
LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR INSTALLERINGEN BEGYNNER.
OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG 
REFERANSE.

MODELLER
Kassettype for takmontering (hjørnemodell)

FXKQ25MVE FXKQ25MAVE
FXKQ32MVE FXKQ32MAVE
FXKQ40MVE FXKQ40MAVE
FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -SYSTEM

INSTALLERINGSHÅNDBOK
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1. SIKKERHETSTILTAK
Les disse "SIKKERHETSTILTAK" nøye før du installerer 
luftkondisjoneringsanlegget, og pass på at det installeres 
på riktig måte.
Når du er ferdig med installeringen, foretar du en prøvekjøring 
for å se etter feil og forklarer kunden hvordan luftkondisjone-
ringsanlegget skal brukes og vedlikeholdes ved hjelp av 
driftshåndboken. Be kunden om å oppbevare installerings-
håndboken sammen med driftshåndboken for fremtidig bruk.

Dette luftkondisjoneringsanlegget hører innunder 
betegnelsen "utstyr ikke allment tilgjengelig".

Sikkerhetstiltak
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen kan 
dette produktet forårsake radiointerferens, slik at brukeren må 
ta nødvendige forholdsregler.

Betydningen av merknadene ADVARSEL og FARE

ADVARSEL .......Hvis du ikke følger disse anvisningene 
nøye, kan det forårsake personskade 
eller tap av menneskeliv.

FARE .................Hvis du ikke følger disse anvisningene 
nøye, kan det forårsake skade på eien-
dom eller personskade, som kan være 
alvorlig avhengig av omstendighetene.

ADVARSEL

• Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre 
installeringsarbeid.
Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv. 
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt 
eller brann.

• Installer luftkondisjoneringsanlegget i henhold til 
instruksjonene i 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 spesifisert(e) tilbehør og deler til 
installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre vann-
lekkasje, elektrisk støt eller brann. 

• Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som er 
sterkt nok til å bære vekten til anlegget.
For svakt fundament kan føre til at utstyret faller ned og 
forårsaker personskade.

• Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk 
vind, tyfoner og jordskjelv.
Hvis dette ikke gjøres under installeringen, kan det føre til 
at anlegget faller ned og dermed forårsaker ulykker.

• Sørg for at det finnes en separat strømtilførselskrets for dette 
anlegget, og at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert 
personell i henhold til lokale lover og bestemmelser samt 
denne installeringshåndboken.
Utilstrekkelig strømtilførselskapasitet eller feil elektrisk 
konstruksjon kan føre til elektrisk støt eller brann.

• Kontroller at alt ledningsopplegg er sikret, at spesifiserte 
ledninger er brukt, og at ingen belastning på 
kontakttilkoblingene eller ledningene.
Feil tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til unormal 
varmeutvikling eller brann.

• Når det legges opp ledninger for strømtilførselen og 
ledningene tilkobles for fjernkontrollen og overføringen, 
må ledningene plasseres slik at dekselet på boksen med 
elektriske deler kan festes ordentlig.
Feilaktig plassering av dekselet på boksen med elektriske 
deler kan føre til elektrisk støt, brann eller overopphetede 
kontakter.

• Hvis det lekker ut kjølemediegass under installeringen, 
må området straks ventileres.
Det kan dannes giftig gass hvis kjølemediet kommer i kontakt 
med ild.

• Se etter lekkasje av kjølemediegass når installeringen er 
fullført.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegassen lekker 
ut i rommet og kommer i kontakt med brannkilder som 
vifteovn, kamin eller gasskomfyr.

• Sørg for å slå av anlegget før du berører elektriske deler.
• Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.

Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefon-
jordleder. Feil jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre 
skade på luftkondisjoneringsanlegget.

• Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter 
ikke installeres.

FARE

• Installer dreneringsrør ved å følge instruksjonene i denne 
installeringshåndboken for å sikre skikkelig drenering, og 
isoler røropplegget for å unngå kondens.
Feilaktig drenering kan forårsake innendørs vannlekkasje og 
skade på eiendom.

• Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømledningen 
og tilkoblingsledningene minst 1 meter unna TV- eller radio-
apparater for å forhindre bildeinterferens og støy.
(1 meter er kanskje ikke nok for å forhindre støy, avhengig av 
innkommende signalstyrke.)

• Fjernkontrollens (radioutstyrets) rekkevidde kan være 
kortere enn forventet i rom med elektroniske lysstoffrør 
(med vekselretter eller hurtigstarter).
Installer innendørsanlegget så langt unna lysstoffrør som 
mulig.
norsk 1



• Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det er høy konsentrasjon av mineraloljesprut eller 

-damp (f.eks. på et kjøkken).
Plastdeler vil svekkes, deler kan falle av og det kan oppstå 
vannlekkasje.

2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korrodering av kobberrør eller loddede deler kan 
forårsake kjølemedielekkasje.

