Kontrollér, at der ikke sidder ledninger i klemme, når du sætter dækslet på kontrolboksen igen.  
Benyt altid hullet for ledningsføring for at beskytte ledningerne.

•	Før ikke transmissionsledningen og strømforsyningskablet gennem 
de samme åbninger, og hold dem mindst 50 mm fra hinanden på 
ydersiden af enheden. 
Hvis ikke, kan transmissionsledningen overføre elektrisk støj 
(ekstern	støj),	hvilket	kan	medføre	driftsfejl	eller	nedbrud.

•	Efter endt ledningsføring skal du anvende forseglingsmasse 
(medfølger	ikke)	til	at	lukke	gennemføringerne	med. 
(Hvis	små	dyr	kan	trænge	ind	i	enheden,	kan	det	medføre	driftsfejl).

•	Som vist på billedet til højre skal man omvikle transmissionsledningen 
mellem	hver	BS-enhed	og	indendørsenheden	med	tape	(medfølger	ikke).

Gasrør

Transmissions-
ledning

Væskerør

Montagetape
Isoleringsmateriale
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9. FØRSTE INDSTILLING

9-1 Indstillinger på brugsstedet
Følg anvisningerne nedenfor for at indstille DIP-omskifterne som påkrævet.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød! Sørg for at afbryde alle strømkilder til enheden, før du udfører arbejde på den.

Fremgangsmåde
1. Afbryd strømforsyningen. 
5. Indstil	DIP	omskifterne	(DS1,	DS2)	for	de	tilsvarende	forgreningsåbninger	baseret	på	den	følgende	

tabel.
6. Husk at sætte dækslet på kontrolboksen efter endt arbejde.

ON
OFF

ON
OFF

1
A1P A4P

2 3 4
1 2

DS1
DS2

3 4

A B C D M N O P

..................

..........

.......... ..........A B C D M N O PRørforgreningsåbning nr.

Terminal-nr. som 
transmissionsledningen 
skal tilsluttes

DIP-omskifter

<Indstilling>
1. Indstilling for forgreningsåbninger, hvor der ikke er tilsluttet en indendørsenhed

Indstilling Indstilling for forgreningsåbninger, hvor der ikke er tilsluttet 
en	indendørsenhed	(eksempel	1)

(Eksempel	1)
Når indendørsenheden ikke 
tilsluttes A og B forgreningens 
kreds

ON

OFF 1 2

DS1 (A1P)

3 4

DIP-omskifter 
indstilling

ON	(ikke	tilsluttet)
OFF	(standard	fra	fabrik)

DIP-omskifter nr.
DS1
(A1P)

DS1
(A2P)

DS1
(A3P)

DS1
(A4P)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
BS4Q14AV1

Target 
forgreningsåbning

E
nh

ed
 A

E
nh

ed
 B

E
nh

ed
 C

E
nh

ed
 D

BS6Q14AV1

E
nh

ed
 E

E
nh

ed
 F

BS8Q14AV1

E
nh

ed
 G

E
nh

ed
 H

BS10Q14AV1

E
nh

ed
 I

E
nh

ed
 J

BS12Q14AV1

E
nh

ed
 K

E
nh

ed
 L

BS16Q14AV1

En
he

d M

En
he

d N

En
he

d O

En
he

d P
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7. Indstilling ved tilslutning til forgreningsåbninger

Indstilling Indstilling ved tilslutning til forgreningsåbninger 
(eksempel	2)

(Eksempel	2)
Ved forbindelse af A og B 
forgreninger

ON

OFF 1 2

DS2 (A1P)

3 4

DIP-omskifter 
indstilling

ON	(forbundet)
OFF	(standard	fra	fabrik)

DIP-omskifter nr.
DS2
(A1P)

DS2
(A2P)

DS2
(A3P)

DS2
(A4P)

1 2 1 2 1 2 1 2
BS4Q14AV1

Target 
forgreningsåbning

A 
og

 B
 e

nh
ed

er
 fo

rb
un

de
t

C
 o

g 
D

 e
nh

ed
er

 fo
rb

un
de

t

BS6Q14AV1

E
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g 
F 

en
he

de
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or
bu
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BS8Q14AV1

G
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g 
H

 e
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 fo
rb
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tBS10Q14AV1

I o
g 

J 
en

he
de
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etBS12Q14AV1

K
 o

g 
L 

en
he

de
r f

or
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nd
et

BS16Q14AV1

M
 o

g 
N

 e
nh

ed
er

 
fo

rb
un

de
t

O
 o

g 
P 

en
he

de
r 

fo
rb

un
de

t

Ved tilslutning af forgreninger, kan der kun anvendes de kombinationer af forgreningsåbninger, 
der er anført i tabellen ovenfor.
(Eksempelvis	kan	enhed	B	og	C	ikke	forbindes).

10. PÅFYLDNING AF EKSTRA KØLEMIDDEL
Følg anvisningerne i installationsvejledningen til udendørsenheden vedrørende påfyldning af ekstra 
kølemiddel.

11. KONTROL AF DRIFT OG TESTKØRSEL
1. Kontrollér, dækslet på kontrolboksen er lukket.
8. Følg anvisningerne i installationsvejledningen til udendørsenheden, og foretag en kontrol og en test-

kørsel efter endt arbejde på BS-enheden samt udendørs- og indendørsenheder for at få bekræftet 
enhedernes driftssikkerhed.
•	Man	kan	høre	den	motordrevne	ventil	køre	i	ca.	90	sekunder,	når	den	initialiseres	automatisk	(lukket),	

efter at strømforsyningen er tilsluttet, men dette er ikke et problem. 
•	Systemfejl	kan	verificeres	på	en	af	følgende	måder: 

Visning på indendørsenhedens fjernbetjening 
Generelle	systemfejl,	herunder	på	BS-enheden,	kan	identificeres	med	LCD	displayet	på	fjern-
betjeningen. Få mere information om displayet med visning af driftsfejl og betydningen på service-
typeskiltet på indendørsenheden og i udendørsenhedens betjeningsvejledning.
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