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Hvor der forefindes maskiner, som genererer elektromagnetiske bølger. (Der kan forekomme driftsfejl på
styresystemet).
Hvor luften indeholder store mængder af salt, såsom luft nær
havet, og hvor spænding svinger meget (f.eks. på fabrikker).
Ligeledes i biler samt på skibe.

•

■

Der må ikke installeres tilbehør direkte på kabinettet. Der må
ikke bores huller i kabinettet, da dette kan beskadige elektriske
ledninger og dermed forårsage brandfare.

Tilbehør
Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med enheden.
Installations- og
betjeningsvejledning
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LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN.
OPBEVAR DENNE HÅNDBOG ET LET TILGÆNGELIGT
STED FOR FREMTIDIG BRUG.
FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF
UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I
ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND
ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG
KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA
DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED
UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET
MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.
KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I
TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF
UDSTYRET.

FØR
■

■
■

■

INSTALLATION

Lad enheden blive i emballagen, indtil den står på installationsstedet. Hvis det er nødvendigt at pakke enheden ud inden, brug
da en slynge af blødt materiale eller beskyttelsesplader sammen
med et reb, når den skal løftes for at undgå beskadigelse af eller
ridser på enheden.
Se i vejledningen vedrørende installation af udendørsenheden,
angående dele, som ikke er beskrevet i denne manual.
Forholdsregler i forbindelse med kølemiddelserie R410A:
De udendørsenheder, der kan tilsluttes, skal være udviklet
specielt til R410A.
Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg
for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.
I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden.
Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske
dele.

Forholdsregler
■

Enheden må ikke installeres eller anvendes på steder nævnt
herunder:
• Steder med mineralsk olie, eller rum fyldt med damp eller
væskesprøjt, såsom i køkkener. (Plastikdele kan nedbrydes.)
• Steder, hvor der findes ætsende dampe såsom svovldampe.
(Kobberrør og lodninger kan blive tærede.)
• Hvor let-antændelige gasser bliver brugt, såsom fortynder
eller benzin.

FXDQ20+25M9V3B
VRV system klimaanlæg
4PW45000-6

Tilbehør (ekstraudstyr)
■

Der er to typer fjernbetjening: ledningsforbundet og trådløs.
Vælg fjernbetjening i henhold til kundens ønske og installer den
et passende sted.
Se kataloger og teknisk litteratur ved udvælgelsen af en
passende fjernbetjening.

■

Ledningsadapter til elektrisk varmeapparat.

I forbindelse med de følgende dele gælder det, at man
skal være særlig omhyggelig under monteringen og
foretage kontrol, når installationen er udført
Mærk af med ✓
når følgende
er kontrolleret

■

Er indendørsenheden ordentligt fastgjort?
Enheden kan falde af, vibrere eller lave støj.

■

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

■

Er enheden fuldt isoleret?
Kondensvand kan dryppe ned.

■

Flyder det afledte vand jævnt?
Kondensvand kan dryppe ned.

■

Svarer forsyningsspændingen til den, som er vist på
fabriksskiltet?
Enheden kan fungere forkert, eller komponenter kan blive
brændt af.

■

Er lednings- og rørforbindelser korrekt monteret?
Enheden kan fungere forkert, eller komponenter kan blive
brændt af.

■

Er der fast jordforbindelse til enheden?
Fare i forbindelse med kortslutning.

■

Er ledningsstørrelsen i overensstemmelse med
specifikationerne?
Enheden kan fungere forkert, eller komponenter kan blive
brændt af.

■

Sørg for, at både luftudtag og -indtag på både udendørs- og
indendørsenheden ikke er blokeret?
Blokering kan medføre utilstrækkelig køling.

■

Er kølerørenes længde og ekstra påfyldning af kølevæske
noteret?
Der kan være usikkerhed om mængden af påfyldt kølemiddel.
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Bemærkninger til installatøren

FORBEREDELSER

■

Læs denne håndbog omhyggeligt for at sikre en korrekt
installation. Sørg for, at kunden bliver instrueret i, hvordan han/
hun skal anvende systemet korrekt, og vis ham/hende den
vedlagte betjeningsvejledning.

1.

■

Forklar kunden, hvilket system der er installeret. Sørg for, at alle
nødvendige installationsspecifikationer, som er angivet i kapitlet
"Hvad der skal gøres før ibrugtagning af systemet" i betjeningsvejledningen til udendørsenheden, er gennemgået.

Placering af hullet i loftet i forhold til enheden og
placeringen af ophængningsbolten. (Se figur 1)
BEMÆRK

2.