3. I nærheten av maskiner som avgir elektromagnetisk 
stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften av styre-
systemet og forårsake funksjonsfeil i anlegget.

4. Der det kan lekke ut brannfarlig gass, der det finnes 
karbonfibrer eller brannfarlig svevestøv i luften, eller der 
flyktige, brennbare væsker som malingstynner eller 
bensin håndteres.
Bruk av anlegget under slike forhold kan forårsake brann.

• Luftkondisjoneringsanlegget er ikke ment brukt på steder der 
det kan forekomme eksplosjoner.

2. FØR INSTALLERING
• Når anlegget flyttes mens det tas ut av kartongen, skal 

det løftes ved hjelp av de fire løftehankene og uten at det 
legges trykk på andre deler, spesielt kjølemedierør, 
dreneringsrør og andre plastdeler.

• Kontroller hvilken type R410A-kjølemedium som skal brukes 
før anlegget installeres. (Bruk av feil kjølemedium vil for-
hindre normal drift av anlegget.)

• Tilbehøret som trengs til installasjonen, må oppbevares i din 
forvaring til installeringsarbeidet er fullført. Ikke kvitt deg med 
dette!

• Fastsett en transportmåte.
• La anlegget bli værende i emballasjen under flytting til det 

kommer til installeringsstedet. Dersom anlegget må pakkes 
ut, skal det benyttes en stropp av mykt materiale eller 
beskyttelsesplater sammen med et tau når anlegget løftes 
for å unngå skade eller riper på anlegget.

• Følg papirmalen når installeringsstedet skal velges.
• Se i installeringshåndboken som følger med utendørs-

anlegget, når dette skal installeres.
• Anlegget må ikke installeres eller kjøres i rom som nevnt 

nedenfor.
• Steder med mye mineralolje, oljesprut eller damp, 

f.eks. på et kjøkken. (Plastdeler kan brytes ned slik 
at anlegget etter hvert forskyver seg eller det oppstår 
lekkasje.)

• Der det finnes etsende gass, f.eks. svovelgass. 
(Kobberrør og slagloddede punkt kan korrodere, noe 
som etterhvert kan medføre kjølemedielekkasje.)

• Steder som er utsatt for brennbare gasser, og der det 
brukes flyktige brannfarlige gasser, f.eks. bensin eller 
tynner. (Gass i nærheten av anlegget kan antennes.)

• Der maskiner kan generere elektromagnetiske bølger. 
(Kontrollsystemet kan komme til å svikte.)

• Der luften har et høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen, og 
der spenningen varierer kraftig (f.eks. på fabrikker). 
Gjelder også for kjøretøy og skip.

• Både innendørs- og utendørsanlegget egner seg for 
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler 
for lettere industri.
Ved installering til husholdningsbruk kan anlegget forårsake 
elektromagnetiske forstyrrelser.

2-1 FORHOLDSREGLER
• Sørg for å lese denne håndboken før du installerer 

innendørsanlegget.
• Overlat installeringen til forhandleren eller kvalifisert service-

personell. Feilaktig installering kan medføre lekkasje og, 
i verste fall, elektrisk støt eller brann.

• Bruk bare deler som leveres sammen med anlegget, eller 
deler som tilfredsstiller angitte spesifikasjoner. Uspesifiserte 
deler kan forårsake at anlegget forskyver seg, eller det kan 
medføre lekkasje og, i verste fall, elektrisk støt eller brann.

2-2 TILBEHØR
Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget.

• Skruer for festing av panelene er festet til 
dekorasjonspanelet.

Navn
Metall-
klemme

Papirmal for installasjon
Drenerings-

slange

Antall 1 stk. 1 stk. 1 stk.

Form

Bølgepapp

Navn
Isolasjon for 

kobling
Tetningspute

Isolasjon for 
opphengs-

brakett

Antall 1 av hver 1 av hver 4 stk.

Form

For gassrør

For væskerør

Stor

Liten

Navn
Skive for 

opphengs-
brakett

Klemme
Plasseringsramme for 

installering

Antall 8 stk. 8 stk. 2 av hver

Form

4 skruer

Navn
Blokkeringsmatte for 

luftutløp

(Annet)
• Driftshåndbok
• Installeringshåndbok

Antall 1 stk.

Form
2 norsk



2-3 TILLEGGSUTSTYR
• Det valgfrie dekorasjonspanelet og den valgfrie fjern-

kontrollen er påkrevd for dette innendørsanlegget. 
(Se tabell 1, 2)

Tabell 1

• Det finnes to typer fjernkontroller: med ledningsforbindelse 
og trådløs. Velg en fjernkontroll fra tabell 2 i henhold til 
kundens ønsker, og monter denne på et passende sted.

Tabell 2

MERKNAD

• Ønsker du å bruke en fjernkontroll som ikke står oppført 
i tabell 2, velger du en fjernkontroll som passer i henhold 
til kataloger og teknisk materiale.

VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ PUNKTENE 
NEDENFOR UNDER MONTERINGEN, OG 
KONTROLLER DISSE NÅR INSTALLERINGEN ER 
FULLFØRT.

a. Punkter som skal kontrolleres når arbeidet er utført

b. Punkt som skal kontrolleres ved levering
Se også gjennom "SIKKERHETSTILTAK"

c. Punkter om driften som trenger forklaring

2-4 MERKNAD TIL INSTALLATØREN
Pass på at du viser kundene hvordan anlegget skal brukes 
(spesielt rengjøring av filtre, bruk av ulike funksjoner samt 
justering av temperaturen) ved at de selv utfører operasjoner 
mens de følger håndboken.

3. VELGE INSTALLERINGSSTED
Fest ekstra varmeisolasjonsmateriale til anleggskarosseriet når 
det antas at relativ luftfuktighet oppunder taket overstiger 80%. 
Bruk glassull, polyetylenskum eller lignende med en tykkelse 
på 10 mm eller mer som varmeisolasjonsmateriale.
(1) Velg et installeringssted som tilfredsstiller følgende krav og 

som kunden kan akseptere.
• I den øverste delen (inkludert baksiden av taket) på 

innendørsanlegget der det ikke kan dryppe vann fra 
kjølemedierør, dreneringsrør, vannrør osv.

• Hvor man kan få optimal fordeling av luften.
• Hvor ingenting blokkerer luftpassasjen.
• Hvor kondens kan dreneres vekk på en skikkelig måte.
• Hvor taket er sterkt nok til å bære vekten av 

innendørsanlegget.
• Hvor himlingen ikke synes ved helning.
• Hvor det er tilstrekkelig klaring for installering og 

vedlikehold av anlegget.
• Hvor det ikke er fare for lekkasje av brannfarlig gass.
• Hvor det er mulig å få til røropplegg mellom innendørs- 

og utendørsanleggene innenfor de tillatte grensene. 
(Se i installeringshåndboken for utendørsanlegget.)

FARE

• Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømtilførsels-
ledninger og koblingstråder minst 1 meter unna TV- eller 
radioapparater for å forhindre interferens eller støy.
(Det kan hende at 1 meter ikke er tilstrekkelig for å forhindre 
støy, avhengig av radiobølgene.)

Modell
Min. høyde 
over taket

Dekorasjonspanel

Hvit

FXKQ25 · 32 · 
40M(A)VE 220 mm eller 

mer

BYK45FJW1

FXKQ63M(A)VE BYK71FJW1

Fjernkontroll

Med ledning

Trådløs
Varmepumpe

Kun kjøling

Kontrollpunkter
Hva som sannsynligvis skjer 
hvis dette ikke utføres på 
riktig måte

Kontroller 
følgende

Er innendørsanlegget og 
utendørsanlegget festet 
skikkelig?

Anlegget kan falle ned, 
vibrere eller lage støy.

Er gasslekkasjetesten utført?
Dette kan føre til 
utilstrekkelig kjøling.

Er anlegget fullstendig 
isolert?

Det kan dryppe 
kondensvann.

Er det jevn flyt i dreneringen?
Det kan dryppe 
kondensvann.

Samsvarer spenningen på 
strømtilførselen med det som 
er angitt på merkeplaten?

Det kan oppstå funksjonsfeil 
i anlegget, eller komponen-
tene kan kortslutte.

Er ledningsopplegg og 
røropplegg riktig utført?

Det kan oppstå funksjonsfeil 
i anlegget, eller komponen-
tene kan kortslutte.

Er anlegget skikkelig jordet? Farlig ved elektrisk lekkasje.

Er dimensjonene på 
ledningsopplegget etter 
spesifikasjonen?

Det kan oppstå funksjonsfeil 
i anlegget, eller komponen-
tene kan kortslutte.

Er det noe som blokkerer 
luftutløpet eller luftinntaket 
på innendørs- eller 
utendørsanleggene?

Dette kan føre til 
utilstrekkelig kjøling.

Er røroppleggslengden for 
kjølemedium og tilleggs-
fylling av kjølemedium 
notert?

Mengden kjølemedium 
i systemet er usikkert.

Kontrollpunkter
Kontroller 
følgende

Forklarte du bruken mens du viste bruksanvisningen for 
kunden?

Gav du bruksanvisningen til kunden?

Punktene merket med ADVARSEL og FARE 
i bruksanvisningen gjelder fare for personskade og materiell 
skade, i tillegg til vanlig bruk av produktet. Det er derfor nød-
vendig at du forklarer innholdet i sin helhet, og at du ber 
kundene om å lese bruksanvisningen.

1 For installering høyt oppe

Enhet: mm

≥200≥200 ≥1
00

0

≥2
50

0

norsk 3



(2) Takhøyde
• Installer dette anlegget slik at bunnpanelet er plassert 

høyere enn 2,5 meter for at brukere ikke så lett kommer 
i berøring med det.

