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1. SIKKERHETSTILTAK
Sørg for å følge alle "SIKKERHETSTILTAK".
Dette produktet hører innunder betegnelsen "utstyr ikke allment tilgjengelig".
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen kan dette produktet forårsake radiointerferens,
slik at brukeren må ta nødvendige forholdsregler.
Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL og FARE.
Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor: De er viktige for å trygge sikkerheten.
ADVARSEL�������Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan medføre død
eller alvorlig personskade.
FARE ����������������Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan medføre liten
eller middels alvorlig personskade.
Kan også brukes til å varsle om risikabel bruk.
ADVARSEL
• Be nærmeste forhandler eller kvalifisert personell om å utføre installeringsarbeid.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
• Installeringsarbeid må utføres i overensstemmelse med denne installeringshåndboken.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
• Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle kjølemedielekkasje.
Når luftkondisjoneringsanlegget skal installeres i et lite rom, må du sørge for at en eventuell
kjølemedielekkasje ikke overstiger konsentrasjonsgrensen.
Ellers kan dette forårsake ulykke som følge av oksygenmangel.
• Sørg for at du bare bruker spesifiserte deler og angitte tilbehør til installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre at luftkondisjoneringsanlegget faller ned eller at det
oppstår vannlekkasje, elektrisk støt, brann osv.
• Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som tåler tyngden.
For svakt underlag kan medføre at luftkondisjoneringsanlegget faller ned og forårsaker personskade.
Det kan dessuten føre til vibrasjon i innendørsanleggene og forårsake en ubehagelig hakkelyd.
• Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk vind, tyfon og jordskjelv.
Feilaktig installering kan forårsake ulykke hvis luftkondisjoneringsanlegget for eksempel faller ned.
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• Sørg for at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert personell i henhold til gjeldende lovgivning
(merknad 1) og denne installeringshåndboken, og bruk en separat strømkrets.
Og hvis ledningen er for kort, må du heller velge en ledning som er lang nok og aldri tilkoble en ekstra
ledning for å gjøre den lang nok.
Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen eller utilstrekkelig elektrisk konstruksjon kan medføre elektrisk støt
eller brann.
(merknad 1) Gjeldende lovgivning betyr "Alle internasjonale, nasjonale og lokale forskrifter, lover,
bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt
eller område".
• Luftkondisjoneringsanlegget skal jordes.
Jordledningen må ikke kobles til gass- eller vannrør, lynavleder eller telefonjordleder.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skade på luftkondisjoneringsanlegget.
• Sørg for å installere jordfeilbryter.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt og brann.
• Trekk ut strømtilførselen før du berører de elektriske komponentene.
Du kan få elektrisk støt hvis du berører de strømførende delene.
• Sørg for at alt ledningsopplegg er trygt, bruk spesifiserte ledninger, og sørg for at ytre krefter ikke
innvirker på kontakter og ledninger.
Feilaktig tilkobling eller festing kan forårsake varmgang eller brann.
• Ledningene til strømtilførsel og mellom innendørs- og utendørsanlegg må legges opp og formes på riktig
måte, og dekselet på kontrollboksen må festes skikkelig slik at ledningene ikke kan presse opp deler av
konstruksjonen, slik som dekselet.
Hvis dekselet ikke festes ordentlig, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
• Hvis det lekker kjølemediegass under installeringen, må området straks ventileres.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass kommer i kontakt med ild.
• Når installeringen er fullført, må du kontrollere at det ikke lekker kjølemediegass.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass lekker ut i rommet og kommer i kontakt med
brannkilder som vifteovn, kamin eller gasskomfyr.
• Unngå all direkte kontakt med kjølemedium som har lekket ut ved et uhell. Dette kan føre til store sår
som følge av frostskade.
FARE
• Installer dreneringsrør i henhold til denne installeringshåndboken for å sikre god drenering, og isoler
rørene for å unngå kondens.
Feilaktig drenering kan forårsake vannlekkasje slik at møblene blir våte.
• Installer anlegg med forgreningsvelger, strømledning, fjernkontrolledning og overføringsledning minst 1 m
unna TV- eller radioapparater for å forhindre interferens eller støy.
(Det kan hende at 1 m ikke er tilstrekkelig for å forhindre støy, avhengig av radiobølgene.)
• Installer anlegget med forgreningsvelger så langt vekk som mulig fra lysstoffrør.
Hvis settet med trådløs fjernkontroll er installert, kan rekkevidden være kortere i rom med elektroniske
lysstoffrør (med vekselretter eller hurtigstarter).
• Sørg for å ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at utendørsanlegget brukes som tilfluktssted for smådyr.
Smådyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann.
Gi kunden beskjed om å holde området rundt anlegget rent og ryddig.
• Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Utendørs kan regnvann trenge inn i anlegg med forgreningsvelger og forårsake elektrisk støt.
2. Der det er oljetåke, oljesprut eller damp, f.eks. på et kjøkken.
Plastdeler kan brytes ned, slik at de faller av eller det oppstår vannlekkasje.
3. Der det oppstår etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korrodering av kobberrør eller slagloddede deler kan forårsake kjølemedielekkasje.
4. Der det er maskiner som avgir elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og forårsake funksjonsfeil i utstyret.
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5. Der det kan lekke brannfarlige gasser, der karbonfibrer eller brannfarlig støv svever i luften, eller der
flyktige brennbare væsker som tynner eller bensin blir håndtert.
Hvis det lekker ut gass som blir værende rundt luftkondisjoneringsanlegget, kan det føre til antenning.
6. Bruk ikke anlegget på områder med saltholdig luft, f.eks. langs kysten, på fabrikker eller andre steder
med betydelige spenningssvingninger, eller ombord i kjøretøy og skip.
Dette kan forårsake funksjonsfeil.
7. I luftstrømmer der det kan dannes dugg på overflaten til anlegg med forgreningsvelger slik at det kan
oppstå lekkasje.
• Anlegget med forgreningsvelger er ikke ment brukt på steder der det kan forekomme eksplosjoner.

2. FØR INSTALLERING
2-1 Forholdsregler
• Husk å kontrollere på forhånd at det er kjølemedium R410A som skal brukes under installeringen.
Anlegget vil ikke fungere korrekt med en annen type kjølemedium.
• Når du flytter anlegget under eller etter utpakking, skal det løftes etter de 4 opphengsbrakettene.
Unngå å belaste andre deler, særlig kjølemedierør og kontrollboksen.
• Du finner mer informasjon om installering av utendørs- og innendørsanlegg i installeringshåndboken
som fulgte med hvert av anleggene.