INFORMATION OM DET ANVENDTE
KØLEMIDDEL
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen.
R410A

GWP(1) værdi:

1975

(1)

1

Beskyttelsesrør
(medfølger ikke)

2

Afdækning til væghul
(medfølger ikke)

Ø7-8 cm

GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet
afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale
forhandler for yderligere oplysninger.

VALG
1.

1

Brug ophængningsbolte til installationen. Undersøg, om
loftet er stærkt nok til at bære vægten af indendørsenheden. Hvis der er tvivl om dette, forstærk da loftet, før
enheden installeres. (Se figur 1)
1

Plads til servicearbejde ≥300

Ventilationshastigheden for denne indendørsenhed er
forudindstillet for at undgå ydre statisk tryk.
Indstil det eksterne statiske tryk ved at ændre den oprindelige
indstilling på fjernbetjeningen, hvis et højere eller lavere eksternt
statisk tryk er påkrævet.

4.

Montering af ophængningsboltene. (Se figur 4)
(Brug størrelse M10 bolt som ophængningsbolt.) Benyt ankre til
eksisterende loft, og nedsænkede indsatser, nedsænkede ankre
eller andre dele, der levers på opstillingsstedet, til nye lofter for
at forstærke loftet til at kunne bære vægten af enheden.
1

Anker

2

Loftsplade

3

Lang møtrik eller strammemøtrik

4

Ophængningsbolt

BEMÆRK

Alle ovennævnte dele er leveres separat.

INSTALLATION

1.

Midlertidig installation af indendørsenheden.
• Fastgør hængebeslaget til ophængningsbolten. Sørg for at
fastgøre det sikkert ved at anvende en møtrik og en
spændskive på over- og undersiden af hængebeslaget.
(Se figur 3)
1

Medfølger ikke

2

Spændeskive til hængebeslag

3

Efterspænding (dobbelt møtrik)

2.

Sørg for, at enheden er horisontalt nivelleret.
• Installer ikke enheden skråt.
• Sørg for, at enheden er nivelleret i alle fire hjørner med et
vaterpas eller et vandfyldt vinylrør som vist på figur 9.

2

Drænrør
Ledningsudgang til strømforsyning

4

Ledningsåbning til transmission

1

Vaterpas

Gasrør

2

Vinylrør

6

Væskerør

7

El-boks

8

Dæksel til el-boks

9

Skrue til åbning af el-boksens dæksel

10

Hældning på ophængningsbolte (x4)

11

Afstand mellem ophængningsbolte

Installations- og betjeningsvejledning

AF INDENDØRSENHEDEN

Læs også installationsvejledningen til tilbehør, når tilbehøret
installeres. Afhængig af pladsforholdene, kan det være lettere at
installere tilbehøret, før indendørsenheden installeres.

3

5

2

3.

AF INSTALLATIONSSTED (Se figur 1)

Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser er
opfyldt, og som kunden kan godkende.
• Enheden er konstrueret til skjult loftsinstallation med en
luftudblæsningskanal på 500 mm. (Se figur 13)
• Hvor optimal luftdistribution kan sikres.
• Hvor intet blokerer luftpassagen.
• Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.
• Hvor loftet ikke er for skråt.
• Hvor der er tilstrækkelig plads til, at vedligeholdelse og
service kan foretages.
• Hvor rørforbindelserne mellem indendørs- og udendørsenheden er mulige indenfor den tilladte grænse. (Se
installationshåndbogen til udendørsenheden.)
• Kontrollér, at der ikke passerer rør gennem det skraverede
område (figur 6). Der kan dryppe kondens på kontaktskabet,
og rørene kan forhindre, at kontaktskabet kan åbnes
problemfrit.
• Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produkt
forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal brugeren træffe
forholdsregler herimod.
• Hold
indendørsenheden,
udendørsenheden,
strømforsyningens ledninger og transmissionsledninger mindst
1 meter fra fjernsyn og radioer. Dette er for at forhindre
billedforstyrrelser og støj på disse elektriske apparater.
(Der kan forekomme støj afhængig af de forhold, hvorunder
den elektriske bølge bliver genereret, også selvom 1 meters
afstand er overholdt).

2.

2

Kontakt Deres Daikin forhandler for detaljer ved anden
form for installation end standardinstallation.