• Dette anlegget kan installeres i takhøyder på opptil 
3,8 meter. Hvis takhøyden overstiger 2,7 meter, må 
imidlertid kontakten til rekkeklemmen (A2P) byttes ut 
og det må monteres en blokkeringsmatte for luftutløp. 
Se "INSTALLERING VED STOR TAKHØYDE" på 
side 10.

(3) Bruk opphengsbolter ved installeringen. Kontroller 
at taket er sterkt nok til å bære vekten av anlegget. 
Forsterk om nødvendig taket før du installerer 
anlegget.
(Monteringsvinkel er merket på papirmalen for installasjon. 
Se denne for å kontrollere hvilke punkt som krever 
forsterkning.)

4. FORBEREDELSER FØR INSTALLERING
(1) Forholdet mellom takåpning og plassering av 

opphengsbolter

(2) Lag en åpning i taket for installasjon. (I tilfelle eksisterende tak)
• Bruk papirmalen for installasjon, som er justert etter 

dimensjonene på takåpningen.
• Lag en åpning i taket for installasjon der anlegget skal 

monteres, og legg opp røropplegg for kjølemedium og 
drenering, fjernkontrolledning samt overføringsledninger 
mellom utendørs- og innendørsanlegg til åpningen for rør 
og ledninger på anlegget. (For fremgangsmåte for 
ledningsopplegg kan du se "9. EKSEMPEL PÅ 
ELEKTRISK OPPLEGG, OG HVORDAN DU STILLER 
INN FJERNKONTROLLEN" på side 9. For fremgangs-
måte for røropplegg, se medfølgende 
installeringshåndbok for utendørsanlegget.)

• Når du har laget en åpning i taket, kan det være nød-
vendig f.eks. å forsterke takrammen o.l. for å opprett-
holde taknivået og forhindre vibrasjon i taket. Rådfør deg 
med byggentreprenøren og interiørarkitekten for 
nærmere opplysninger.

Eksempel på oppsett

Merknad: Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.

(3) Monter opphengsboltene.
(Bruk opphengsbolter av størrelse M8.)
Bruk forankringsbolter for eksisterende tak og forsenkede 
innsatser, forankringsbolter osv., for nyoppførte tak slik at 
vekten av anlegget kan bæres. Juster lengden på boltene 
etter taket før du installerer anlegget.

5. INSTALLERING AV INNENDØRSANLEGG
Det er enklere å montere tilleggsutstyr (med unntak av 
dekorasjonspanelet) før du installerer innendørsanlegget.
Når det gjelder delene som skal brukes til installeringsarbeidet, 
må du passe på å bruke tilbehøret som følger med og delene 
som angis av selskapet.
(1) Foreta en midlertidig installering av anlegget.

• Fest opphengsbraketten til opphengsbolten. Trekk godt 
til både de øvre og nedre mutterne ved hjelp av skiver.

1 Utløpsside

2 Innsugningsside

Enhet: mm

1 Dekorasjonspanel

2 Takåpning

3 Innendørsanlegg

4 Opphengsbolt (x4)

Enhet: mm

Modell A B C D

FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE 1110 1150 1200 1240

FXKQ63M(A)VE 1310 1350 1400 1440

≥20

≥2
20

≥1500

1 2

D

C
B

A

80
0

76
0

71
0

35
0 1

2

3

4

1 Takplate

2 Forankring

3 Vingemutter eller strekkfisk

4 Opphengsbolt

5 Takflate

Enhet: mm

1 Del som kjøpes lokalt

2 Skive (tilleggsutstyr)

3 Trekk til fra både over- og undersiden (dobbelmutter)

±
10

0 

5

1

2
3
4

1

2

3

4 norsk



(2) Bruk medfølgende plasseringsramme for installering til å 
justere høyden på anlegget.

(3) Juster anlegget til riktig plassering basert på "3. VELGE 
INSTALLERINGSSTED" (1).
• Plasseringsrammen for installering og papirmalen for 

installasjon er tilpasset dimensjonene på takåpningen. 
Sørg for god kommunikasjon med dem som skal utføre 
takarbeidet.

(4) Kontroller at anlegget er i horisontalt vater.

FARE

Anlegget er utstyrt med en innebygd dreneringspumpe 
og strømningsbryter. Plasser de fire hjørnene i vater 
ved hjelp av et vaterpass eller en plastslange fylt med 
vann.
(Dersom anlegget heller på skrå mot kondensatstrømmen, 
kan det hende at strømningsbryteren ikke fungerer slik at 
det drypper vann fra anlegget.)

(5) Trekk til den øvre mutteren.
(6) Fest opphengsbrakettisolasjonen på anleggets 

installeringsbolter for opphengsbraketter. (4 steder). 
(Se på figuren til høyre.)

(7) Husk å fjerne plasseringsrammen for installering når 
anlegget er montert.

