
INSTALLATION MANUAL

  SYSTEM Air Conditioners

MODELS
〈BS unit〉

BS4Q14AV1 BS10Q14AV1 
BS6Q14AV1 BS12Q14AV1 
BS8Q14AV1 BS16Q14AV1

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

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION. 
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

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

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 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 
ИНСТРУКЦЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

MONTAJDAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİ BİR BİÇİMDE OKUYUN. 
GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE BU ELKİTABINI KORAY ULAŞABİLECEĞİNİZ BİR 
YERDE MUHAFAZA EDİN.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Português

Русский

Türkçe
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spronkelijke instructies.

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Volg deze “VEILIGHEIDSMAATREGELEN” altijd op.
Dit product is ingedeeld in de categorie “apparaten niet voor algemeen gebruik”.
Deze unit is een product uit klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoringen ver-
oorzaken; in dat geval moet de gebruiker passende maatregelen treffen.

In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN.
Volg altijd onderstaande veiligheidsaanwijzingen: deze zijn allemaal belangrijk om de veiligheid te waarborgen.

WAARSCHUWING .................. Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

VOORZORGSMAATREGELEN  ..... Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.
Deze aanduiding wordt ook gebruikt om de aandacht te vestigen op 
onveilige werkwijzen.

WAARSCHUWING

• Laat de installatie door uw plaatselijke dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren. 
Door onoordeelkundige aanpassingen, reparaties en onoordeelkundig uitgevoerd onderhoud kunnen 
storingen, waterlekkage en elektrische schokken en brand ontstaan.

• Voer de installatiewerkzaamheden uit overeenkomstig de installatiehandleiding. 
Door onoordeelkundige aanpassingen, reparaties en onoordeelkundig uitgevoerd onderhoud kunnen 
storingen, waterlekkage en elektrische schokken en brand ontstaan.

• Neem bij lekkage van de koelvloeistof contact op met uw plaatselijke dealer. 
Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten de nodige stappen worden 
genomen om te voorkomen dat bij lekkage de koelmiddelconcentratie te hoog wordt. 
Als de koelmiddelconcentratie te hoog wordt, kunnen er gebreken door zuurstofgebrek ontstaan.

• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven onderdelen en accessoires om het toestel te installeren. 
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens installatie kan het omvallen van de aircon-
ditioner, waterlekkage, elektrische schokken, brand, enz. tot gevolg hebben.
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2 Nederlands  

• Installeer de airconditioner op een ondergrond die geschikt is voor het betreffende gewicht. 
Door een onvoldoende sterke ondergrond kan de airconditioner kantelen en daardoor letsel veroorzaken.
Bovendien kan het leiden tot trillingen van andere apparaten en vervelende trilgeluiden veroorzaken.

• Houd bij de aangegeven installatie rekening met harde wind, tropische stormen en aardbevingen.  
Een ondeskundige installatie kan tot ongevallen leiden, bijvoorbeeld omdat de airconditioner kantelt.

• Zorg ervoor, dat alle elektrische werkzaamheden door gekwalificeerd personeel, conform de betreffende 
wetgeving (opmerking 1) en deze installatiehandleiding worden uitgevoerd en dat een apart circuit wordt 
gebruikt. 
Bovendien moet voor een geschikte bedrading met de juiste lengte worden gezorgd; de bedrading in 
geen geval verlengen tot de vereiste lengte. 
Onvoldoende voedingsvermogen of een onjuiste elektrische constructie kan elektrische schokken of 
brand tot gevolg hebben.
(opmerking 1) betreffende wetgeving wil zeggen “Alle internationale, nationale en plaatselijke richtlij-

nen, wetten, regels en/of andere codes die relevant en van toepassing zijn voor een 
bepaald product of bepaalde omgeving”.

• Aard de airconditioner. 
Sluit de aardebedrading niet aan op gas- of waterleidingen, bliksemafleiders of telefoonaardebedrading. 
Onvoldoende aarding kan kortsluiting of brand veroorzaken. 
Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.

• Installeer een aardlekschakelaar. 
Het negeren van deze aanwijzing kan kortsluiting of brand veroorzaken.

• Zorg dat de stroom afgesloten is wanneer de elektrische onderdelen worden aangeraakt. 
Het aanraken van onderdelen onder spanning kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

• Zorg ervoor dat alle bedrading stevig is bevestigd met behulp van de voorgeschreven bedrading en zorg 
ervoor dat krachten van buitenaf niet de aansluitverbindingen of bedradingen beïnvloeden. 
Onvolledig uitgevoerde verbindingen of bevestigingen kunnen oververhitting of brand veroorzaken.

• De bedrading voor de elektrische voeding en tussen de binnen- en buitenunits moet correct gelegd en 
gevormd worden, en het deksel van de besturingskast moet stevig worden vastgemaakt zodat de bedra-
ding de structuuronderdelen zoals het deksel niet omhoog kan duwen. 
Als het deksel niet goed is vastgemaakt, kan dit elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

• Als tijdens installatiewerk koelmiddelgas lekt, dient de ruimte onmiddellijk goed geventileerd te worden. 
Als het koelmiddelgas tot ontbranding komt, kunnen er giftige gassen vrijkomen.

• Na beëindiging van de installatiewerkzaamheden moet worden gecontroleerd of er nergens koelmiddel-
gas naar buiten komt. 
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als koelmiddelgas weglekt en dit in contact komt met warmtebron-
nen, zoals gasfornuizen, kookplaten of verwarmingstoestellen met warmtespiralen.

• Vermijd iedere rechtstreekse aanraking met weggelekt koelmiddel. Dit kan tot ernstige verwondingen 
door bevriezingsverschijnselen leiden.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Installeer de afvoerleiding overeenkomstig deze installatiehandleiding, zodat een goede afvoer wordt 
gegarandeerd, en isoleer de leiding om condensvorming te vermijden. 
Een onjuist geïnstalleerde afvoerleiding kan waterlekkage veroorzaken, waardoor het meubilair nat wordt.

• Installeer de BS-units, voedingskabel, bedrading van de afstandsbediening en transmissie op tenminste 1 
m afstand van televisietoestellen of radio’s om beeldstoring en bijgeluiden te voorkomen.(Een afstand van 
1 m kan afhankelijk van het ontvangen signaal niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)

• Installeer de BS-unit zo ver mogelijk weg van TL-verlichting. 
Als er een draadloze kit is geïnstalleerd in een ruimte met elektronische TL-verlichting (types met omzet-
ter of snelstarter), kan het bereik van de afstandsbediening korter zijn.

• Neem de gepaste maatregelen om te voorkomen dat kleine dieren gaan nestelen in de buitenunit. 
Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook of brand veroor-
zaken. Gelieve de klant te zeggen de ruimte rond de unit schoon te houden.
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• Installeer de airconditioner niet op onderstaande plaatsen:
1. Via de buitenkant van het gebouw is er regenwater in de BS-unit terechtgekomen waardoor er een 

elektrische storing is ontstaan.
2. In een omgeving met olienevel, oliespray of oliedampen, bijvoorbeeld een keuken. 