2-2 Tilbehør
• Kontroller at følgende tilbehør ligger i esken.
Viktig
Du må ikke kaste tilbehør som kanskje skal brukes under installeringen før installeringen er fullført.
Navn
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
Antall

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Tilleggsrør (1)
Innsugningsgass HT-/LT-gass
1 stk. (ϕ19,1) 1 stk. (ϕ15,9)
1 stk. (ϕ22,2)
2 stk.
(ϕ22,2, ϕ28,6)
1 stk.
(ϕ34,9)
(1)-1

(1)-2

Væske

Klemmer (2)

Isolasjonsrør (3)

23 stk.
32 stk.

4 stk.
6 stk.

4 stk.
6 stk.

1 stk.
(ϕ15,9)

40 stk.

8 stk.

8 stk.

1 stk. (ϕ19,1)

49 stk.
57 stk.
74 stk.

10 stk.
12 stk.
16 stk.
(3)-1

10 stk.
12 stk.
16 stk.
(3)-2

(Tynt)

(Tykt)

(1)-3

(2)

Dreneringsslanger
(4)

1 stk.

ϕ15,9
Form

ϕ19,1
ϕ22,2
ϕ34,9

ϕ15,9
ϕ19,1

ϕ28,6
Navn

Antall

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Metall
klemme (5)

Tetnings
materiale (6)

1 stk.

1 plate

Enderør (7)

Isolasjonsrør til enderør (8)

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

3 stk.
(7)-1

3 stk.
(7)-2

3 stk.
(8)-1

3 stk.
(8)-2

Dokumentasjon

1 eksemplar

Installerings
håndbok

Form
ϕ9,5

ϕ15,9

(Tynt)

(Tykt)

MERKNADER
• Du trenger en reduksjonsskjøt (kjøpes lokalt) hvis diameteren til det lokale røret, som beskrevet
i installeringshåndboken for utendørsanlegget eller materialet om konstruksjon av utstyret, ikke
samsvarer med diameteren til tilkoblingsrøret på utendørssiden av anlegget med forgreningsvelger.
• Det må utføres lokal varmeisolering på tilkoblingsrør på siden til utendørsanlegget.
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2-3 Kombinasjon
• Anlegget med forgreningsvelger er kun for systemer med modellene REYQ-T.
Det kan ikke kobles til systemer med modellene REYQ-P.
• Se i katalogen eller annen dokumentasjon over hvilke innendørsanlegg som kan tilkobles.
• Velg anlegget med forgreningsvelger som samsvarer med total kapasitet (summen av anleggets
kapasitet) for innendørsanleggene som skal tilkobles nedstrøms, se tabell 1. Se tabell 2 for
kapasiteten til innendørsanlegget.
Tabell 1
Modell
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Total kapasitet for alle nedstrøms innendørsanlegg
A ≤ 400
(*)
A ≤ 600
(*)
A ≤ 750

(*)

* Total kapasitet og antall innendørsanlegg som kan tilkobles hvert forgreningskoblingsstykke,
er opptil henholdsvis 140 og 5.
* Når total kapasitet for innendørsanlegg som skal tilkobles nedstrøms, er over 140 (MAKS. 250),
bruker du et sett med koblingsrør (KHRP26A250T, selges separat) til å skjøte to tilkoblinger
nedstrøms fra anlegget med forgreningsvelger.
Tabell 2
Kapasitet uttrykt som innendørsanleggets
modellnummer.
Innendørsanleggets kapasitet (brukes ved beregning)

20

25

32

40

50

63

80

100

125

20

25

31,25

40

50

62,5

80

100

125

* Vil du ha informasjon om innendørsanleggets kapasitet for type HRV (VKM), kan du se i boken
over tekniske data.
<Eksempel>
Hvis anlegget med forgreningsvelger er tilkoblet en FXCQ32M og en FXSQ40M.
   Total kapasitet = 31,25+40 = 71,25

2-4 Sjekkliste
Vær spesielt oppmerksom på punktene nedenfor under installeringen, og kontroller punktene når
installeringen er fullført:
Sjekkliste etter installering
Sjekkliste
Er anlegget med forgreningsvelger installert på en trygg måte?
Har du utført inspeksjon for gasslekkasje?
Er anlegget fullstendig isolert? (Kjølemedierør og dreneringsrør)
Renner vannet jevnt fra dreneringen?
Samsvarer tilførselsspenningen med spenningen som står
oppført på merkeplaten?
Er det ledningsfeil eller andre feil når det gjelder ledninger eller
rørtilkoblinger?
Er anlegget jordet?
Er tykkelsen på de elektriske ledningene den samme som er
beskrevet i spesifikasjonene?

Hvis defekt
Anlegget kan falle ned, vibrere eller lage støy.
Anlegget vil kanskje ikke varme opp eller kjøle ned
som det skal.
Det kan lekke vann fra anlegget.
Det kan lekke vann fra anlegget.
Anlegget vil kanskje ikke fungere eller det kan
begynne å brenne.
Anlegget vil kanskje ikke fungere, det kan begynne
å brenne eller avgi unormal støy.
Anlegget kan utgjøre en fare ved kortslutning.
Anlegget vil kanskje ikke fungere eller det kan
begynne å brenne.

Godkjenn her.

Sjekkliste ved levering
Sjekkliste
Er det satt deksel på kontrollboksen?
Gav du kunden installeringshåndboken?

Godkjenn her.
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3. VELGE INSTALLERINGSSTED
Ta hensyn til følgende krav når du velger installeringssted og få samtykke fra kunden:
• Stedet må kunne bære vekten av anlegget med forgreningsvelger.
• Stedet må gi driftssikker drenering.
• Stedet må ha plass til at det kan installeres inspeksjonsåpninger på siden med kontrollboksen.
(En separat åpning er nødvendig når produktet senkes.)
• Det må være nok plass til å utføre installering og service (se figur 1).
• Lengden på røret til innendørsanlegget og utendørsanlegget må være kortere enn eller tilsvarende tillatt
rørlengde (som står oppført i installeringshåndboken som fulgte med utendørsanlegget).
• Lyden av kjølemedium som pumpes gjennom rørene må ikke være et problem. (Installer aldri over taket
til oppholdsrom.)