MERKNAD

• Følg samme fremgangsmåte for nyoppførte tak, og sørg 
for god kommunikasjon med dem som utfører takarbeidet. 
Plasseringsrammen for installering og papirmalen for 
installasjon er tilpasset dimensjonene på takåpningen.

6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM
Se installeringshåndboken som følger med utendørs-
anlegget når det gjelder kjølemedierørene på 
utendørsanlegg.
Varmeisolasjonsarbeid skal utføres fullstendig på begge 
sider av røropplegget for gass og væske. Dette kan ellers 
føre til vannlekkasje.
(Når varmepumpen brukes, kan temperaturen på gassrørene 
komme opp i nærmere 120°C, så bruk isolasjon som er 
tilstrekkelig varmebestandig.)
I tilfeller der temperaturen og luftfuktigheten rundt 
områdene med kjølemedierør kan overstige 30°C eller 
relativ luftfuktighet er 80%, må også kjølemedieisolasjonen 
forsterkes (20 mm eller tykkere.) Det kan dannes kondens 
på overflaten til isolasjonsmaterialet.
Kontroller hvilken type kjølemedium som benyttes før du 
utfører røropplegget. Anlegget vil ikke fungere korrekt hvis 
kjølemedietypene ikke er den samme.

FARE

• Bruk en rørkutter til å kone enden slik at den passer til 
typen kjølemedium.

• Påfør esterolje eller eterolje på begge sider av konen før 
tilkobling.

• For å hindre at det kommer støv, fuktighet eller fremmed-
legemer inn i røret, må enden entes plugges igjen eller 
dekkes med tape.

• La ikke annet enn angitt kjølemedium blandes inn 
i frysesyklusen, som luft osv. Dersom kjølemediegass 
lekker ut under arbeid på anlegget, må rommet 
omgående ventileres grundig.

• Utendørsanlegget er påfylt kjølemedium.
• Pass på å bruke både en fastnøkkel og en skiftenøkkel, som 

vist på tegningen, når du kobler sammen eller kobler fra rør 
som går til eller fra anlegget.

• Se tabell 3 når det gjelder dimensjonene på koniske muttere.
• Når den koniske mutteren kobles til, skal det koniske 

området (både innvendig og utvendig) smøres med esterolje 
eller eterolje, og deretter dreies rundt tre eller fire ganger før 
den skrus inn.

• Se tabell 3 for tiltrekkingsmoment.
Trekker du til for mye, kan dette skade konen.

1 Plasseringsramme for installering 1 (tilleggsutstyr)

2 Plasseringsramme for installering 2 (tilleggsutstyr)

3 Skruer (x4)

4 Festeskruehull for plasseringsrammen for installering

5 Nedre takflate

1 Vater

2 Plastslange

1

1

2

2

3

4 5

1

2

1 Isolasjon for opphengsbrakett (tilleggsutstyr)

1

norsk 5



• Kontroller rørforbindelsen for eventuelle gasslekkasjer, 
og isoler den deretter som vist på tegningen.

• Pakk kun gassledningssiden med tetningsputen. Bøy puten 
over isolasjonen for koblingen ovenfra.

FARE

Trekkes det til for mye, kan dette skade konen og forårsake 
kjølemedielekkasje.

Bruk tabell 4 som referanse hvis momentnøkkel ikke er 
tilgjengelig. Når arbeidet er utført, kontrollerer du at det ikke 
lekker gass. Når den koniske mutteren trekkes til med 
momentnøkkelen, vil momentet plutselig øke. Fra dette punktet 
skal du trekke til mutteren til den vinkelen som vises på tabell 4.
• Pass på at varmeisolasjonsarbeidet på rørtilkoblingsdelen 

utføres etter å ha kontrollert for gasslekkasje ved å studere 
figuren nedenfor nøye og bruke det medfølgende varme-
isolasjonsmateriale for kobling. (Fest begge ender med 
klemmene (tilleggsutstyr).)

• Pakk tetningsputen (tilleggsutstyr) kun rundt isolasjonen til 
skjøtene på gassrørsiden.

FARE

Sørg for å isolere alt røropplegg helt frem til rørtilkoblingene 
på innsiden av anlegget. Eventuelle blottlagte rør kan 
forårsake kondensering eller forbrenning ved berøring.

FARE

FORHOLDSREGLER VED SLAGLODDING AV 
KJØLEMEDIERØR
Bruk ikke flussmiddel når kjølemedierør slagloddes. Bruk 
i stedet fosforkobber tilsatsmetall til slaglodding (BCuP-2: 
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), som ikke krever 
flussmiddel.
(Flussmiddel har en ekstremt skadelig innvirkning på 
kjølemedierørene. Hvis det for eksempel brukes klorbasert 
flussmiddel, vil det føre til at rørene korroderer. Inneholder 
flussmiddelet spesielt fluor, vil dette skade kjølemedieoljen.)