Kunststof onderdelen kunnen worden aangetast waardoor onderdelen kunnen losraken en waterlek-
kage kan ontstaan.

3. Waar bijtende gassen zoals zwavelzuurgas worden geproduceerd. 
Corrosie van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen kan lekkend koelmiddel tot gevolg heb-
ben.

4. Als er machines zijn die elektromagnetische golven uitstralen. 
Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem verstoren en een defect aan de appara-
tuur veroorzaken.

5. Waar brandbare gassen kunnen lekken, waar koolstofvezel of ontvlambaar stof in de lucht hangt, of 
waar vluchtig brandbare stoffen zoals verdunningsmiddelen of benzine worden verwerkt. 
Als er gas lekt en rond de airconditioner blijft hangen, kan dat tot ontbranding leiden.

6. 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.

7. Als er wind is, kan er condens op het oppervlak van de BS-unit ontstaan wat kan resulteren in een 
lekkage.

• De BS-unit is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer.

2. VOOR INSTALLATIE

2-1 Voorzorgsmaatregelen

• Controleer vooraf of het koelmiddel dat bij de installatiewerkzaamheden wordt gebruikt R410A is. 
De unit werkt niet juist met een ander type koelmiddel.

• Wanneer de unit tijdens of na het uitpakken wordt verplaatst, moet deze bij de 4 ophangbeugels 
worden vastgepakt en dient u erop te letten dat andere onderdelen, in het bijzonder de koelleidingen 
en de besturingskast, niet aan stoten en schokken worden blootgesteld.

• Voor verdere informatie over de installatie van de buiten- en binnenunits wordt u verwezen naar de 
installatiehandleiding die bij de betreffende unit wordt geleverd.

07_NL_3P194121-8U.indd   3 2/25/2014   11:30:39 AM



4 Nederlands  

2-2 Accessoires

• Controleer of de volgende accessoires zijn bijgeleverd.

Belangrijk 
Bewaar alle eventueel overtollige accessoires totdat de volledige installatie is voltooid.

Naam
Bijgeleverde leidingen (1)

Klemmen (2) Isolatiebuizen (3)
Afvoerslan-

gen (4)Aanzuiggas HP/LP-gas Vloeistof

Hoeveel-
heid

BS4Q14AV1
1 stuks 
(f19,1)

1 stuks 
(f15,9)

23 stuks 4 stuks 4 stuks

1 stuks

BS6Q14AV1
1 stuks 
(f22,2)

32 stuks 6 stuks 6 stuks

BS8Q14AV1
2 stuks  

(f22,2, f28,6)
1 stuks 
(f15,9)

40 stuks 8 stuks 8 stuks

BS10Q14AV1
1 stuks 
(f34,9)

49 stuks 10 stuks 10 stuks

BS12Q14AV1
1 stuks 
(f19,1)

57 stuks 12 stuks 12 stuks

BS16Q14AV1 74 stuks 16 stuks 16 stuks

Vorm

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

f19,1

f34,9

f15,9

f22,2

f28,6

f15,9
f19,1

(Dun) (Dik)

Naam
Metalen 
klem (5)

Afdichtings-
materiaal (6)

Stopperleidingen (7)
Isolatiebuis voor stopperlei-

dingen (8)
Documenta-

tie

Hoeveel-
heid

BS4Q14AV1

1 stuks 1 vel 1 exemplaar

BS6Q14AV1

1 stuks 1 stuks 1 stuks 1 stuks
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 3 stuks 3 stuks 3 stuks 3 stuks

Vorm

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

Installatie-
handleiding

ϕ9,5 ϕ15,9 (Dun) (Dik)

OPMERKINGEN 
• U heeft een versmallingsstuk (los verkrijgbaar) nodig als de diameter van de plaatselijke leiding zoals 

opgegeven in de installatiehandleiding van de buitenunit of het apparatuurmateriaal niet overeenkomt 
met de diameter van de verbindingsleiding aan de buitenunit-zijde van de BS-unit.

• De thermische isolatie voor de verbindingsleidingen aan de buitenunit-zijde is niet bijgeleverd.

2-3 Combinatie

• Deze BS-unit is alleen voor systemen van de modellen REYQ-T. 
De unit kan niet verbonden worden met systemen van de modellen REYQ-P.

• Raadpleeg de catalogus of andere documentatie voor de geschikte serie binnenunits.
• Kies de BS-unit die past bij de totale capaciteit (som van de capaciteiten) van de binnenunits die 

benedenwaarts worden aangesloten, zoals aangegeven in Tabel 1. Raadpleeg Tabel 2 voor de 
capaciteit van de binnenunits.
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Tabel 1 

Model
Totale capaciteit van alle benedenwaartse binnen-

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

 A ≤ 750 (*)

* De totale capaciteit en het aantal binnenunits dat op elke aftakkingsverbinding kan worden aange-
sloten is respectievelijk maximaal 140 en 5.

* Wanneer de totale capaciteit van de binnenunits die benedenwaarts worden aangesloten groter is 
dan 140 (max. 250), dient een verbindingsleidingkit (KHRP26A250T, los verkrijgbaar) te worden 
gebruikt om de twee verbindingen benedenwaarts van de BS-unit te koppelen.

Tabel 2 
Capaciteit zoals uitgedrukt in het modelnummer van de 
binnenunit

20 25 32 40 50 63 80 100 125

Capaciteit van de binnenunit (voor berekeningen) 20 25 31,25 40 50 62,5 80 100 125

* Raadpleeg het machinegegevensboek voor de capaciteit van de binnenunits voor het HRV-type 
(VKM).

<Voorbeeld>
Bij een BS-unit die een FXCQ32M en een FXSQ40M verbindt.
  Totale capaciteit = 31,25+40 = 71,25

2-4 Inspectielijst
Let goed op de volgende punten bij de installatiewerkzaamheden en controleer de punten opnieuw 
nadat de installatie is voltooid:

Inspectielijst na de installatiewerkzaamheden
Inspectielijst Indien defect Hier aanvinken.

Is de BS-unit stevig gemonteerd? De unit kan vallen, trillen of lawaai maken. 

Heeft u een gaslektest uitgevoerd? De unit verwarmt of koelt mogelijk niet.
Is alle isolatiemateriaal aangebracht? (Koelmiddelleidingen en 
afvoerleidingen)

De unit kan water lekken.

Komt het water goed uit de afvoer? De unit kan water lekken.
Is de netspanning hetzelfde als de spanning die op het label 
staat?

De unit werkt niet of brandt door.

Zijn de bekabeling en aansluitingen juist uitgevoerd en zijn er 
geen foutieve leidingverbindingen?

De unit werkt niet, brandt door of maakt abnormale 
geluiden.

Is de unit goed geaard?
De unit kan een gevaar opleveren in geval van 
kortsluiting.

Is de dikte van de elektrische kabels hetzelfde als aangegeven in 
de technische gegevens?

De unit werkt niet of brandt door.

Inspectielijst bij de aflevering
Inspectielijst Hier aanvinken.