Rør for
innendørs
anleggsside

450 (*2)

70

Kontrollboks

≥ 100

≥500 (*1)
≥100 (*3)

Anlegg med forgreningsvelger
Toppen av anlegget

≥ 300

Inspeksjonsåpning
450 × 450

Dreneringssump
Vedlikeholdsområde
Kontrollboks og
motordreven ventilspole
Vedlikeholdsområde

(*1)

Enhet: mm

Figur 1
(*1) La det være nok plass til at det lokale røropplegget kan tilkobles.
(*2) Denne plassen er nødvendig for å kunne plassere topplaten når det utføres service på den
motordrevne ventilspolen.
(*3) Denne plassen er nødvendig for å kunne ta av topplaten når det utføres service på den motordrevne
ventilspolen.
ADVARSEL
Installer anlegget trygt på et fundament som kan bære vekten av det.
Hvis området ikke er solid nok, kan innendørsanlegget falle ned og forårsake personskade.
FARE
• La det være nok plass til å utføre vedlikehold på dreneringssumpen og kontrollboksen.
• Du kan forhindre interferens fra lyd og bilde ved å installere anlegget med forgreningsvelger samt
tilhørende strømledning og ledninger for signaloverføring minst 1 m unna TV og radio.
Avhengig av mottaksforhold kan det imidlertid oppstå interferens selv om minimumsavstanden på 1 m
overholdes.
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4. FORBEREDELSER FØR INSTALLERING
Monter opphengsbolter og opphengsbraketter som vist på tegningen nedenfor.
• Bruk opphengsbolter i størrelsen M8 til M10.
• Bruk støpte innsatser og forsenkede forankringsbolter til nye anlegg eller gjennomhullede
forankringsbolter eller tilsvarende til eksisterende anlegg, og sørg for at installeringen utføres slik at
stedet kan bære vekten av anlegget.
<Avstand mellom opphengsbolter>

Enhet: mm
Anlegg med
forgreningsvelger
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

A

A

415

308

625
865
1105

• Bruk opphengsbraketter til å støtte tilkoblingsrørene både foran og bak på anlegget innenfor 1 m fra
anleggets side.
Hvis det legges svært mye vekt på opphengsbrakettene til anlegget med forgreningsvelger, kan anlegget
falle ned og forårsake personskade.
Plate

Forankringsbolt

Lang mutter
eller strekkfisk
Anlegg

Opphengsbolt
Tilkoblingsrør
Innenfor 1 m

Alle delene ovenfor kjøpes lokalt
<Eksempel på installering>

5. INSTALLERE ANLEGG MED FORGRENINGSVELGER
Bruk kun tilbehør og deler som samsvarer med angitte spesifikasjoner ved installering av anlegget.
1. Plasser anlegget med forgreningsvelger, og fest det midlertidig på plass.
Fest opphengsbrakettene til opphengsboltene i henhold til instruksjonene på figuren til høyre.
Sørg for å feste muttere (M8 eller M10, 3 stykker på 4 steder) og skiver (for M8: ytre diameter på 24 til
28 mm, eller for M10: ytre diameter på 30 til 34 mm: 2 stykker på 4 steder) (kjøpes lokalt) både over og
under på opphengsbrakettene på begge sider av anlegget slik at det festes skikkelig.
2. Juster høyden på anlegget etter ønske.
3. Bruk vater til å kontrollere at anlegget er installert vannrett.
(Anlegget skal enten være i vater eller innenfor 1° fall mot dreneringsmuffen.)
Skive (kjøpes lokalt)

Mutter (kjøpes lokalt)

Opphengsbrakett
10 - 15 mm

Anlegg med forgreningsvelger

Mutter (dobbelmutter)
(kjøpes lokalt)
Opphengsbolt (kjøpes lokalt)

Norsk6

ADVARSEL
• Installer anlegget med forgreningsvelger i vater.
Hvis anlegget installeres på skrå slik at siden med dreneringsrør er høyere, kan dette føre til
vannlekkasje.
• Fest muttere både over og under opphengsbrakettene.
Hvis den underste mutteren strammes for mye før den øverste mutteren er på plass,
kan opphengsbrakettene og topplaten bli deformerte slik at anlegget kan lage unormal støy.

Riktig

Innenfor 1°

Feil

Dreneringsmuffe

Dreneringsmuffe

<Anlegg sett fra forsiden på kontrollboksen>

6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM
• Vil du vite hvordan du installerer røropplegget mellom utendørsanlegget og anlegget med forgrenings
velger, velger et kjølemediegrensett samt installerer røropplegget mellom kjølemediegrensettet og
innendørsanleggene, ser du i installeringshåndboken som fulgte med utendørsanlegget.
• Før du begynner på arbeidet, skal du alltid kontrollere at kjølemediet som brukes, faktisk er R410A.
(Anlegget vil ikke fungere korrekt med en annen type kjølemedium.)
• Isoler hele røropplegget, inkludert væskerørene, HT-/LT-gassrørene, innsugningsgassrørene,
gassrørene og rørtilkoblingene for disse.
Hvis disse rørene ikke isoleres, kan det føre til vannlekkasje eller forbrenning.
Det strømmer LT-gass i HT-/LT-gassrørene ved drift med full kjøling, så det er påkrevd å bruke samme
mengde isolasjon som for innsugningsgassrørene.
Det strømmer dessuten HT-gass i HT-/LT-gassrørene og i gassrørene, så du må bruke isolasjon som
tåler over 120°C.
• Velg isolasjonsmateriale som er nødvendig i installeringsområdet.
Se i boken over tekniske data hvis du vil vite mer.
Hvis dette ikke overholdes, kan det dannes kondens på overflaten til isolasjonen.
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6-1 Valg av rørdimensjon
Velg dimensjon på rørene mellom utendørsanlegget (kjølemediegrensettet) og anlegget med
forgreningsvelger, og mellom anlegget med forgreningsvelger og innendørsanleggene
(kjølemediegrensettene) basert på eksempeltilkobling 1 og 2 nedenfor samt tabell 3 til 5.
Eksempeltilkobling 1 : Når 1 innendørsanlegg tilkobles nedstrøms fra anlegget med forgreningsvelger
Velg en dimensjon fra tabell 3 basert på den
totale kapasiteten til innendørsanleggene
som skal tilkobles nedstrøms.
Oppstrøms

Til utendørsanlegg
eller kjølemedie
grensett

Velg en dimensjon fra tabell 4 basert
på kapasitetstypen til innendørsanlegget.