Der skal være hul i væggen til udendørssiden til den
elektriske ledningsføring samt til kølemiddel- og drænrør.
• Hullet skal skråne ned mod udendørssiden.
• Hullets størrelse skal være nøjagtigt så stort som det
beskyttende rør (Ø7-8 cm) (medfølger ikke) for at kunne
holde det.
• Dæk hullet i væggen med en afdækning (medfølger ikke), for
at skjule det så meget som muligt.

VIGTIG

Kølemiddeltype:

FØR INSTALLATION

3.

Spænd den øverste møtrik.

FXDQ20+25M9V3B
VRV system klimaanlæg
4PW45000-6

FØRING

DRÆNRØR

AF KØLERØR

Se installationsvejledningen, som følger med udendørsenheden,
vedrørende kølerør til udendørsenheden.
Kontroller, hvilket kølemiddel der anvendes, før der lægges rør.

Før drænrørene, som vist på tegningen, og træf forholdsregler mod
kondens. Forkert monterede rør kan forårsage utætheder og
eventuelt væde møbler og ejendele.

Alle rørledninger leveret på opstillingsstedet skal leveres af
en autoriseret køleanlægstekniker og skal stemme
overens med lokale og nationale forskrifter.
■

Brug rørskærer og brystmøtrik, der passer til R410A.

■

Smør kravedelene med etherholdig olie eller esterolie inden
montering.

■

For at forhindre indsivning af vand, fugt eller andre fremmede
materialer skal enderne knibes sammen eller afdækkes med tape.

■

Udendørsenheden er påfyldt kølevæske.

■

Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle samtidig,
når du tilslutter eller frakobler rørledninger til/fra enheden.
1

Momentnøgle

2

Skruenøgle

3

Rørforskruning

4

Brystmøtrik

1

1-1.5 m

1

1.

1

Hængestang

Installation af drænrør.
• Sørg for, at rørledningerne er så korte som muligt, og lad
dem glide skråt ned, så der ikke dannes luftlommer inde i
røret.
• Sørg for, at rørets tykkelse er lig med eller større end
tykkelsen på forbindelsesrøret (vinylrør med en nominel
diameter på 25 mm og udvendig diameter på 32 mm.)
• Brug ikke vandlås i afløbsrøret, og anbring aldrig enden af
slangen i vand. (Se figur 2)
• Hvis afløbsrøret forlænges, skal det altid isoleres med et
isoleringsmateriale af polyethylenskum mod udendørssiden
(medfølger ikke).

2

3
4

■

■

Se tabel 1 for dimensionerne på brystmøtrikken og den
tilsvarende momentnøgle. (For kraftig tilspænding kan
ødelægge kraven og forårsage utæthed.)
Inden montering skal brystmøtrikken smøres med etherholdig
olie eller esterolie på inder- og ydersiden. Brystmøtrikken
spændes med hånden 3 til 4 omdrejninger, inden den spændes
fast.
Smør her med etherholdig olie eller esterolie

1

Afløbsslangen fastgjort til indendørsenheden

2

Forlængelse af afløbsrøret på indendørssiden

3

Væg

4

Polyethylenskum

•
•

2.
■

Kontrollér, om der er gas-utæthed ved rørforbindelsen.

■

Husk at isolere gasrøret og væskerøret hver for sig med et
isoleringsmateriale
af
polyethylenskum
(varmeledning =
0,041~0,052 W/mK).
Indvendig diameter

Vægtykkelse

Gasrørsisolering

12–15 mm

8–10 mm

Væskerørsisolering

8–10 mm

7–10 mm
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Kontrollér, om vandet bortledes korrekt efter montering af
rørene.
• Kontrollér, at afløbsslangen slutter tæt.
• Hæld lidt vand i afløbsbakken for at kontrollere, at vandet
strømmer uhindret.

Efter endt ledningsføring
Kontroller drængennemløbet ved hjælp af KOLD kørsel, beskrevet i
kapitlet "Test-drift".

Til gasrøret skal der benyttes polyethylenskum, der
kan modstå en temperatur på 110°C.

Når ledningsarbejdet endnu ikke er afsluttet
■

Pas på, at der ikke trænger støv og fugt ind i røret, når du
fører kølerør gennem hullet i væggen. Beskyt røret med en
hætte, eller dæk rørenden fuldstændigt med tape.

Tabel 1
Måleværktøj
rør

Tilspændingsmoment

Dimension
brystmøtrik A
(mm)

Ø6,4

14,2~17,2 N•m
(144~176 kgf•cm)

8,7~9,1

Ø12,7

49,5~60,3 N•m
(504~616 kgf•cm)

16,2~16,6

FXDQ20+25M9V3B
VRV system klimaanlæg
4PW45000-6

For at sikre en nedadgående hældning på 1:100, installeres
hængestænger for hver 1 til 1,5 m.
Hvis flere afløbsrør samles, skal rørene installeres som vist.