Is er een deksel op de besturingskast aangebracht?
Heeft u de installatiehandleiding aan de klant overhandigd?
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3. HET SELECTEREN VAN DE PLAATS

Kies een installatieplaats die aan de volgende voorwaarden voldoet en zorg dat u de goedkeuring 
van de klant heeft:
• De plaats moet het gewicht van de BS-unit kunnen dragen.
• De plaats moet geschikt zijn voor een goede afvoer.
• De plaats moet geschikt zijn om inspectieopeningen aan de zijkant van de besturingskast aan te bren-

gen.  (Er is een aparte opening nodig wanneer u het product laat zakken.)
• Er moet voldoende ruimte zijn om installatie- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren (Zie 

Afb. 1).
• De lengte van de leiding naar de binnenunit en de buitenunit moet minder zijn of gelijk aan de toege-

stane leidinglengte (zoals opgegeven in de installatiehandleiding die bij de buitenunit wordt geleverd).
• Het geluid van het koelmiddel dat door de leidingen wordt gepompt mag geen overlast veroorzaken. 

(Installeer de unit nooit boven het plafond van een woonkamer e.d.)

Inspectieopening

BS-unit
Bovenkant van unit

450 × 450

70
300 of 
meer 500 of meer (*1)

45
0 

(*
2)

Besturingskast

10
0 

of
 m

ee
r (

*3
)

10
0 

of
 m

ee
r

Afvoerbak
Onderhoudsruimte

Besturingskast en gemotori-
seerde klepspoel
Onderhoudsruimte

Leiding aan 
de bin-

nenunit-zijde

(*1)

Eenheid: mm

Afb. 1

(*1) Laat voldoende ruimte vrij om de plaatselijke leidingen aan te sluiten.
(*2) Deze ruimte is nodig om de bovenplaat te plaatsen wanneer onderhoud aan de motorgestuurde klep-

spoel wordt uitgevoerd. 
(*3) Deze ruimte is nodig om de bovenplaat te verwijderen wanneer onderhoud aan de motorgestuurde 

klepspoel wordt uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Zorg dat de installatieplaats stevig genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen dragen.
Als de plaats niet stevig genoeg is, kan de binnenunit vallen wat kan resulteren in lichamelijk letsel.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Zorg voor voldoende ruimte om onderhoud aan de afvoerbak en de besturingskast te kunnen uitvoeren.
• Om interferentie in beeld en geluid te voorkomen, moeten de BS-unit en de bijbehorende stroomkabels 

en signaalkabels ten minste 1 m verwijderd van televisies en radio's worden gelegd. 
Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden blijft het echter toch mogelijk dat er interferentie optreedt, 
zelfs als een minimumafstand van 1 m wordt aangehouden.
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4. VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE
Monteer de ophangbouten en ophangbeugels zoals aangegeven in het onderstaande schema.
• Gebruik ophangbouten met de maat M8 tot M10.
• Gebruik ingebedde inzetstukken en verankeringsbouten wanneer nieuwe gaten worden gemaakt en 

gebruik gatankerbouten e.d. voor bestaande gaten, waarbij er goed op gelet moet worden dat deze het 
gewicht van de unit kunnen dragen.

Eenheid: mm

BS-unit A
BS4Q14AV1 415
BS6Q14AV1

625
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1

865
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 1105

A 308

<Afstand tussen ophangbouten>

• Gebruik ophangbeugels om de verbindingsleidingen te ondersteunen aan de voor- en achterzijde van de 
unit en houd deze binnen 1 m afstand vanaf de buitenkant van de unit. 
Wanneer er teveel gewicht aan de ophangbeugels van de BS-unit hangt, kan de unit vallen en letsel 
veroorzaken.

Stevige plaat
Ankerbout

Lange moer of 
spanschroef

Ophangbout

Binnen 1 m

Unit
Verbindingslei-
ding

Alle bovenstaande onderdelen dienen ter plaatse te worden aangeschaft.
<Installatievoorbeeld>
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5. INSTALLATIE VAN DE BS-UNIT
Gebruik bij de installatie van de unit uitsluitend accessoires en onderdelen die voldoen aan de 
opgegeven specificaties.

1. Breng de BS-unit op de plaats aan en maak deze tijdelijk vast. 
Maak de ophangbeugels aan de ophangbouten vast zoals aangegeven in de afbeelding hieronder. 
Bevestig de moeren (M8 of M10, 3 stuks op 4 plaatsen) en ringen (voor M8, buitendiameter 24 tot 28 
mm, voor M10, buitendiameter 30 tot 34 mm: 2 stuks op 4 plaatsen) (los verkrijgbaar) vanaf de boven- 
en onderkant van de ophangbeugels aan beide zijden van de unit om deze op de plaats te monteren. 

2. Stel de hoogte van de unit naar wens af.
3. Gebruik een waterpas om te controleren of de unit waterpas is gemonteerd. 

(De unit moet waterpas gemonteerd zijn of binnen 1° afhellen naar de afvoeropening.)

Moer (dubbele moer) 
(Los verkrijgbaar)

Ophangbout (Los verkrijgbaar)

10 - 15 mm

Ophangbeugel

Vulring (Los verkrijgbaar) Moer (Los verkrijgbaar)

BS-unit

WAARSCHUWING

• Monteer de BS-unit waterpas. 
Als de unit schuin gemonteerd wordt met de zijde van de afvoerleiding hoger dan de rest, kan er water-
lekkage optreden.

• Bevestig de moeren aan de boven- en onderkant van de ophangbeugels.  
Wanneer de onderste moer te strak wordt aangehaald terwijl de bovenste moer nog niet is aangebracht, 
kunnen de ophangbeugel en de bovenplaat vervormd worden, waardoor de unit abnormaal veel lawaai 
maakt.

Binnen 1°
Afvoeropening

Afvoeropening

<Unit gezien vanaf de voorkant van de besturingskast>

Goed Verkeerd

6. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING

• Voor aanwijzingen betreffende het monteren van de leidingen tussen de buitenunit en de BS-unit, het 
kiezen van een koelmiddel-aftakkingskit en het monteren van de leidingen tussen de koelmiddel-aftak-
kingskit en de binnenunits, wordt u verwezen naar de installatiehandleiding en de apparatuurmaterialen 
die bij de buitenunit worden geleverd. 

• Controleer voordat u met de werkzaamheden begint of het gebruikte type koelmiddel R410A is. 
(De unit werkt niet juist met een ander type koelmiddel.)
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• Isoleer alle leidingen, inclusief de vloeistofleidingen, HP/LP-gasleidingen, aanzuiggasleidingen, gaslei-
dingen en de hierbij behorende leidingkoppelingen.  
Wanneer deze leidingen niet worden geïsoleerd, kan dit resulteren in waterlekkages of verbranding. 
Er stroomt gas van lage temperatuur in de HP/LP-gasleidingen tijdens de volle koelfunctie, dus dezelfde 
hoeveelheid isolatie als die gebruikt wordt voor de aanzuiggasleidingen is vereist. 
Bovendien stroom er gas van hoge temperatuur in de HP/LP-gasleidingen en de andere gasleidingen, 
dus gebruik isolatie die temperaturen tot 120°C kan weerstaan.