Anlegg med
forgreningsvelger

Innsugnings
gassrør

Nedstrøms
Tabell 5

HT-/LT-gassrør
Væskerør

Gassrør

Innendørsanlegg

Væskerør

Nedstrøms

Eksempeltilkobling 2 : Når det er et grenrør nedstrøms fra anlegget med forgreningsvelger
Se i installeringshåndboken som fulgte
med utendørsanlegget, eller i materialet
om konstruksjon av utstyret for å fastsette
dimensjonen på rørene mellom anlegget
med forgreningsvelger og kjølemedie
grensettene, og mellom kjølemedie
grensettene og innendørsanleggene.

Velg en dimensjon fra tabell 3
basert på den totale kapasiteten
til innendørsanleggene som skal
tilkobles nedstrøms.
Nedstrøms

Oppstrøms

Kjølemediegrensett

Tabell 5
Til utendørsanlegg
eller kjølemedie
grensett

Innsugnings
gassrør

Anlegg med forgreningsvelger

HT-/LT-gassrør
Væskerør

Gassrør

Innendørsanlegg

Innendørsanlegg

Væskerør
Innendørsanlegg

Tabell 3 Total kapasitet for innendørsanlegg og rørdimensjon
Total kapasitet for
innendørsanlegg
(Q)
Q < 150
150 ≤ Q < 200
200 ≤ Q < 290
290 ≤ Q < 420
420 ≤ Q < 640
640 ≤ Q ≤ 750

Innsugningsrør
ϕ15,9 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ22,2 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0
ϕ34,9 × 1,2

Enhet: mm

Rørdimensjon (ytre diameter × minimal tykkelse)
Oppstrøms
Nedstrøms
HT-/LT-gassrør
Væskerør
Gassrør
Væskerør
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ15,9 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8
ϕ19,1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8
ϕ22,2 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0

• Ved tilkobling til hovedrøret må du se i installeringshåndboken som fulgte med utendørsanlegget eller
i materialet om konstruksjon av utstyret.
Tabell 4 Innendørsanleggets dimensjon på tilkoblingsrør
Kapasitetstype for
innendørsanlegg
20, 25, 32, 40, 50
63, 80, 100, 125
200
250

Enhet: mm

Rørdimensjon (ytre diameter × minimal tykkelse)
Gassrør
Væskerør
ϕ12,7 × 0,80
ϕ6,4 × 0,80
ϕ15,9× 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,80
ϕ22,2 × 1,0
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• Tabell 5 viser dimensjon på tilkoblingsrør for anlegg med forgreningsvelger.
Tabell 5 Dimensjon på tilkoblingsrør for anlegg med forgreningsvelger 
Anlegg med
forgreningsvelger
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Siden på utendørsanlegg (*1)
Innsugningsrør
HT-/LT-gassrør
ϕ22,2 (ϕ19,1)
ϕ19,1 (ϕ15,9)
ϕ19,1 (ϕ22,2)
ϕ28,6
ϕ19,1 (ϕ22,2, ϕ28,6)
ϕ28,6 (ϕ34,9)

ϕ28,6

ϕ34,9

Væskerør
ϕ9,5
ϕ12,7
ϕ12,7 (ϕ15,9)
ϕ15,9
ϕ15,9 (ϕ19,1)
ϕ19,1

Enhet: mm
Siden på innendørsanlegg (*2)
Gassrør
Væskerør

ϕ12,7 (ϕ15,9)

ϕ6,4 (ϕ9,5)

*1 Tallene i parentes angir dimensjonen til tilleggsrørene. Hvis rørdiameteren avviker fra dimensjonen som
er valgt i tabell 3, må du bruke en reduksjonsskjøt (kjøpes lokalt).
*2 Rørdiameteren i parentes kan brukes ved å kutte over rørene på siden for anlegget med
forgreningsvelger med en rørkutter. Du finner mer informasjon under "6-3 Rørtilkobling".
MERKNADER
• Hvis antallet innendørsanlegg som skal tilkobles, er færre enn antallet forgreningsporter (slik at noen
av forgreningsportene blir stående tomme, eller hvis du har planer om å øke antallet senere), kan noen
av forgreningsportene stå åpne.
• Hvis du har tenkt til å legge til flere innendørsanlegg senere, bør du velge en rørdimensjon basert på den
totale kapasiteten til innendørsanleggene før du legger til nye anlegg.
• Sørg for å bruke settet med avstengingsventil for utvidelse (KHFP26M224, selges separat) for rør du
har tenkt til å utvide senere. Du må ikke dimensjonere rør basert på forventet senere utvidelse. Du må
i stedet undersøke rørdimensjonen på nytt når du utvider systemet.
Hvis du ikke bruker settet med avstengingsventil for utvidelse, blir du tvunget til å samle opp kjølemediet
før du kobler til nye innendørsanlegg.
• Vil du ha mer informasjon om hvordan du installerer settet med avstengingsventil for utvidelse, kan du se
i installeringshåndboken som følger med settet med avstengingsventil for utvidelse.

6-2 Forholdsregler for tilkobling av rør
Koble til rørene.
• Utfør slaglodding (*2) på kjølemedierørene etter nitrogenerstatning (erstatt luft og nitrogen mens
nitrogenet strømmer gjennom kjølemedierøret (*1). (Se figur 2))
(*1) Reduksjonsventilen for nitrogenet som slippes ut under slagloddingen, skal stilles inn på
ca. 0,02 MPa (nok til å føle en lett bris mot kinnet).
(*2) Bruk ikke flussmiddel når kjølemedierøret slagloddes.
Bruk fosforkobber (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), som ikke krever flussmiddel,
som tilsatsmetall til slaglodding.
(Bruk av klorflussmiddel kan få rørene til å korrodere, og inneholder det fluor, kan det svekke
kjølemediets smøremiddel og ha ugunstig innvirkning på kjølemedierørene.)
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Reduksjonsventil
Sted for slaglodding

Nitrogen

Taping

Nitrogen
Ventil

Kjølemedierør

Figur 2
FARE
• Bruk ikke antioksidanter når du slaglodder rørene.
(Gjenværende rester kan tette til rørene eller føre til funksjonsfeil i deler.)
• Du finner mer informasjon om kjølemedierørene til utendørsanlegget i installeringshåndboken som fulgte
med utendørsanlegget eller i boken over tekniske data.
(Hvis du ikke spyler ut luft fra rørene eller fyller på ekstra kjølemedium, kan det bli for lite kjølemedium
i rørene eller det kan oppstå andre problemer slik at utstyret ikke fungerer riktig [for eksempel at det ikke
kjøler ned eller varmer opp slik det skal].)