• Før lokale kjølemedierør slagloddes, skal røropplegget 
spyles med nitrogengass for å drive ut luft fra rørene.
Utføres slagloddingen uten spyling med nitrogengass, 
utvikles det store mengder oksidert belegg på innsiden av 
rørene, hvilket kan forårsake funksjonsfeil i anlegget.

• Når du slaglodder røropplegget for kjølemediet, skal du kun 
starte slagloddingen etter å ha utført nitrogensubstitusjon 
eller mens du spyler nitrogen i kjølemedierørene. Når dette 
er gjort, kobler du til innendørsanlegget ved hjelp av en 
konisk eller flenset tilkobling.

• Nitrogen bør innstilles til 0,02 MPa med en 
trykkreduksjonsventil hvis du slaglodder mens nitrogen føres 
inn i røropplegget.

MERKNAD

Bruk kun koniske muttere som følger med 
hoveddelen.

• Se tabell 3 for tiltrekkingsmoment.

Tabell 3

1 Esterolje eller eterolje

1 Momentnøkkel

2 Fastnøkkel

3 Rørkobling

4 Konisk mutter

1 Klemme (x6 tilleggsutstyr)

2 Isolasjon for kobling (tilleggsutstyr)

3 Liten tetningspute (tilleggsutstyr)

4 Gassrør

5 Væskerør

11

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1 Kjølemedierør

2 Del som skal slagloddes

3 Taping

4 Avstengingsventil

5 Trykkreduksjonsventil

6 Nitrogen

Rør-
dimensjon

Tiltrekkingsmoment
Kone-

dimensjoner
A (mm)

Kone

Ø6,4
(1/4")

14,2 – 17,2 N·m 8,7 – 9,1

Ø9,5
(3/8")

32,7 – 39,9 N·m 12,8 – 13,2

Ø12,7
(1/2")

49,5 – 60,3 N·m 16,2 – 16,6

Ø15,9
(5/8")

61,8 – 75,4 N·m 19,3 – 19,7

1 2 3
4

5

6 6

A
45

0 ± 2
0 R0.4-0.8

90
0
± 2

0
 

6 norsk



Anbefales kun i nødstilfelle
Du må bruke en skiftenøkkel, men hvis du er nødt til å installere 
anlegget uten skiftenøkkel, kan du følge installeringsmåten som 
beskrives nedenfor.

Når arbeidet er utført, må du kontrollere at det ikke er noen 
gasslekkasje.

Når du trekker til den koniske mutteren med en fastnøkkel, 
er det et punkt hvor tiltrekkingsmomentet plutselig øker. Fortsett 
å trekke til den koniske mutteren fra dette punktet i vinkelen som 
vises nedenfor:

Tabell 4

7. DRENERINGSRØR
Legg opp dreneringsrøret som vist nedenfor, og ta de 
nødvendige forholdsregler mot kondensdannelse. 
Feilaktig montert røropplegg kan føre til lekkasjer og etter 
hvert våte møbler og andre eiendeler.

(1) Legg opp dreneringsrørene
• La røropplegget være så kort som mulig, og påse at det 

heller nedover slik at det ikke dannes luftlommer inne i 
røret.

• Diameteren på dreneringsrøret skal være større enn eller 
lik diameteren på tilkoblingsrøret (plastrør; rørdimensjon: 
25 mm; ytre dimensjon: 32 mm).

• Bruk dreneringsslangen og metallklemmen. Før 
dreneringsslangen inn i dreneringsmuffen og frem til den 
hvite tapen. 
Stram metallklemmen inntil skruehodet er mindre enn 
4 mm fra slangen.

FARE

Plasseres anlegget i motsatt vinkel av dreneringsrørene, 
kan dette medføre lekkasje.

• Pakk tetningsputen over klemmen og dreneringsslangen 
for å isolere.

• Isoler dreneringsslangen inne i bygningen.
Isoler klemmen og dreneringsslangen med den store 
tetningsputen, som vist på figuren til høyre.

• Hvis dreneringsslangen ikke kan skrånes tilstrekkelig, 
legger du stigerør for drenering.

• Sørg for at dreneringsrøret har et fall på 1/100 eller mer. 
Fest støtter for hver 1 - 1,5 m for å oppnå dette.

Forholdsregler for oppovergående drenering.
• Sørg for at de oppadgående dreneringsrørene har en 

høyde på maksimalt 330 mm.
• Plasser de oppadgående dreneringsrørene loddrett, 

og kontroller at avstanden til sokkelen på 
dreneringsmuffen ikke overstiger 300 mm.

• Bruk skissen nedenfor hvis du skal legge samlede 
dreneringsrør.

• Sammenløpende dreneringsrør skal monteres i henhold 
til fremgangsmåten nedenfor.

Velg sammenløpende dreneringsrør som har en dimensjon 
tilpasset anleggets driftskapasitet.