• Kies isolatiemateriaal overeenkomstig de omstandigheden. 
Raadpleeg voor nadere bijzonderheden het machinegegevensboek. 
Als dit niet wordt gedaan, kan er condensatie op de buitenkant van de bestaande isolatie ontstaan.

6-1 Uitkiezen van de leidingmaat
Kies de maat van de leidingen tussen de buitenunit (koelmiddel-aftakkingskit) en de BS-unit en de tussen 
de BS-unit en de binnenunits (koelmiddel-aftakkingskits) aan de hand van de onderstaande aansluitvoor-
beelden 1 en 2 en Tabel 3 tot en met 5.

Aansluitvoorbeeld 1 : Wanneer er 1 binnenunit benedenwaarts van de BS-unit wordt aangesloten

Bovenwaarts Benedenwaarts

Benedenwaarts

Binnenunit

BS-unit

Aanzuiggasleiding

HP/LP-gasleiding

Vloeistofleiding

Vloeistofleiding

Gasleiding

Naar de buiten-
unit of koelmid-
del-aftakkingskit

Tabel 5

Kies een maat in Tabel 3 op basis van de 
totale capaciteit van de binnenunits die 
benedenwaarts worden aangesloten. 

Kies een maat in Tabel 4 op basis van het 
capaciteitstype van de binnenunit.

Aansluitvoorbeeld 2: Wanneer er een aftakking benedenwaarts van de BS-unit is aangesloten

Kies een maat in Tabel 3 op basis 
van de totale capaciteit van de 
binnenunits die benedenwaarts 
worden aangesloten. 

Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de 
buitenunit wordt geleverd of de apparatuurma-
terialen om de maat te bepalen van de leidin-
gen tussen de BS-unit en de 
koelmiddel-aftakkingskits en de leidingen 
tussen de koelmiddel-aftakkingskits en de 
binnenunits.

Bovenwaarts

Aanzuiggasleiding

HP/LP-gasleiding

Vloeistofleiding

BS unit

Benedenwaarts

Binnenunit Binnenunit

Binnenunit

Koelmiddel-aftakkingskit

Vloeistofleiding

Gasleiding

Tabel 5

Naar de buiten-
unit of koelmid-
del-aftakkingskit
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Tabel 3 Totale capaciteit van de binnenunits en leidingmaat Eenheid: mm

Totale capaciteit van de  
binnenunits (Q)

Leidingmaat (buitendiameter × minimale wanddikte)
Bovenwaarts Downstream

Aanzuigleiding HP/LP-gasleiding Vloeistofleiding Gasleiding Vloeistofleiding
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

• Voor de verbinding met de hoofdleiding wordt u verwezen naar de installatiehandleiding die bij de buiten-
unit of de apparatuurmaterialen wordt geleverd.

Tabel 4 Maat van de binnenunit-verbindingsleiding Eenheid: mm

Capaciteitstype van de binnenunits
Leidingmaat (buitendiameter × minimale wanddikte)

Gasleiding Vloeistofleiding
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

• Tabel 5 toont de maat van de BS-unit verbindingsleiding.

Tabel 5 Maat van de BS-unit verbindingsleiding  Eenheid: mm

BS-unit
Buitenunit-zijde (*1) Binnenunit-zijde (*2)

Aanzuigleiding HP/LP-gasleiding Vloeistofleiding Gasleiding Vloeistofleiding
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 De getallen tussen haakjes geven de maat aan van de bijgeleverde leidingen. Als de leidingmaat ver-
schilt van de maat gekozen in Tabel 3 heeft u een versmallingsstuk (los verkrijgbaar) nodig.

*2 De leidingdiameter tussen haakjes kan worden gebruikt door de leidingen aan de BS-unit zijde met een 
pijpsnijder te snijden. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden “6-3 Aansluiten van de leidingen”.

OPMERKINGEN 
• Als het aantal binnenunits dat wordt aangesloten minder is dan het aantal aftakkingspoorten (zodat er 

nog ongebruikte aftakkingspoorten zijn, of als u van plan bent het aantal binnenunits in de toekomst te 
vergroten), kunt u elke willekeurige aftakkingspoort open laten.

• Als u van plan bent nieuwe binnenunits in de toekomst toe te voegen, kies dan een leidingmaat op basis 
van de capaciteit voor het totaal aantal binnenunits alvorens nieuwe binnenunits toe te voegen.

• Zorg dat u de stopkleppenkit voor verlenging (KHFP26M224, los verkrijgbaar) gebruikt  voor leidingen 
die u in de toekomst wilt uitbreiden. Bepaal de leidingmaat niet op de veronderstelde toekomstige uitbrei-
ding. Controleer de leidingmaat opnieuw wanneer u het systeem uitbreidt. 
Wanneer de stopkleppenkit voor verlenging niet wordt gebruikt, moet het koelmiddel worden afgetapt 
voordat nieuwe binnenunits worden aangesloten.

• Voor verdere informatie over de installatie van de stopkleppenkit voor verlenging wordt u verwezen naar 
de installatiehandleiding die bij de stopkleppenkit voor verlenging wordt geleverd.

6-2 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de leidingen
Sluit de leidingen aan.
• Soldeer (*2) de koelmiddelleidingen nadat u de stikstof hebt vervangen (vervangen van lucht en stikstof 

terwijl stikstof door de koelmiddelleiding stroomt (*1). (Zie Afb. 2))
(*1)  De drukregelaar voor de stikstof die ontsnapt wanneer het solderen wordt uitgevoerd, moet op onge-

veer 0,02 MPa worden ingesteld (deze druk is zodanig dat de stikstof tegen uw wang wordt geblazen).
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(*2)  Gebruik geen vloeimiddel bij het solderen van de koelmiddelleiding. 
Gebruik fosfoskoper (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), dat geen vloeimiddel ver-
eist, als vulmetaal voor het solderen.  
(Bij gebruik van vloeimiddel op chloorbasis kunnen de leidingen corroderen en eventuele fluoride 
kan verslechtering van het glijmiddel veroorzaken, wat een nadelige invloed heeft op het koelmiddel-
leidingsysteem.)

Te solderen onderdeel

Stikstof

Koelmiddelleiding Afsluiter

Tape

S
tik

st
of

Drukregelaar

Afb. 2

VOORZORGSMAATREGELEN

• Gebruik geen anti-oxidatiemiddel bij het solderen van de leidingen. 
(Resterend vuil kan verstopping van de leidingen veroorzaken of een defect.)

• Voor verdere informatie over de koelmiddelleidingen van de buitenunit wordt u verwezen naar de instal-
latiehandleiding die bij de buitenunit wordt geleverd of het machinegegevensboek. 
(Wanneer de lucht niet uit de leidingen wordt afgezogen of extra koelmiddel wordt bijgevuld, is het moge-
lijk dat er niet voldoende koelmiddel in de leidingen is of er andere problemen optreden waardoor de 
apparatuur defect raakt [er wordt bijvoorbeeld niet meer juist gekoeld of verwarmd].)