6-3 Rørtilkobling

Væskerør (*1)
Innsugningsgassrør (*1)
HT-/LT-gassrør (*1)

Anlegg med forgreningsvelger (topp)
Anlegg D

Anlegg C

Anlegg B

Merknader
Ved tilkobling til et innendørsanlegg av typen
20-50 må det ikke kuttes, men kan tilkobles
som det er.
Ved andre typer må du kutte utløpsrøret og
koble til tilkoblingsrøret.
I henhold til følgende instruksjoner.

Anlegg A

Tilkoblingssted

Reduksjonsskjøt (*2)
Gassrør (*1)

Væskerør (*1)

Koble til
Kuttepunkt
(midt på
tilkoblingsstedet)

Lokalt rør

(*1) Indikerer lokalt rør.
(*2) Reduksjonsskjøt kan være påkrevd (kjøpes lokalt) hvis dimensjonen på det lokale røret ikke passer til
rørdimensjonen på anlegget med forgreningsvelger (tabell 5).
Hvis det er forgreningsporter som ikke brukes (ikke tilkoblet et innendørsanlegg)
• Hvis det er forgreningsporter som ikke brukes, kan du bruke et enderør (7) (tilleggsutstyr).
Hvis det er mange forgreningsporter som ikke brukes, bruker du settet med enderør (KHFP26A100C).
Sørg for å bruke settet med avstengingsventil for utvidelse (KHFP26M224, selges separat) på
forgreningsporter du har tenkt til å utvide senere.

6-4 Lufttetthetstest og vakuumtørking
• Når du har fullført arbeidet på kjølemedierørene til innendørsanleggene, anlegget med forgreningsvelger
og utendørsanlegget, må du utføre en lufttetthetstest og vakuumtørking.
Du finner mer informasjon om trykket for lufttetthetstesten i installeringshåndboken for utendørsanlegget.
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6-5 Rørisolasjon

Siden på utendørsanlegg

• Når gasslekkasjeinspeksjonen er utført, studerer du figurene nedenfor og bruker medfølgende
isolasjonsrør (3) og klemmer (2) til å påføre isolasjonen.
Væskerør
Anlegg med
forgreningsvelger

Innsugnings
gassrør
HT-/LT-gassrør
Gassrør
Væskerør

Siden på innendørsanlegg

FARE
• Isoler hele røropplegget, inkludert væskerørene, HT-/LT-gassrørene, innsugningsgassrørene,
gassrørene og rørtilkoblingene for disse.
Hvis disse rørene ikke isoleres, kan det føre til vannlekkasje eller forbrenning.
Det strømmer LT-gass i HT-/LT-gassrørene ved drift med full kjøling, så det er påkrevd å bruke samme
mengde isolasjon som for innsugningsgassrørene.
Det strømmer dessuten HT-gass i HT-/LT-gassrørene og i gassrørene, så du må bruke isolasjon som
tåler over 120°C.
• Når du forsterker isolasjonsmaterialet i henhold til installeringsområdet, må du også forsterke isolasjonen
på rørene som stikker ut fra anlegget.
Isolasjonsmateriale som trengs til forsterkningsarbeidet, kjøpes lokalt.
Se i boken over tekniske data for mer informasjon.
3) B
 ruk klemmene
(kjøpes lokalt)
til å feste begge endene.

2) Fest isolasjonsmateriale.
(Kjøpes lokalt)

2) Fest isolasjons
materiale.
(Kjøpes lokalt)

Produkt
1) Fest isolasjons
materiale.
(Kjøpes lokalt)

Fest.

Installeringsinstruksjoner
for isolasjonsmateriale
(side med utendørsanlegg) (væskerør)

3) Bruk klemmene
(kjøpes lokalt)
til å feste begge endene.

Produkt

1) Fest
isolasjons
materiale.
(Kjøpes lokalt)
Isolasjonsrør
(følger med produktet)

Fest.

Installeringsinstruksjoner for isolasjonsmateriale
(side med utendørsanlegg) (væskerør)
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Enderør (tilleggsutstyr (7))
(7)-1 Væskerør
(7)-2 Gassrør

3) Bruk klemmene
(tilleggsutstyr (2)) til
å feste begge endene.

1) Fest
isolasjonsmateriale.
(Kjøpes lokalt)

Produkt

Fest.

1) Fest isolasjons
rør for enderør.
(tilleggsutstyr (8))
(8)-1 Væskerør
(8)-2 Gassrør

Produkt

Fest.

2) Fest isolasjonsrør.
(tilleggsutstyr (3))
(3)-1 Væskerør
(3)-2 Gassrør

Installeringsinstruksjoner for isolasjonsrør
(side med innendørsanlegg)
(gass- og væskerør)

3) Bruk klemmene
(tilleggsutstyr (2)) til
å feste begge endene.

2) Fest isolasjonsrør.
(tilleggsutstyr (3))
(3)-1 Væskerør
(3)-2 Gassrør

Installeringsinstruksjoner for isolasjonsrør for ubrukte
forgreningsporter
(side med innendørsanlegg) (gass- og væskerør)

FARE

Skjøt

• Surr rundt isolasjonsmateriale med sømmen vendt opp. (Se figur 3)

Sømmen vender opp

Figur 3

7. DRENERINGSRØR
(1) Dreneringsrør
Installer dreneringsrørene slik at avløpsvannet dreneres skikkelig.
• Bruk en rørdiameter som er lik eller større enn tilkoblingsrøret (PVC-rør, nominell diameter 20 mm,
ytre diameter 26 mm).
• Bruk et kort rør, og plasser røret med et fall på 1/100 eller mer slik at det ikke samler seg luft i røret.
(Se figur 4 og 5.)
• Hvis det ikke kan sikres et tilstrekkelig fall for dreneringen, bruker du dreneringssettet (selges separat).
<Eksempel på problem>
Hvis det samler seg vann i dreneringsrøret, kan dreneringen bli tett.