(2) Når arbeidet med dreneringsrørene er ferdig, kontrollerer 
du at dreneringsvannet flyter jevnt.
• Åpne inspeksjonsåpningen, hell ca. 1 liter vann sakte 

i dreneringssumpen, og kontroller flyten på 
dreneringsvannet.

Rør-
dimensjon

Videre 
tiltrekkingsvinkel

Anbefalt armlengde på verktøy

Ø6,4 (1/4") 60 til 90 grader Ca. 150 mm

Ø9,5 (3/8") 60 til 90 grader Ca. 200 mm

Ø12,7 (1/2") 30 til 60 grader Ca. 250 mm

Ø15,9 (5/8") 30 til 60 grader Ca. 300 mm

1 Metallklemme

2 Tape

3 Dreneringsslange

4 Metallklemme (tilleggsutstyr)

5 Stor tetningspute (tilleggsutstyr)

<4 mm

5

1

2 3

4

1 Takplate

2 Støtte

3 Justerbart (≤330)

4 Oppadgående drenering

5 Stigerør

6 Metallklemme (tilleggsutstyr)

7 Dreneringsslange (tilleggsutstyr)

Enhet: mm

1 T-ledd for sammenløpende dreneringsrør

300 1-1.5 m

50
0

17
0

5

6 7

1
2

3
4

≥1
00

 m
m

1
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MERKNAD

• Bruk dreneringsutløpet for vedlikehold til å drenere vekk 
vann fra dreneringssumpen.

NÅR DET ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDET ER FULLFØRT
• Kontroller flyten på dreneringsvannet under KJØLING, som 

forklart under "12. PRØVEKJØRING".

NÅR DET ELEKTRISKE KOBLINGSARBEIDET IKKE ER FULLFØRT
• Ta av dekselet på boksen med elektriske deler, og tilkoble 

strømtilførselen og fjernkontrollen til kontaktene.
(Se "SLIK TILKOBLER DU LEDNINGENE" på side 9)

Sørg for å feste dekselet på boksen med elektriske deler før 

strømmen slås på. 

Trykk deretter på knappen for inspeksjon/prøvekjøring  

på fjernkontrollen. Anlegget starter prøvekjøringen. Trykk på 

driftsmodusvelgeren  til du får opp VIFTEDRIFT . 

Trykk deretter på PÅ/AV-knappen . Viften og drenerings-

pumpen i innendørsanlegget startes. Kontroller at vannet 

dreneres ut fra anlegget. Trykk på  for å gå tilbake til 

den første modusen.

FARE

• Tilkobling av dreneringsrør
Ikke koble dreneringsrørene direkte til kloakkrør som lukter 
ammoniakk. Ammoniakken i kloakken kan komme inn 
i innendørsanlegget via dreneringsrørene, og få varme-
veksleren til å korrodere.

• Husk at dreneringsrøret blokkeres hvis det samler seg 
vann i dreneringsrøret.

8. ELEKTRISK KOBLINGSARBEID

8-1 GENERELLE INSTRUKSJONER
• Alt elektrisk utstyr og installeringsarbeid som kjøpes lokalt, 

må tilfredsstille de lokale kravene.
• Det må bare benyttes kobberledning.
• For elektrisk koblingsarbeid kan du se på "Koblingsskjema", 

som er festet til dekselet på boksen med elektriske deler.
• For ledningsopplegget til fjernkontrollen kan du se i 

installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen.
• Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert elektriker.
• Dette systemet består av flere innendørsanlegg. Merk hvert 

innendørsanlegg som anlegg A, anlegg B ... , og pass på at 
ledningsopplegget på rekkeklemmene for utendørsanlegget 
og anlegget med forgreningsvelger samsvarer. Dersom 
elektrisk opplegg og røropplegg ikke samsvarer mellom 
innendørsanlegget og utendørsanlegget, vil systemet ikke 
fungere som det skal.

• Du må installere samtlige brytere som skal kunne stenge av 
hele strømtilførselen til anlegget.

• Når det gjelder dimensjonen på kabelen for strømtilførselen 
til utendørsanlegget, kapasiteten til strømbryteren og 
bryteren, samt koblingsinstrukser, se installeringshåndboken 
som følger med utendørsanlegget.

• Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.
• Jordledningen må ikke kobles til gassrør, vannrør, 

lynavledere eller telefonjordledninger.
• Gassrør: kan forårsake eksplosjoner eller brann hvis det 

lekker gass.
• Vannrør: ingen jordingseffekt hvis det brukes harde 

plastrør.
• Det må installeres en strømbryter som kan slå av 

strømtilførselen til hele systemet.