Fjern dækslet over el-boksen, og tilslut strømforsyningen og
fjernbetjeningen. (Se figur 7)
1

Strømforsyningsledninger

2

Ledningsåbning

3

Indendørs printkort

4

Strømforsyningens klemtavle

5

Transmissionsledning mellem enheder

6

Ledninger til fjernbetjening

7

Klemrække til enhedens transmissionsledninger

8

Dæksel til boksen med elektriske dele

9

Ledningsdiagram

10

Boks til elektriske dele

Form krave
90°±2
45 ±
° 2
A

R=0.4~0.8
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Dernæst: Tryk på kontrol/test tasten

TEST

på fjernbetjeningen.

Enheden vil nu opstarte testprogrammet. Tryk på driftsvælgerknappen

, indtil valg af ventilatorfunktionen

on/off knappen

TEST

ELEKTRISKE

PÅ LEDNINGSINSTALLATION OG
HVORDAN FJERNBETJENINGEN INDSTILLES

. Tryk så på

. Indendørsenhedens ventilator og dræn-

pumpe starter nu. Sørg for, at vandet er drænet fra enheden.
Tryk på

EKSEMPEL

Tilslutning af ledninger
■

Åbn dækslet til el-boksen som vist i figur 7 for at etablere
forbindelserne.

for at komme tilbage til første forløb.

Forholdsregler

INSTALLATIONER

1.

Vær opmærksom på følgende, når strømforsyningens klembræt
tilkobles.
• Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse til den samme
strømtilførselsterminal. (Løse forbindelser kan forårsage
overophedning.)
• Når ledninger med samme tykkelse forbindes, følg da
tegningen.

2.

Hold den totale strømstyrke ved overgange mellem indendørsenheder mindre end 12 A. Del ledningen foran enhedens
klembræt i henhold til normerne for elektrisk udstyr, hvis der
bruges to strømledninger, som er tykkere end 2 mm 2 (Ø1,6).
Delingsstedet skal beklædes således, at der opnås samme eller
bedre isolering end på strømforsyningsledningerne.

3.

Forbind ikke ledninger med forskellig tykkelse med den samme
jordklemme. Løse forbindelser kan forringe beskyttelsen.

4.

Ledere og ledninger til fjernbetjeningen, som forbinder
enhederne, skal placeres mindst 50 mm fra strømforsyningsledningerne. Hvis denne tommelfingerregel ikke overholdes, kan
der opstå funktionsfejl, som skyldes elektrisk støj.

5.

Angående ledninger til fjernbetjeningen, se installationsvejledningen til fjernbetjeningen, som leveres med fjernbetjeningen.

6.

Forbind aldrig strømforsyningsledningerne med transmissionsledningers klembræt. En sådan fejltagelse kan ødelægge hele
systemet.

7.

Brug kun de angivne ledninger og forbind ledningerne omhyggeligt med terminalerne. Pas på, at ledningerne ikke belaster
terminalerne. Sørg for, at ledningerne er pænt ordnede, så ikke
de spærrer for andet udstyr, eller f.eks. får servicedækslet til at
springe op. Sørg for, at dækslet lukker tæt. Dårlige forbindelser
kan forårsage overophedning og i værste fald elektriske stød og
brand.

Generelle instruktioner
■

Alle dele og materialer leveret på opstillingsstedet samt
elektriske installationer skal overholde lokale forskrifter.

■

Brug kun kobberledning.

■

Følg "Ledningsdiagram"" på el-boksens dæksel, når der skal
trækkes ledninger til udendørsenheden, indendørsenhederne og
fjernbetjeningen. For detaljer vedrørende forbindelse af fjernbetjeningen, se installationsvejledningen til fjernbetjeningen.

■

Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede elektrikere.

■

Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde strømforsyningen til hele systemet.

■

Dette system består af flere indendørsenheder. Mærk alle
indendørsenheder med enhed A, enhed B .... og sørg for, at
klembrættets ledninger til udendørsenheden og til BS-enheden
sidder korrekt. Hvis ledningerne og rørene mellem udendørs- og
indendørsenheden ikke passer overens, fungerer systemet
muligvis ikke korrekt.