6-3 Aansluiten van de leidingen

Vloeistofleiding (*1)

Aanzuiggasleiding (*1)

HP/LP-gasleiding (*1)

BS-unit (bovenkant)

Unit D Unit C Unit B Unit A

Vloeistofleiding (*1)Gasleiding (*1)

Versmallingsstuk (*2)

Opmerkingen
Wanneer type 20-50 binnenunits worden 
aangesloten, is afsnijden niet nodig en kunnen 
de verbindingen zonder wijzigingen worden 
gemaakt.
In alle andere gevallen moet de uitlaatleiding 
worden afgesneden en op de verbindingsleiding 
worden aangesloten. 
Overeenkomstig de volgende aanwijzingen.

Afsnijpunt 
(Midden van 
verbindingsvlak)

Verbinden

Plaatse-
lijke leiding

Verbindingsvlak

(*1) Geeft een plaatselijke leiding aan.
(*2) Er kan een versmallingsstuk (los verkrijgbaar) nodig zijn als de maat van de plaatselijke leiding niet 

overkomt met de leidingmaat van de BS-unit (Tabel 5).

Als er ongebruikte aftakkingspoorten zijn (poorten niet verbonden met een binnenunit)
• Als er ongebruikte aftakkingspoorten zijn, gebruikt u de stopperleiding (7) (accessoire). 

Als er veel ongebruikte aftakkingspoorten zijn, dient de stopperleidingkit (KHFP26A100C) te worden 
gebruikt. 
Zorg dat u de stopkleppenkit voor verlenging (KHFP26M224, los verkrijgbaar) gebruikt voor aftakking-
spoorten die u in de toekomst wilt uitbreiden.
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6-4 Luchtdichtheidtest en vacuümdrogen

• Na het voltooien van de werkzaamheden voor de koelmiddelleidingen voor de binnenunits, BS-unit en 
buitenunit, moeten de luchtdichtheidtest en het vacuümdrogen worden uitgevoerd. 
Voor verdere informatie over de druk van de luchtdichtheidtest wordt u verwezen naar de installatiehand-
leiding van de buitenunit.

6-5 Isolatie van de leidingen

• Nadat de inspectie op gaslekkage is voltooid, raadpleegt u de volgende afbeeldingen en gebruikt u de 
bijgeleverde isolatiebuis (3) en klemmen (2) om de isolatie aan te brengen.

Vloeistofleiding

Aanzuiggasleiding

HP/LP-gasleiding 

Gasleiding

Vloeistofleiding

Binnenunit-zijde

B
ui

te
nu

ni
t-

zij
de

BS-unit

VOORZORGSMAATREGELEN

• Isoleer alle leidingen, inclusief de vloeistofleidingen, HP/LP-gasleidingen, aanzuiggasleidingen, gaslei-
dingen en de hierbij behorende leidingkoppelingen. 
Wanneer deze leidingen niet worden geïsoleerd, kan dit resulteren in waterlekkages of verbranding. 
Er stroomt gas van lage temperatuur in de HP/LP-gasleidingen tijdens de volle koelfunctie, dus dezelfde 
hoeveelheid isolatie als die gebruikt wordt voor de aanzuiggasleidingen is vereist.  
Bovendien stroom er gas van hoge temperatuur in de HP/LP-gasleidingen en de andere gasleidingen, 
dus gebruik isolatie die temperaturen tot 120°C kan weerstaan.

• Bij het verstevigen van het isolatiemateriaal overeenkomstig de isolatieomgeving moet ook de isolatie 
worden verstevigd op de leidingen die uit de unit komen. 
Het isolatiemateriaal dat vereist is voor de versteviging dient ter plaatse te worden aangeschaft.   
Raadpleeg voor nadere bijzonderheden het machinegegevensboek.

2)  Bevestig het isolatie-
materiaal.  
(Los verkrijgbaar)

1)  Bevestig het 
isolatiemateriaal. 
(Los verkrijgbaar)

3)  Gebruik de klemmen  
(Los verkrijgbaar)  
om beide uiteinden vast te zetten.

Product

Vastmaken.

Product

2)  Bevestig het isolatiemateriaal. 
(Los verkrijgbaar)

3)  Gebruik de klemmen  
(Los verkrijgbaar) om beide 
uiteinden vast te zetten.

1)  Bevestig het 
isolatiemate-
riaal.  
(Los verkrijg-
baar)

Isolatiebuis  
(wordt bij het product geleverd)

Vastmaken.

Aanwijzingen voor het aanbrengen van het 
isolatiemateriaal 

(buitenunit-zijde) (vloeistofleidingen)

Aanwijzingen voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal 
(buitenunit-zijde) (aanzuig- en HP/LP-gasleidingen)
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Product

2)  Bevestig de isolatiebuis. 
(Accessoire (3)) 
(3)-1 Vloeistofleiding 
(3)-2 Gasleidingen

1)  Bevestig het 
isolatiemateriaal. 
(Los verkrijgbaar)

3)  Gebruik de klemmen 
(Accessoire (2)) om beide 
uiteinden vast te zetten.

Aanwijzingen voor het aanbrengen van de 
isolatiebuis 

(binnenunit-zijde) (gas- en vloeistofleidingen)

Vastmaken.

Product

2)  Bevestig de isolatiebuis. 
(accessoire (3)) 
(3)-1 Vloeistofleiding 
(3)-2 Gasleidingen

3)  Gebruik de klemmen 
(Accessoire (2)) om beide 
uiteinden vast te zetten.

Aanwijzingen voor het aanbrengen van de isolatiebuis voor 
ongebruikte aftakkingspoorten  

(binnenunit-zijde) (gas- en vloeistofleidingen)

Vastmaken.

Stopperleidingen (Accessoire (7)) 
(7)-1 Vloeistofleiding 
(7)-2 Gasleidingen

1)  Bevestig de isolatie-
buis voor de stop-
perleidingen. 
(Accessoire (8)) 
(8)-1 Vloeistofleiding 
(8)-2 Gasleidingen

VOORZORGSMAATREGELEN

• Wikkel het isolatiemateriaal zodanig dat de naad naar boven is 
gekeerd. (Zie Afb. 3)

7. AANLEGGEN VAN DE AFVOERLEIDINGEN
(1) Aanleggen van de afvoerleidingen
Monteer de afvoerleidingen zodanig dat het afvalwater juist wordt afgevoerd.
• Gebruik een leidingdiameter die hetzelfde of groter is dan die van de verbindingsleiding (PVC-leiding, 

nominale diameter 20 mm, buitendiameter 26 mm).
• Gebruik een zo kort mogelijke leiding en leid deze onder een helling van 1/100 of groter naar beneden, 

zodanig dat zich geen lucht in de leiding verzamelt. (Zie Afb. 4 en 5.)
• Als de vereiste aflopende helling voor de afvoer niet kan worden verwezenlijkt, moet de afvoerkit (los 

verkrijgbaar) worden gebruikt.

<Voorbeeld van probleem>
Als het water zich in de afvoerleiding verzamelt, kan de afvoer verstopt raken.