1 - 1,5 m

Ingen stigning
Ingen oppsamling
Enden ikke
under vann

Feil

Fall på 1/100 eller mer

Vann
overflate

Støtte

Figur 4

Eksempel på problemer med dreneringsrør
Figur 5
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• Sørg for å bruke medfølgende dreneringsslange (4) og metallklemme (5).
I tillegg må du føre dreneringsslangen (4) helt inn i dreneringsmuffen, og stramme metallklemmen (5)
godt til innerst langs dreneringsmuffen. (Se figur 6 og 8.)
(Fest metallklemmen (5) slik at tilstrammet del er innenfor ca. 45°, som vist på figuren.)
• Bøy enden av metallklemmen (5) slik at tetningsmaterialet ikke buler. (Se figur 8.)
• Påfør medfølgende tetningsmateriale (6) på metallklemmen (5) i pilens retning, og start innerst på
dreneringsslangen (4) når du påfører isolasjon. (Se figur 6 og 8.)
• Sørg for å påføre isolasjon på dreneringsrøret, som går gjennom den innvendige delen, og
dreneringsmuffen.
• Dreneringsslangen (4) må ikke henge ned inne i anlegget med forgreningsvelger. (Se figur 7.)
(Det kan føre til at dreneringen blir tett.)
• Monter støtter for hver 1 til 1,5 m slik at røret ikke henger ned. (Se figur 4.)
Tetningsmateriale (6)
(Tilleggsutstyr)

Metallklemme (5)
(Tilleggsutstyr)

Må ikke henge ned

Feil
Dreneringsslanger (4)
(Tilleggsutstyr)

Eksempel på problemer
med dreneringsrør

Unngå gliper slik at det
ikke oppstår kondens.

Figur 6

Metallklemme (5)
(Tilleggsutstyr)
Dreneringsslanger (4)
(Tilleggsutstyr)

Figur 7

°
. 45

Ca

Metallklemme (5)
(Tilleggsutstyr)

Tilstrammet
del

°

. 45

Ca

Bøyes med verktøy slik at tetnings
materialet ikke buler. Unngå å lage
hull i dreneringsslangene.

Dreneringsslanger (4)
(Tilleggsutstyr)

Tetningsmateriale (6)
Påføringsretning

Tetningsmateriale (6)
(Tilleggsutstyr)

Retning for innføring
av skrutrekker

Figur 8

100 mm eller mer

Du kan forhindre at støv og fremmedlegemer kommer inn i innendørsanlegget ved å tette med kitt,
isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt) eller annet slik at det ikke er noen åpninger i dreneringsrøret.

Sentralt dreneringsrør
Hvis det samler seg vann i dreneringsrøret,
kan dreneringen bli tett.

Lag et fall på 1/100 eller mer slik at det ikke
dannes luftlommer i røret.

Figur 9
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FARE
• Du må ikke bøye eller vri medfølgende dreneringsslange (4) for å unngå overdreven belastning.
(Det kan føre til vannlekkasje.)
• Hvis du bruker et sentralt dreneringsrør, følger du instruksjonene på figur 9.
(2) Når du har fullført rørarbeidet, kontrollerer du at vannet renner fritt gjennom dreneringen.
• Hell gradvis mer vann i inspeksjonsåpningen for å kontrollere strømmen av avløpsvann til
dreneringssumpen. (Se figur 10.)
Inspeksjonsåpning

Plastbeholder for
påfylling av vann

Figur 10

Dreneringsslanger (4)
(Tilleggsutstyr)

8. ELEKTRISK KOBLINGSARBEID
8-1 GENERELLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert elektriker.
Alt elektrisk utstyr og installeringsarbeid som kjøpes lokalt, må tilfredsstille de lokale kravene.
Ledninger skal alltid jordes. (I samsvar med landets nasjonale bestemmelser.)
Du må alltid slå av strømmen før du begynner å legge elektriske ledninger.
Følg "KOBLINGSSKJEMA" som er festet på anleggshuset, når du skal tilkoble utendørsanlegget
og innendørsanleggene.
Tilkoble en ledning med angitt ledningstype og kobbertykkelse på riktig måte. Bruk dessuten
medfølgende klemme til å unngå å bruke for stor kraft på kontakten (lokal ledning, jordledning).
Jordledningen må ikke komme i kontakt med gassrør, vannrør, lynavledere eller telefonjordledninger.
• Gassrør: gasslekkasje kan forårsake eksplosjoner og brann.
• Vannrør: kan ikke jordes hvis det er brukt harde vinylrør.
• Telefonjordledninger og lynavledere: jordpotensialet blir svært høyt hvis lynet slår ned.
Det må installeres en strømbryter som kan slå av strømtilførselen til hele systemet.
Dette systemet består av flere anlegg med forgreningsvelger. Merk hvert anlegg med forgreningsvelger
som anlegg A, anlegg B . . . , og kontroller at ledningsopplegget på rekkeklemmene for utendørsanlegget
og innendørsanlegget samsvarer. Hvis elektrisk opplegg og røropplegg ikke samsvarer mellom
utendørsanlegget, anlegget med forgreningsvelger og et innendørsanlegg, kan det hende systemet ikke
fungerer som det skal.
Ikke slå på strømtilførselen (strømbrytere, overlastvern) til alt annet arbeid er utført.
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8-2 EKSEMPEL FOR HELE SYSTEMET
Strømtilførsel

Strømtilførsel

Utendørsanlegg

Ledning for
strømtilførsel
Overføringsledning

Hoved
bryter

Bryter
Sikring

Hoved
bryter
BS4Q-anlegg

Innendørsanlegg

Fjernkontroll

BS4Q-anlegg

Innendørsanlegg

Innendørsanlegg
reservert for kjøling
Fjernkontroll

Fjernkontroll

8-3 KRAV FOR STRØMKRETS, SIKKERHETSANORDNING OG KABLER
• Det må finnes en egen strømkrets (se på tabell 6) for tilkobling av anlegget. Denne strømkretsen må
beskyttes med nødvendige sikkerhetsanordninger, dvs. en hovedbryter, en treg sikring for hver fase,
samt en jordfeilbryter.
• Når du bruker reststrømsdrevne strømbrytere, må du sørge for å bruke en høyhastighetstype
(0,1 sekund eller mindre) for 30 mA restdreven merkestrøm.
• Bruk bare kobberledere.
• Bruk isolert ledning til strømledningen.
• Velg type og dimensjon for strømtilførselskabel i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
• Spesifikasjoner for lokalt ledningsopplegg er i samsvar med IEC60245.
• Bruk ledningstype H05VV-U3G for strømtilførselsledningene. Dimensjonen må også samsvare med lokale krav.
• Bruk vinylisolert ledning med mantel eller kabel (2-leder) på 0,75-1,25 mm2 som overføringsledning.
• Lengden på overføringsledninger er slik:
Mellom anlegget med forgreningsvelger og innendørsanlegg: Maks. 1 000 m
Mellom anlegget med forgreningsvelger og utendørsanlegg: Maks. 1 000 m
Mellom anlegg med forgreningsvelger: Maks. 1 000 m
Total ledningslengde: 2 000 m eller mindre
Tabell 6
Anlegg
Modell

Type

Hz

Spenning

Spenningsvariasjon
Min.
Maks.