Elektriske specifikationer
Model

Hz

Volt

Spændingsområde

FXDQ20+25

50

230

min. 198–maks. 264

Strømforsyning
Model

FXDQ20+25

Ventilatormotor

MCA

MFA

kW

FLA

0,2

16 A

0,01

0,1

MCA: Min. kredsløbsampere (A)
MFA: Max. sikringsampere (A)
kW: Nominel ydelse på ventilatormotor (kW)
FLA: Maks. belastningsampere (A)
BEMÆRK

For detaljer, se "Elektriske data".

Specifikationer for sikring på stedet og ledning

LEDNINGSEKSEMPLER
■

Forsyn strømforsyningsledningen til hver enhed med en kontakt
og en sikring, som vist på figur 16.

Strømforsyningsledninger
Model

Sikring på stedet

Ledning

Dimension

16 A

H05VV-U3G

Lokale koder

FXDQ20+25

Model

Ledning

FXDQ20+25

BEMÆRK

Beklædt ledning (2)

0,75–1,25 mm2

■

For detaljer, se kapitlet "Ledningseksempler".

■

De tilladte længder på transmissionsledning
mellem indendørs- og udendørsenheder, og
mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen er
som følger:
• Udendørsenhed - indendørsenhed: maks.
1000 m
(total ledningslængde: 2000 m)
• Indendørsenhed - fjernbetjening: maks. 500 m.

Installations- og betjeningsvejledning
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Dimension

1

Strømforsyning

2

Hovedafbryder

3

Strømforsyningsledninger

4

Ledninger til transmission

5

Kontakt

6

Sikring

7

BS-enhed kun REYQ

8

Indendørsenhed

9

Fjernbetjening

FXDQ20+25M9V3B
VRV system klimaanlæg
4PW45000-6

Eksempel på komplet system (3 systemer)
Hvis der bruges
(normalt)
(Se figur 8)

1

fjernbetjening

til

1

indendørsenhed

Tilstands- Første
kodenr.
(Bem. 1) nr.

10
(20)

Ved gruppebetjening eller ved brug af 2 fjernbetjeninger
(Se figur 10)

Andet kode-nr. (Bem. 2)

01

Beskrivelse af indstilling

Udendørsenhed

2

Indendørsenhed

3

Fjernbetjening (tilbehør)

4

Højeste nedstrøm i indendørsenheden

5

Til brug med 2 fjernbetjeninger

6

BS-enhed

BEMÆRK

12
(22)

Det er ikke nødvendigt at angive adresse på indendørsenheden, hvis der anvendes gruppebetjening.
Adressen er automatisk angivet, når strømmen
tilsluttes.

Forholdsregler
1.

En enkelt-afbryder kan anvendes til strømforsyningen til
enheder i samme system. Imidlertid skal forgreningskontakter
og forgreningskredsløbsafbrydere vælges meget omhyggeligt.

2.

Ved brug af fjernbetjening til gruppestyring vælges den fjernbetjening, som passer til indendørsenheden, som har flest
funktioner.

3.

Dan ikke jordforbindelse ved hjælp af gasrør, vandrør, lynafledere eller forbindelser til telefoner. Forkert jordforbindelse
kan forårsage elektriske stød.

INDSTILLINGER

■

Man kan foretage indstillinger ved at ændre "tilstandsnummer",
"første kode-nr." og "andet kode-nr."

■

For indstilling og betjening henvises der til "Indstillinger på
opstillingsstedet" i installationsvejledningen for fjernbetjeningen.

Oversigt over indstillinger på opstillingsstedet

10
(20)

01

Beskrivelse af indstilling
Filter med
meget
lang
levetid
Filter
med lang
levetid

02

±10.000
timer

—

Drift

Funktionsfejl

0

Output-signal X1-X2 på det
ekstra KRP1B PCB-sæt

1

ON/OFF input udefra
(T1/T2 input) = (indstilling,
Tvungen OFF
når der skal anvendes tvungen
ON/OFF styret udefra).