1 - 1,5 m

Aflopende helling van 
1/100 of groter Steunbeugel

Geen 
stijging

Geen opeenhoping

Water-
opper-
vlak

Uiteinde niet 
onder water

Verkeerd

Afb. 4 Voorbeeld van problemen bij 
de afvoerleidingen 

Afb. 5

Naad

Naar boven 
gekeerd

Afb. 3
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• Gebruik de bijgeleverde afvoerslang (4) en de metalen klem (5). 
Steek de afvoerslang (4) helemaal in de afvoeropening en maak de metalen klem (5) bij de afvoerope-
ning vast. (Zie Afb. 6 en 8.) 
(Monteer de metalen klem (5) zodanig dat het bevestigingsdeel binnen ongeveer 45° valt, zoals aange-
geven in de afbeelding.)

• Buig de punt van de metalen klem (5) om zodat het afdichtingsmateriaal niet opzwelt. (Zie Afb. 8.)
• Breng het bijgeleverde afdichtingsmateriaal (6) in de richting van de pijl op de metalen klem (5) aan 

waarbij u aan het eind van de afvoerslang (4) begint met het aanbrengen van de isolatie. (Zie Afb. 6 en 
8.)

• Zorg dat de isolatie wordt aangebracht op de afvoerleiding die door de binnenruimte loopt en op de 
afvoeropening.

• Let op dat de afvoerslang (4) niet doorhangt in de BS-unit. (Zie Afb. 7.)  
(Indien dit wel het geval is, kan de afvoer verstopt raken.)

• Monteer de ophangbeugels 1 tot 1,5 m uit elkaar zodat de leiding niet doorzakt. (Zie Afb. 4.)

Metalen klem (5) Afdichtingsmateriaal (6)

(Accessoires) (Accessoires)

Afvoerslangen (4)
(Accessoires) Zorg dat er geen opening 

is om condensatie te 
voorkomen.

Afb. 6

Niet doorhangen

Verkeerd

Voorbeeld van problemen bij 
de afvoerleidingen

Afb. 7

Metalen klem (5)
(Accessoires)

Afvoerslangen (4)
(Accessoires)

Buig met een stuk gereedschap om 
zodat het afdichtingsmateriaal niet 
opzwelt. Pas op dat er geen gat in de 
afvoerslangen wordt gemaakt.

Ongeveer 45°
Bevesti-
gingsdeel

Ongeveer 45°

Afdichtingsmateriaal (6)
Richting van aanbrengen

Afvoerslangen (4)
(Accessoires)

Afdichtings-
materiaal (6)
(Accessoires)

Richting van insteken 
van de schroevendraaierAfb. 8

Metalen klem (5)

(Accessoires)

Om stof en andere verontreinigingen uit de binnenunit te houden, afdichten met stopverf, isolatiemateri-
aal (los verkrijgbaar) of een ander materiaal zodat er geen opening in de afvoerleiding is.

10
0 

m
m

 o
f m

ee
r

Zorg voor een aflopende helling van 1/100 of 
groter zodat zich geen lucht in de leiding 
verzamelt.

Centrale afvoerleiding

Als water zich in de afvoerleiding verzamelt, 
kan de afvoer verstopt raken.

Afb. 9
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VOORZORGSMAATREGELEN

• Let op dat de bijgeleverde afvoerslang (4) niet aan grote kracht wordt blootgesteld door deze bijvoor-
beeld te buigen of te draaien. 
(Dit kan namelijk resulteren in waterlekkage.)

• Volg de aanwijzingen in Afbeelding 9 bij gebruik van een centrale afvoerleiding.

(2) Controleer na het aanleggen van de leidingen of het water zonder problemen door de afvoer loopt.
• Voeg geleidelijk water toe via de inspectieopening om de loop van het afvalwater naar de afvoerbak te 

controleren. (Zie Afb. 10.)

Afvoerslangen (4)

(Accessoires)

Inspectieopening

Plastic fles voor 
inspuiten van water

Afb. 10

8. ELEKTRISCHE BEDRADING

8-1 ALGEMENE INFORMATIE 

• Alle bedrading dient door een erkende elektricien te worden aangelegd.
• Alle ter plaatse verkregen onderdelen en materialen dienen aan de landelijk geldende voorschriften te 

voldoen.
• Altijd aarden. (In overeenstemming met de ter plaatse geldende installatievoorschriften.)
• Schakel de stroom uit voordat u begint met werkzaamheden aan de elektrische bekabeling.
• Volg het bij de unit geleverde “ BEDRADINGSSCHEMA ” voor het bedraden van de buitenunit en de 

binnenunits.
• Gebruik kabels van het juiste kabeltype en met de vereiste koperdikte. Gebruik ook de bijgeleverde klem 

om overmatige druk op de aansluiting (veldkabel, aardkabel) te voorkomen.
• Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of de aardedraad van een 

telefooninstallatie.
• Gasleidingen: Door lekkage van gas kunnen explosies en brand ontstaan.
• Waterleidingen: Geen aarding op PVC-leidingen.
• Aardingleidingen van telefoon- of lichtleidingen: De aardingspotentiaal kan gevaarlijk hoog worden 

wanneer de bliksem inslaat.
• In het elektrische systeem moet een onderbreker worden geïnstalleerd waarmee het gehele systeem in 

één keer spanningsloos kan worden geschakeld.
• Dit systeem bestaat uit meerdere BS-units. Markeer elke BS-unit als Unit-A, Unit-B, enz. en zorg ervoor, 

dat de bedrading van de printplaat naar de buitenunit en de binnenunit goed wordt gelegd. Er kunnen 
storingen in het systeem optreden wanneer de bedrading of het buizenstelsel tussen de buitenunit, de 
BS-unit en de binnenunit niet goed wordt aangelegd.

• Schakel de voedingsspanning nooit in (met vertakkingsschakelaars, overspanningsbeveiligingen) voordat 
alle aansluitingen zijn gemaakt.
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8-2 VOORBEELD VAN HET GEHELE SYSTEEM

Voeding

Binnenunit 

Binnenunit 

Afstandsbediening

Afstandsbediening Afstandsbediening

Voeding Buitenunit

Hoofd-
 schakelaar

Hoofd- 
schakelaar

Voedingskabel

Besturingskabels

Schakelaar

Zekering

BS4Q-unit

BS4Q-unit

Binnenunit voor 
uitsluitend koeling

8-3 VOEDINGSCIRCUIT, VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN KABELVEREISTEN

• Zorg voor een voedingscircuit (Zie Tabel 6) voor de aansluiting van de unit. Dit circuit moet beveiligd 
worden met de vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals een hoofdschakelaar, een langzaamwerkende 
smeltzekering in elke fase en een aardlekschakelaar.

• Bij gebruik van circuitonderbrekers die werken op reststroom moet altijd een hoge-snelheidstype (0,1 
seconde of minder) onderbreker die werkt op 30 mA nominale reststroom worden gebruikt.