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

V1

50

220-240

198

264

Strømtilførsel
MCA
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6

MFA

15

MCA: Min. strømstyrke (A) i kretsen; MFA: Maks. strømstyrke (A) for sikring
MERKNADER
• Tabell 6 ovenfor over elektriske karakteristika gjelder ett anlegg med forgreningsvelger.
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8-4 Eksempel på elektrisk opplegg
Her vises et eksempel på ledningsopplegg for overføringsledninger.
ADVARSEL
Installer jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke installeres.
• Koble kontaktene F1 og F2 (IN/OUT) på kontrollkretskortet i utendørsanleggets kontrollboks
til kontaktene F1 og F2 (utendørsanlegg) på det første anlegget med forgreningsvelger.
Må aldri kobles til strømtilførselsledninger.
Strømtilførsel

Anlegg med forgreningsvelger
Ved skjøting av forgreningsrør

220-240V

B

Utendørsanlegg

L N

Innendørs Innendørs Innendørs Innendørs
anlegg
anlegg
anlegg
anlegg
A
B
C
D

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

Utendørs Anlegg med
anlegg forgreningsvelger

F1 F2 F1 F2

INN UT

UT

UT

F1 F2 F1 F2

Til anlegg med forgreningsvelger

ED

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Innendørs
anlegg

Utendørs Anlegg med
anlegg forgreningsvelger

F1 F2

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

Innendørsanlegg

Innendørsanlegg

Innendørsanlegg Innendørsanlegg Innendørsanlegg Innendørsanlegg
A
B-1
B-2 (merknad 3) C (merknad 2)

B : jordfeilbryter

Anlegg reservert for
kjøling (merknad 1)

MERKNADER
1. Koble kjøleenheten til kontaktene F1 og F2 (utendørsside) til det siste anlegget med forgreningsvelger.
2. Dette eksemplet på elektrisk opplegg gjelder når du skjøter forgrening C og D og kobler dem til
innendørsanlegg.
Rekkeklemmen som overføringsledningen kobles til, kan enten kobles til innendørsanlegg C eller
innendørsanlegg D.
DIP-bryterne må imidlertid stilles riktig.
Du finner mer informasjon om hvordan du stiller DIP-brytere under "9. FØRSTEGANGSINNSTILLING".
3. Maksimalt antall tilkoblinger for innendørsanlegg per forgrening er 5 sett.
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FARE
• Bruk 2-kjernede overføringsledninger.
Hvis samme ledning med 3 eller flere ledere brukes til å tilkoble 2 eller flere innendørsanlegg, kan dette
føre til unormal stans.
• Ved bruk av skjermet ledning må den ene siden av ledningen jordes.
Total ledningslengde er 1500 m når det brukes skjermet ledning.
Elektrisk
Isolasjonshylse
• Bruk kabelsko av ringtypen med isolasjonshylser når du kobler ledninger
ledning
til strømtilførselens rekkeklemme. (Se figur 11.)
• Må ikke brukes med rekkeklemmen til strømtilførselen og jordkontakten
som er koblet til ledningsopplegget for en annen krets.
Kabelsko
• Ikke utfør lodding når det brukes tvunnet kabel.
av ringtypen
• Tilkoble ledningene skikkelig slik at kontaktene ikke utsettes for ytre belastning.
Figur 11
• Bruk riktig størrelse på skrutrekkeren til å stramme kontaktskruene.
Hvis du bruker en skrutrekker som er for liten, kan dette skade skruehodet
og forhindre riktig tiltrekking.
• Kontaktskruene kan skades hvis de trekkes til for hardt.
Se i tabellen for tiltrekkingsmomentet til kontaktskruen.
Dimensjon på kontaktskrue
M3,5
(rekkeklemme for overføringsledning)
M4
(rekkeklemme for strømtilførsel)
M4
(jordingskontakt)

Tiltrekkingsmoment (N·m)
0,88 ± 0,08
1,31 ± 0,13
1,69 ± 0,17

• Strømtilførselsledningen må aldri kobles til rekkeklemmen for overføringsledningene.
Da kan hele systemet bli ødelagt.
• Overføringsledninger kan ikke forgrenes på nytt etter første forgrening.
(Se figur 12.)
Forgrening etter første forgrening

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Forgrening

Figur 12
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8-5 Ledningstilkoblinger
(Ta av dekselet på kontrollboksen, og koble ledningene som vist på tegningen nedenfor.)
Rekkeklemme for strømtilførsel
Snu litt slik at området
nær kontakten ikke
utsettes for strekkraft.

Snu slik at kontakten ikke
utsettes for strekkraft.
Lednings
klemme

Overføringsledning
til anlegg med
forgreningsvelger
(Nedstrøms)
Overføringsledning
fra utendørsanlegg
eller anlegg med
forgreningsvelger
(Oppstrøms)

X1M

Klemmer (2)
(Tilleggsutstyr)

Klemmer (2)
(tilleggsutstyr)
Kveil sammen
overføringsledningen.

Jordkontakt
Jordledning

Gjennomføringshull for ledning

Overføringsledning
fra innendørsanlegg

Ledningsklemme
Klemmer (2)
(Tilleggsutstyr)

• Overføringsledninger
Ta av dekselet på kontrollboksen, og koble ledningene til kontaktene for overføringsledninger
(utendørsanlegg F1 og F2, anlegg med forgreningsvelger F1 og F2, og hvert av innendørsanleggene
(for eksempel for BS16Q14AV1 skal innendørsanlegg A til P) (F1 og F2)).
Nå skal du føre ledningene inn i anlegget via ledningshullet, og bruk medfølgende klemmer (2) til å feste
ledningene godt på plass. Du finner mer informasjon om hvor mye av isolasjonen som skal fjernes fra
overføringsledningen, på figuren nedenfor.
10

50
Overføringsledning

FARE
Kontroller at rørledningen sammenfaller med overføringsledningen.
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• Strømtilførselsledninger og jordledninger
Ta av dekselet på kontrollboksen, og koble strømtilførselsledningene
til rekkeklemmen for strømtilførsel (X1M).
Du må også koble jordledningen til jordkontakten.
Før både strømtilførselsledningene og jordledningen sammen gjennom
ledningshullet (venstre) og inn i kontrollboksen, og bruk medfølgende
klemmer (2) til å feste ledningene godt på plass.
Sørg for at jordledningen strekkes slik at den føres ut gjennom spalten
på koppskiven.
(Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til dårlig kontakt med jordledningen
og dermed medføre utilstrekkelig jording.)
Du finner mer informasjon om hvor mye av isolasjonen som skal fjernes
fra strømledningen, på figuren nedenfor.