ON/OFF drift

—

—

3

Ventilatorindstilling, når
termostat er OFF i varmedrift

Indstillet
hastighed

OFF
(Se bem. 3)

—

4

Automatisk skift af differentiale 0°C

1°C

2°C

3°C
(Se
bem. 7)

5

Auto-genstart efter strømsvigt

Deaktiveret

Aktiveret

—

—

Deaktiveret

Aktiveret

—

—

Termostat-til +
kompressor
kørsel

LL

9

Fast køle/varme masterenhed

6

Indstilling af eksternt statisk tryk
Normal
(Indstilles afhængigt af den
tilsluttede kanals modstand)

Højt statisk tryk Lavt statisk tryk —

15
(25)

3

Drift af drænpumpe + blokering
Monteret
af luftbefugter

Ikke monteret

—

—

Bem. 1 : Indstillingen foretages i gruppe-tilstand, men hvis der er valgt et tilstandsnummer i parentes, kan
indendørsenhederne også indstilles individuelt.
Bem. 2 : Fabriksindstillinger af andet kode-nr. er markeret med grå baggrund.
Bem. 3 : Anvendes kun kombineret med ekstra fjernsensor, eller når indstilling 10-2-03 anvendes.
Bem. 4 : Hvis der er valgt gruppestyring, og hvis der anvendes fjernbetjente sensor, skal man indstille 10-6-02 &
10-2-03.
Bem. 5 : Hvis indstilling 10-6-02 + 10-2-01 eller 10-2-02 eller 10-2-03 er indstillet samtidig, har indstilling
10-2-01, 10-2-02 eller 10-2-03 forrang.
Bem. 6 : Hvis indstilling 10-6-01 + 10-2-01 eller 10-2-02 eller 10-2-03 er indstillet samtidig, har indstillingen for
gruppetilslutning 10-6-01 forrang, og for individuel tilslutning har 10-2-01, 10-2-02 eller 10-2-03 forrang.
Bem. 7 : Flere indstillinger for temperaturer ved automatisk skift af differentiale er:
Andet kode-nr.
05
4°C
06
5°C
07
6°C
08
7°C

Kontrol med 2 fjernbetjeninger (Kontrol af 1 indendørs
enhed med 2 fjernbetjeninger)
■

Når der anvendes 2 fjernbetjeninger, skal den ene være
indstillet på "MAIN" og den anden på "SUB".

Primær/sekundær omkobling
1.

Pres en kærvskruetrækker ind i udfræsningen mellem den
øverste og nederste del af fjernbetjeningen og vip den øverste
del af. (Se figur 11)
(Fjernbetjeningens printkort er sat på den øverste del af fjernbetjeningen).

Standardfilter

±2.500 timer

±200 timer

Brug både
enhedssensoren (eller
fjernsensor, hvis
installeret) OG
den fjernbetjente sensor.
(se bem. 5+6)

2

Valg af termostatsensor

3

Indstilling for visning af
tidsinterval mellem visninger af, Vis
at filteret skal renses

03

04

2.

Drej main/sub omkoblingskontakten på et af de to fjernbetjeningsprintkort til "S". (Se figur 15)
(Lad den anden kontakt til den anden fjernbetjening være
indstillet til "M".)

±5.000 timer
Meget snavset

Filterets tilsmudsning
- kraftig/let
= Indstilling, der
definerer
tidsintervallet mellem
2 visninger af, at
filteret skal renses.
(Når tilsmudsningen
er kraftig, kan man
ændre indstillingen til
den halve tid mellem
2 visninger af, at
filteret skal renses.)

FXDQ20+25M9V3B
VRV system klimaanlæg
4PW45000-6

—

6

13
(23)

Andet kode-nr. (Bem. 2)

Let snavset

0

04

PÅ OPSTILLINGSSTEDET

Indstillinger på opstillingsstedet skal foretages fra fjernbetjeningen
i henhold til installationsforholdene.

Tilstands- Første
kodenr.
(Bem. 1) nr.

03

Brug kun
enhedssensor
(eller fjernTermostatsensor i gruppestyring
sensor, hvis
installeret).
(Se bem. 6)

Inklusive BS-enhed (Se figur 12)
1

02
Brug både
enhedssensoren (eller
fjernsensor, hvis
—
installeret) OG
den fjernbetjente sensor.
(Se bem. 4+5+6)

±1.250 timer —

—

1

Fjernbetjening printkort

2

Fabriksindstilling

3

Kun en af fjernbetjeningerne behøver at blive ændret

±100 timer

Brug kun
enhedssensor
(eller fjernsensor, hvis
installeret).
(Se bem. 5+6)

Brug kun x
sensor.
(Se bem. 5+6)

—

Vis ikke

—

—

Installations- og betjeningsvejledning
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Computerstyring (nødstop og til/frakobling)
1.