• Gebruik alleen koperen stroomdraden.
• Gebruik geïsoleerde draden voor de voedingskabel.
• Gebruik het juiste type en maat voedingskabel overeenkomstig de plaatselijke en landelijke voorschriften.
• De specificaties voor de plaatselijke bekabeling voldoen aan IEC60245.
• Gebruik kabeltype H05VV-U3G voor de voedingskabel. De maat moet voldoen aan de plaatselijke voor-

schriften.
• Gebruik vinylsnoer met een omhulsel of kabel (2-draads) van 0,75-1,25 mm2 voor de besturingskabels.
• De lengte van de besturingskabels is als volgt:

Tussen de BS-unit en de binnenunits: Max. 1000 m
Tussen de BS-unit en de buitenunit: Max. 1000 m
Tussen de BS-units: Max. 1000 m
Totale kabellengte: 2000 m of minder
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Tabel 6 
Units

Voeding
Model Type Hz Spanning

Spanningsbereik
Min. Max. 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. voedingsstroom (A); MFA: Max. zekeringstroom (A)

OPMERKINGEN 
• De bovenstaande Tabel 6 van de elektrische eigenschappen heeft betrekking op één BS-unit.

8-4 Voorbeeld van bekabeling
Hieronder wordt een bekabelingsvoorbeeld voor de besturingskabels getoond.

WAARSCHUWING

Breng een aardlekschakelaar aan.
Het niet aanbrengen van een aardlekschakelaar kan resulteren in een elektrische schok of brand.

• Verbind de aansluitingen F1 en F2 (IN/OUT) op de gedrukte besturingscircuitplaat in de besturingskast 
van de buitenunit met de aansluitingen F1 en F2 (buitenunit) op de eerste BS-unit.

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

Binnen-
unit 
A

Binnen-
unit 
B

Binnen-
unit 
C

Binnen-
unit 
D

Buiten-
unit

BS-unit

BS-unit Buitenunit

Naar de BS-unit

Unit met uitsluitend 
koeling (Opmerking 1)

Binnenunit 
A

Binnenunit 
B-1

Binnenunit 
B-2

(Opmerking 3)

Binnenunit 
C 

(Opmerking 2)

Binnenunit Binnenunit 

OUTOUT OUTIN

Nooit met de voedingskabel verbinden.

Wanneer aftakkingsleidingen worden verbonden

Binnen-
unit

Buiten-
unit

BS-unit

B : aardlekschakelaar

Voeding
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OPMERKINGEN 
1. Sluit de units met uitsluitend koeling aan op de aansluitingen F1 en F2 (buitenunit-zijde) van de laatste BS-unit.
2. Dit bekabelingsvoorbeeld is van toepassing wanneer de takken C en D worden verbonden en deze op 

de binnenunits worden aangesloten. 
Het aansluitingenblok waarop de besturingskabels zijn aangesloten kan met binnenunit C of binnenunit 
D worden verbonden. 
De DIP-schakelaars moeten wel juist worden ingesteld. 
Zie “9. INITIËLE INSTELLING” voor verder informatie over het instellen van de DIP-schakelaars.

3. Het maximale aantal binnenunits dat per tak kan worden aangesloten is 5 sets.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Gebruik een kabel met 2 kerndraden voor de besturingskabels. 
Gebruik van een kabel met 3 of meer kerndraden wanneer 2 of meer binnenunits tegelijk worden 
gebruikt, kan resulteren in een abnormale werking met een foutmelding.

• Wanneer afgeschermde kabel wordt gebruikt, moet een kant van de afgeschermde kabel worden 
geaard. 
De totale kabellengte is 1500 m wanneer afgeschermde kabel wordt gebruikt.

• Gebruik een ring-type aansluitoog met isolatiehuls voor het aansluiten van  
kabels op het voedingsaansluitingenblok. (Zie Afb. 11.)

• Gebruik niet met een voedingsaansluitingenblok en aardaansluiting die met 
kabels voor een ander circuit zijn verbonden.

• Gevlochten kerndraden mogen niet voorgesoldeerd worden.
• Sluit de kabels stevig aan zodat de aansluitingen niet staan blootgesteld aan 

externe kracht.
• Gebruik een geschikte schroevendraaier voor het vastdraaien van de aanslui-

tingsschroeven. 
Bij gebruik van een te kleine schroevendraaier kan de schroefkop worden beschadigd waardoor de 
schroef niet goed kan worden vastgedraaid.

• Te strak vastdraaien van de aansluitingsschroef kan resulteren in beschadiging van de schroef. 
Zie de tabel voor het aandraaimoment van de aansluitingsschroeven. 

Maat van aansluitingsschroef Aandraaimoment (N·m)
M3,5  

(aansluitingenblok van besturingskabels)
0,88 ± 0,08

M4  
(voedingsaansluitingenblok)

1,31 ± 0,13

M4  
(aardaansluiting)

1,69 ± 0,17

• Sluit nooit de voedingskabel aan op het aansluitingenblok van de besturingskabels. 
Indien dit wel wordt gedaan, kan het gehele systeem worden beschadigd.

• De besturingskabels kunnen niet worden afgetakt na de eerste aftakking.  
(Zie Afb. 12.)

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

Aftakking na de eerste aftakking

Aftakking

Afb. 12   

Ring-type aan-
sluitoog

Elektrische 
kabel

Isolatie-
huls

Afb. 11
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8-5 Aansluiten van de kabels
(Verwij der het deksel van de besturingskast en sluit de kabels aan zoals in de onderstaande afbeelding is 
aangegeven.)

X1M

Besturingskabels naar 
de BS-unit

Besturingskabels naar 
de BS-unit

(Bovenwaarts)

(Benedenwaarts)

Kabelclip

Klemmen (2)
(Accessoires)

Kabelclip

Klemmen (2)
(Accessoires)

Voedingsaansluitingenblok

Kabeldoorvoergat

Aardaansluiting

Aardkabel Besturingska-
bels vanaf de 
binnenunits

Draai zo dat er geen 
trekkracht op de aansluiting 
wordt uitgeoefend.

Draai een klein 
stukje zodat er 
geen trekkracht 
wordt uitgeoefend 
op het gedeelte bij 
de aansluiting.

Houd de besturings-
kabels bij  elkaar.

Klemmen (2) (Accessoires)

• Besturingskabels
Verwij  der het deksel van de besturingskast en sluit de kabels aan op de besturingskabels-aansluitingen 
(buitenunit F1 en F2, BS-unit F1 en F2, en elke binnenunit (bij  voorbeeld, voor de BS16Q14AV1, binnen-
unit A tot en met P) (F1 en F2)).
Laat de kabels via het kabeldoorvoergat in de unit lopen en gebruik de bijgeleverde klemmen (2) om de 
kabels stevig te bevestigen. Zie de onderstaande afbeelding voor verdere informatie over hoeveel buite-
nisolatie van de besturingskabels moet worden verwij derd.