Kabelsko av
ringtypen

Koppskive

Spalte

130

L
N

Strømledning (3-kjernet)

ADVARSEL
Ordne ledningene, og fest dekselet på kontrollboksen skikkelig.
Ledninger i klemme eller et løst deksel på kontrollboksen kan føre til elektrisk støt eller brann.
FARE
• Når du fester ledningen, bruker du medfølgende klemme (2) slik at ledningstilkoblingen ikke påføres
strekkraft, og deretter fester du ledningen skikkelig.
Når ledningsopplegget er utført, ordner du ledningene slik at dekselet til kontrollboksen ikke spretter opp,
og deretter setter du dekselet til kontrollboksen godt på plass.
Pass at ledningene ikke klemmes når du setter på plass dekselet til kontrollboksen.
Bruk alltid ledningshullet for å beskytte ledningene.
• Ikke før overføringsledningene og strømtilførselsledningene
Overføringsledning
Gassrør
gjennom på samme sted, og utenfor anlegget må det være
en avstand på minst 50 mm mellom dem.
Ellers kan overføringsledningene fange opp elektrisk støy
(ekstern støy), og forårsake funksjonsfeil eller havari.
Væskerør
• Når ledningsopplegget er utført, bruker du tetningsmateriale
Isolasjonsmateriale
Tape
(kjøpes lokalt) til å tette igjen ledningshullet med.
(Smådyr og liknende som kommer inn, kan forårsake funksjonsfeil.)
• Som vist på figuren til høyre skal du surre inn overføringsledningen
mellom hver anlegg med forgreningsvelger og innendørsanlegget
med tape (kjøpes lokalt).
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9. FØRSTEGANGSINNSTILLING
9-1 Innstillinger på stedet
Følg instruksjonene nedenfor for å stille inn DIP-bryterne som nødvendig.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt! Sørg for å trekke ut alle støpsler som er koblet til anlegget før du utfører
arbeid.
Fremgangsmåte
1. Trekk ut støpselet.
2. Still DIP-bryterne (DS1, DS2) for tilhørende forgreningsporter basert på tabellen nedenfor.
3. Husk å lukke dekselet på kontrollboksen når arbeidet er utført.
Rørnummer for forgreningsport

DS1
ON
OFF
12 34

A

B

C

D .......... .......... M

N

O

P

DS2
ON
OFF

A1P

12 34

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

A4P

..........

M N O P

DIP-bryter

A B

Kontaktnummer som
overføringsledning
skal kobles til

C D

<Innstilling>
1. Innstilling for forgreningsporter som ingen innendørsanlegg er koblet til
Innstilling
Innstilling for
DIP‑bryter
DIP-bryter nr.

DS1 (A1P)

Anlegg P

Anlegg O

Anlegg N

Anlegg M

Anlegg L

Anlegg K

Anlegg J

Anlegg I

Anlegg H

Anlegg G

Anlegg F

Anlegg E

Anlegg D

OFF 1
2 3 4
Anlegg C

Planlagt
forgreningsport

Anlegg B

BS16Q14AV1

(Eksempel 1)
Når innendørsanlegget ikke
kobles til forgreningskretser A
og B

ON

Anlegg A

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

Innstilling for forgreningsporter som ingen innendørsanlegg
er koblet til
(Eksempel 1)
PÅ (ikke tilkoblet)
AV (fabrikkstandard)
DS1
DS1
DS1
DS1
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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2. Innstilling ved skjøting av forgreningsporter
Innstilling
Innstilling for
DIP‑bryter
DIP-bryter nr.
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

(Eksempel 2)
Ved skjøting av forgrening A
og B

DS2 (A1P)

Anlegg O og P er
skjøtet

OFF 1
2 3 4
Anlegg M og N er
skjøtet

Anlegg K og L er skjøtet

Anlegg I og J er skjøtet

Anlegg G og H er skjøtet

Anlegg E og F er skjøtet

Anlegg C og D er skjøtet

Anlegg A og B er skjøtet

ON
Planlagt
forgreningsport

BS16Q14AV1

Innstilling ved skjøting av forgreningsporter
(Eksempel 2)
PÅ (skjøtet)
AV (fabrikkstandard)
DS2
DS2
DS2
DS2
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1
2
1
2
1
2
1
2

Ved skjøting av forgreninger kan det kun brukes kombinasjoner med forgreningsporter som vist i tabellen
over.
(Anlegg B og C kan for eksempel ikke skjøtes.)

10. FYLLE PÅ EKSTRA KJØLEMEDIUM
Følg instruksjonene i installeringshåndboken som fulgte med utendørsanlegget når du skal fylle på ekstra
kjølemedium.

11. DRIFTSKONTROLL OG PRØVEKJØRING
1. Kontroller at dekselet til kontrollboksen er lukket.
2. Se i installeringshåndboken som fulgte med utendørsanlegget, og foreta en driftskontroll og
prøvekjøring når alt arbeid er utført på anlegget med forgreningsvelger og utendørs- og
innendørsanleggene og sikker drift av anleggene er bekreftet.
• Du vil høre den motordrevne ventilen gå i ca. 90 sekunder siden den startes automatisk (lukket) etter
at strømmen blir slått på, men dette er ikke et problem.
• Funksjonsfeil på systemet kan kontrolleres på følgende måter:
Indikasjon på innendørsanleggets fjernkontroll
Generelle funksjonsfeil på systemet, inkludert anlegget med forgreningsvelger, kan identifiseres
via visningen av funksjonsfeil på skjermen til fjernkontrollen. Du finner mer informasjon om visning
av funksjonsfeil og deres betydning på etiketten Forholdsregler for service, som er festet på
innendørsanlegget, samt i brukerhåndboken som fulgte med utendørsanlegget.
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