Ledningsspecifikationer og hvordan ledningsinstallationerne
foretages.
• Forbind indgangen udefra til terminal T1 og T2 på tilslutningspanelet (fjernbetjening til transmissionsledninger.)
Ledningsspecifikationer

0,75–1,25 mm2

Længde

Maks. 100 m

FUNKTIONER

Retning på luftindsugning
■

Beklædt vinylsnor eller -kabel (2 ledninger)

Diameter

Ekstern klemme

SPECIELLE

Med denne funktion kan brugeren vælge luftindsugningsretning.
Når pladen skubbes fra bunden til bagsiden, skifter luftindsugningen fra bagsiden til bunden.

Kontakt, som kan sikre den mindste
belastning på 15 V DC, 10 mA

Se figur 14.
1

2.

Input A

Aktivering
• Den følgende tabel beskriver "nødstop" og "til/frakoblingsfunktioner" i forbindelse med input A.

Afgang fra afløbsbakke
■

Nødstop

"On" stopper funktionen
Input "off" gør styring mulig

3.

til/frakoblingsfunktioner

Kunden er selv ansvarlig for at vælge, om vandudtaget skal
være på højre eller venstre side.

input off ➜ on: starter enheden
(ikke muligt med fjernbetjening)
input on ➜ off: slukker enheden med
fjernbetjeningen

Hvordan man vælger nødstop og til/frakobling
• Tænd for strømmen og brug fjernbetjeningen til at vælge
driftsmåde.
• Sæt fjernbetjeningen til valgt indstilling. For detaljer, se
kapitlet "Hvordan man definerer valgt indstilling" i manualen
til fjernbetjeningen.
• Vælg indstilling nr. 12, når den er forvalgt, og sæt så den
første kode (afbryder) til "1". Sæt derefter det anden kode
(position) nr. til "01" for nødstop og til "02" for til/
frakoblingsfunktion.
(Nødstop
ved
forudindstilling.)
(Se figur 17)
1

Andet kodenr.

2

Indstillingsnr.

3

Første kodenr.

4

Valgt indstilling

Centraliseret styring
■

Ved centraliseret styring er det nødvendigt at angive gruppenummeret. For detaljer, se i manualen til den enkelte ekstra
styreenhed til centraliseret styring.

TEST-DRIFT

1

Luftindtag

2

Luftudtag

3

Fjernbetjening

Se installationsvejledningen til udendørsenheden.
■

Fjernbetjeningens funktionslampe vil blinke, hvis der opstår en
fejl. Check fejlkoden på displayet for at identificere fejlen. Der er
en forklaring af fejlkoderne og de tilhørende problemer på
mærkaten "Forsigtig ved service", som følger med i posen med
tilbehør.

Installations- og betjeningsvejledning
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VEDLIGEHOLDELSE

KRAV

Vigtigt

Afmontering af enheden, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle
andre dele, skal ske i henhold til de relevante lokale og nationale
bestemmelser.

■
■

■

VEDLIGEHOLDELSE MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
FØR DER ETABLERES ADGANG TIL ELEKTRISKE
KLEMRÆKKER, SKAL ALLE STRØMFORSYNINGSKREDSE
AFBRYDES.
BRUG IKKE VAND ELLER LUFT PÅ 50°C. ELLER DEROVER
TIL RENSNING AF LUFTFILTRE OG UDVENDIGE PANELER.

TIL BORTSKAFFELSE

Sådan renses luftfilteret
Rens luftfilteret, når displayet viser "
" (TIME TO CLEAN AIR
FILTER).
Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften er meget
forurenet.
(Som en tommelfingerregel: overvej at rense luftfilteret en gang hvert
halve år.)
Hvis det er umuligt at fjerne snavset, skal man skifte luftfilteret.
(Ekstra luftfiltre til udskiftning er ekstraudstyr.)
BEMÆRK

Anvend ikke klimaanlægget uden filtre for at undgå, at
der samler sig støv inde i enheden.

1.

Udtagning af luftfilteret

■

Bageste udsugning (Se figur 5a):
Træk undersiden af luftfiltret bagud over de 2 bøjninger.

■

Bundudsugning (Se figur 5b):
Træk filtret over de to bøjninger på enhedens bagside.

2.

Rensning af luftfilteret

■

Fjern støvet fra luftfilteret med en støvsuger, og skyl det forsigtigt
i koldt vand. Anvend ikke rengøringsmiddel eller varmt vand, da
det kan få filteret til at krympe eller deformere. Efter rengøring
skal filteret tørre i skyggen.

3.

Isætning af luftfilter

■

Bageste udsugning (Se figur 5a):
Fastgør filteret bag flappen i toppen af enheden, og skub den
anden side forsigtigt over de 2 bøjninger.