Besturingskabels

10 50

VOORZORGSMAATREGELEN
Controleer of de leidingen en de besturingskabels met elkaar overeenstemmen.
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• Voedingskabel en aardkabel 
Verwijder het deksel van de besturingskast en sluit de voedingskabel op het 
voedingsaansluitingenblok (X1M) aan. 
Sluit tevens de aardkabel op de aardaansluiting aan. 
Laat de voedingskabel en de aardkabel samen door het gat (links) in de 
besturingskast lopen en gebruik de bijgeleverde klemmen (2) om de kabels 
stevig te bevestigen. 
Zorg dat de aardkabel wordt aangesloten zodat deze uit de gleuf in de 
komring komt. 
(Als dit niet wordt gedaan, zal er onvoldoende aardcontact zijn en werkt de 
kabel niet als een aardpunt.) 
Zie de onderstaande afbeelding voor verdere informatie over hoeveel  
buitenisolatie van de voedingskabel moet worden verwijderd.

L

N Voedingskabel (3 kerndraden)

130

Uitsparing

KomringRing-type aan-
sluitoog

WAARSCHUWING
Leg de kabels op de juiste wijze en bevestig het deksel van de besturingskast. 
Klemgedrukte kabels of een loszittend deksel van de besturingskast kan resulteren in een elektrische 
schok of brand.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Gebruik de bijgeleverde klem (2) voor het vastmaken van een kabel zodat er geen trekkracht op de 
kabelverbinding wordt uitgeoefend en maak de kabel dan stevig vast. 
Nadat de bekabeling is voltooid, legt u de kabels op de juiste wijze zodat het deksel van de besturings-
kast niet naar boven wordt gedrukt en daarna maakt u het deksel goed vast.  
Let op dat er geen kabels klemgedrukt worden bij het aanbrengen van het deksel van de besturingskast.  
Gebruik altijd het kabeldoorvoergat om de kabels te beschermen.

• Laat de besturingskabels en de voedingskabel niet door dezelfde 
gaten lopen en houd de kabels ook buiten de unit minimaal 50 mm uit 
elkaar. 
Als dit niet wordt gedaan, kunnen de besturingskabels elektrische 
stoorsignalen oppikken (externe ruis) met een foutieve werking of 
defect tot gevolg.

• Nadat de bekabeling is voltooid, gebruikt u afdichtmiddel (los verkrijg-
baar) om het kabeldoorvoergat af te dichten. 
(Binnendringen van kleine dieren enz. kan leiden tot een defect.)

• Wikkel afwerkingstape (los verkrijgbaar) om de besturingskabels 
tussen elke BS-unit en binnenunit zoals in de afbeelding rechts hier-
naast is aangegeven.

Gasleiding

Besturings-
kabels

Vloeistof-
leiding

Afwerkingstape
Isolatiemateriaal
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9. INITIËLE INSTELLING

9-1 Algemene instellingen
Volg de onderstaande aanwijzingen om de DIP-schakelaars naar vereist in te stellen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken! Koppel de unit los van de voeding voordat u met de werkzaam-
heden begint.

Werkwijze
1. Koppel de unit los van de voeding. 
2. Stel de DIP-schakelaars (DS1,DS2) in voor de bijbehorende aftakkingspoorten op basis van de vol-

gende tabel.
3. Maak het deksel van de besturingskast dicht nadat de werkzaamheden zijn voltooid.

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 P
Nummer van de leidingaftakkingspoort

Aansluitingsnummer 
waarop de besturingska-
bels worden aangesloten

DIP-schakelaar

<Instelling>

1. Instelling voor de aftakkingspoorten waarop geen binnenunit is aangesloten

Instelling
Instelling voor de aftakkingspoorten waarop geen binnenunit 

is aangesloten 
(Voorbeeld 1) (Voorbeeld 1)

Wanneer de binnenunit niet op 
de A en B aftakkingscircuits is 
aangesloten

ON

OFF 1 2

DS1 (A1P)

3 4

Instelling van de 
DIP-schakelaar

ON (Niet verbonden)
OFF (Fabrieksinstelling)

Nr. van DIP-schake-
laar

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

Doelaftakkingspoort

U
ni

t A

U
ni

t B

U
ni

t C

U
ni

t D

BS6Q14AV1

U
ni

t E

U
ni

t F

BS8Q14AV1

U
ni

t G

U
ni

t H

BS10Q14AV1

U
ni

t I

U
ni

t J

BS12Q14AV1

U
ni

t K

U
ni

t LBS16Q14AV1

U
ni

t M

U
ni

t N

U
ni

t O

U
ni

t P
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2. Instelling wanneer aftakkingspoorten worden verbonden

Instelling
Instelling wanneer aftakkingspoorten worden verbonden 

(Voorbeeld 2)

(Voorbeeld 2)
Wanneer de A en B aftakkin-
gen worden verbonden

ON

OFF 1 2

DS2 (A1P)

3 4

Instelling van de 
DIP-schakelaar

ON (Verbonden)
OFF (Fabrieksinstelling)

Nr. van DIP-schake-
laar

DS2
(A1P)

DS2
(A2P)

DS2
(A3P)

DS2
(A4P)

1 2 1 2 1 2 1 2
BS4Q14AV1

Doelaftakkingspoort

U
ni

ts
 A

 e
n 

B
 v

er
bo

nd
en

U
ni

ts
 C

 e
n 

D
 v

er
bo

nd
en

BS6Q14AV1

U
ni

ts
 E

 e
n 

F
 v

er
bo

nd
en

BS8Q14AV1

U
ni

ts
 G

 e
n 

H
 v

er
bo

nd
en

BS10Q14AV1

U
ni

ts
 I 

en
 J

 v
er

bo
nd

en

BS12Q14AV1

U
ni

ts
 K

 e
n 

L 
ve

rb
on

de
n

BS16Q14AV1

U
ni

ts
 M

 e
n 

N
 v

er
bo

n-
de

n

U
ni

ts
 O

 e
n 

P
 v

er
bo

n-
de

n

Wanneer aftakkingspoorten worden verbonden, kunnen alleen de aftakkingspoortcombinaties worden 
gebruikt die in de bovenstaande tabel zijn aangegeven.
(Bijvoorbeeld, de units B en C kunnen niet worden verbonden.)

10. BIJVULLEN VAN EXTRA KOELMIDDEL
Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding die bij de buitenunit wordt geleverd voor het bijvullen van 
extra koelmiddel.

11. WERKING CONTROLEN EN TESTEN
1. Controleer of het deksel van de besturingskast gesloten is.
2. Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de buitenunit wordt geleverd en voer een controle en een 

werkingstest uit nadat alle werkzaamheden aan de BS-unit en de buiten- en binnenunits zijn voltooid en 
is vastgesteld dat de units veilig werken.
• Na het inschakelen van de stroom hoort u ongeveer 90 seconden het geluid van de motorgestuurde 

klep terwijl deze automatisch geïnitialiseerd wordt (gesloten). Dit duidt niet op een storing. 
• Een defect in het systeem wordt op een van de volgende manieren aangegeven: 

Aanduiding op de afstandsbediening voor de binnenunits 
Een defect van het totale systeem, inclusief de BS-unit, wordt aangegeven op het LCD-storingsdis-
play van de afstandsbediening. Voor verdere informatie over het storingsdisplay en de betekenis van 
de aanduidingen wordt u verwezen naar het servicegegevensplaatje op de binnenunit en de 
gebruiksaanwijzing die bij de buitenunit wordt geleverd.
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