■

Bundudsugning (Se figur 5b):
Fastgør filteret bag flappen i midten af enheden, og skub den
anden side forsigtigt over de 2 bøjninger.

4.

Efter at have tændt for strømmen, tryk da på knappen
"FILTER SIGN RESET".

■

"TIME TO CLEAN AIR FILTER" forsvinder nu i displayet.
(For yderligere detaljer se instruktionsvejledningen
udendørsenheden).
BEMÆRK

til

■

Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det.
Unødvendig berøring kan skade filteret.

■

Brug aldrig motorbenzin, benzen, fortynder,
polerpulver eller flydende insektdræbende midler.
Det kan forårsage misfarvning eller vridning.

■

Lad aldrig indendørsenheden blive våd. Det kan
forårsage elektrisk stød eller brand.

FXDQ20+25M9V3B
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LEDNINGSDIAGRAM
: LEDNINGSFØRING PÅ STEDET

BLK

: SORT

: KLEMME

BLU

: BLÅ

: KONNEKTOR

ORG

: ORANGE

: LEDNINGSKLEMME

PNK

: LYSERØD

: BESKYTTELSESJORDING (SKRUE)

RED

: RØD

WHT

: HVID

YLW

: GUL

A1P ................. PRINTKORT
C1R ................. KONDENSATOR (VENTILATOR)
F1U ................. SIKRING (250 V/10 A)
F2U ................. SIKRING PÅ STEDET
HAP................. LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR - GRØN)
M1F ................. MOTOR (VENTILATOR)
Q1E ................. JORDAFLEDNINGSDETEKTER
R1T ................. TERMOMODSTAND (LUFT)
R2T,R3T .......... TERMOMODSTAND (KØLEMIDDEL)
RyF1-3 ............ MAGNETISK RELÆ (VENTILATOR)
X1M................. KLEMLISTE (STRØM)
X2M................. KLEMLISTE (STYRING)
T1R ................. TRANSFORMER (220-240 V/22 V)
Y1E ................. ELEKTRONISK EKSPANSIONSKREDSLØB

VALGFRIE DELE
J1EH ............... ELEKTRISK VARMER
K1R ................. MAGNETISK RELÆ (J1EH)

ADAPTER FOR LEDNINGSFØRING
RyC,RyF.......... MAGNETISK RELÆ
RyH ................. MAGNETISK RELÆ (J1EH)
F1U, F2U......... SIKRING (250 V/5 A)
X1A, X2A......... TILSLUTNING (LEDNINGSADAPTER)
X1M................. KLEMLISTE

FORBINDELSE FOR EKSTRA DELE
X16A ............... TILSLUTNING (LEDNINGSADAPTER)
X18A ............... TILSLUTNING (LEDNINGSADAPTER TIL ELEKTRISK UNDERENHEDER)

RECEIVER/DISPLAY UNIT

: RECEIVER/DISPLAY UNIT MODTAGER/SKÆRM

WIRED REMOTE CONTROLLER

: LEDNINGSFØRT FJERNBETJENING

SWITCH BOX

: EL-BOKS

TRANSMISSION WIRING

: TRANSMISSIONSLEDNING

INPUT FROM OUTSIDE

: INPUT UDEFRA

CENTRAL REMOTE CONTROLLER

: CENTRAL FJERNBETJENING

BEMÆRK

1.

I TILFÆLDE AF BRUG AF CENTRAL FJERNBETJENING SKAL DEN FORBINDES TIL ENHEDEN I HENHOLD TIL
INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN.

2.

X23A ER FORBUNDET, NÅR DEN CENTRALE FJERNBETJENING ER I BRUG.

3.

NÅR TILFØRSELSLEDNINGER UDEFRA TILSLUTTES, KAN DER VÆLGES TVUNGEN FRA ELLER TIL/FRAKONTROLDRIFT PÅ FJERNBETJENINGEN. SE INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN FOR FLERE DETALJER.
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1
Control box
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

L N

L N

L N

4
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

3
9

8
10

11

1
Control box
IN/D OUT/D
F1 F 2 F 1 F 2

L N

4
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

2

P1 P2

P1 P2

3

P1 P2

5

10

11

12

13

1

15

6

Control box
IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F2

L N

S
M

2

Control box
OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

1
13
LN

S
M

3

14

P1 P2 F1 F2 T1 T2

2

F2

T1

T2

FORCED
OFF
P1 P2

3

1

12

15

14
17

16

3

1

4

2
5

1

2

6

7
3
SETTING
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4

9
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