8-2 ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA

MCA: Min. strømstyrke (A) i kretsen
MFA: Maks. strømstyrke (A) for sikring 
kW: Utgangseffekt for viftemotor (kW)
FLA: Strømstyrke (A) ved full belastning

1 Inspeksjonsåpning

2 Bærbar pumpe

3 Bøtte

4 Dreneringsutløp for vedlikehold (med gummiplugg)

1 Strømtilførsel

2 Kretskort

3 Rekkeklemme for strømtilførsel

4 Kobbertråd

5 Deksel til boksen med elektriske deler

1

2

3 4

TEST

TEST

1-220-240V

L N

1

2 3

4
5

Anlegg
Strøm-
tilførsel

Viftemotor

Modell Hz Volt
Spennings-
variasjon

MCA MFA kW FLA

FXKQ25 · 32M(A)VE

50
220-
240

Maks. 
264

Min. 198

0,3 15 0,015 0,2

FXKQ40M(A)VE 0,3 15 0,020 0,2

FXKQ63M(A)VE 0,5 15 0,045 0,4

FXKQ25 · 32M(A)VE

60 220
Maks. 
242

Min. 198

0,4 15 0,015 0,3

FXKQ40M(A)VE 0,5 15 0,020 0,4

FXKQ63M(A)VE 0,6 15 0,045 0,5
8 norsk



8-3 SPESIFIKASJONER FOR LOKALT INNKJØPTE 
SIKRINGER OG LEDNINGER

MERKNAD

1. Tillatt lengde på overføringsledning mellom innendørs-/
utendørsanlegg og mellom innendørsanlegget og 
fjernkontrollen er som angitt nedenfor.
(1) Utendørsanlegg – innendørsanlegg: 

Maks. 1000 m  (total ledningslengde: 2000 m)
(2) Innendørsanlegg – fjernkontroll: 

Maks. 500 m

9. EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG, 
OG HVORDAN DU STILLER INN 
FJERNKONTROLLEN

9-1 SLIK TILKOBLER DU LEDNINGENE
• Følg tegningen nedenfor når du skal koble fjernkontrol-

ledningen til overføringsledningen og 
strømtilførselsledningen.

MERKNAD 1: Nærmere detaljer om rekkeklemme for 
strømtilførsel

MERKNAD 2: Nærmere detaljer om rekkeklemme for anleggets 
overføringsledning

• Du kan midlertidig montere anleggets boks med elektriske 
deler som vist på tegningen nedenfor. Brukes i henhold til 
typen arbeid.

FARE

• Sørg for å feste tetningsmateriale eller kitt (kjøpes lokalt) til 
ledningshullet for å hindre at det kommer inn vann eller 
insekter og andre småkryp fra utsiden. Ellers kan det oppstå 
kortslutning i boksen med elektriske deler.

• Når ledningene festes, må du sørge for at lednings-
tilkoblingene ikke utsettes for press ved å bruke med-
følgende klemmemateriale til å lage passende klemmer. 
Sørg for at dekselet på boksen med elektriske deler passer 
akkurat til ledningsopplegget ved å ordne ledningene pent og 
feste dekselet på boksen med elektriske deler skikkelig. Når 
du fester dekselet på boksen med elektriske deler, må du 
passe på at ingen ledninger kommer i klem på kantene. Før 
ledningene gjennom hullene slik at de ikke skades.

Modell

Ledning for strømtilførsel
Ledningsopplegg for 

fjernkontroll
Overføringsledning

Sikringer 
Ledning Dimensjon Ledning

Dimen-
sjon

FXKQ25 · 32M(A)VE

15A
H05VV-

U3G

Lednings-
dimensjon 
må 
samsvare 
med lokale 
krav.

Mantlet ledning 
(2-leder) 

0,75 - 
1,25 

mm
2

FXKQ40M(A)VE

FXKQ63M(A)VE

1 Medfølgende klemme

2 Ledningsklemme

3 Boks med elektriske deler

4 Jordkontakt

5 Rekkeklemme for strømtilførsel (2P) (MERKNAD 1)

6 Strømtilførselsledning og jordledning (*)

7 Plastklemme

8 Deksel til boksen med elektriske deler

9 Rekkeklemme for fjernkontroll (6P) (MERKNAD 2)

10 Gummibøssing

11 Fjernkontrolledning og overføringsledning mellom 
anlegg (*)

51 2 3 4

6

7

8

10

11

9

1 Boks med elektriske deler

2 Plastklemme

3 Strømtilførselsledning og jordledning (*) 
(lokalt ledningsopplegg)

1 Fjernkontrolledning (*) (lokalt ledningsopplegg)

2 Overføringsledning mellom anlegg (*) (lokalt 
ledningsopplegg)

3 Klemme (tilleggsutstyr)

4 Boks med elektriske deler

L
N

1

32

T2 T1 F2 F1 P2 P1

1 2

3 4
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• Sørg for at fjernkontrolledningen, ledningene mellom 
anleggene samt annet elektrisk ledningsopplegg ikke føres 
gjennom de samme stedene på utsiden av anlegget, men la 
det være en avstand på minst 50 mm mellom dem, for ellers 
kan elektrisk støy (ekstern statisk elektrisitet) forårsake 
funksjonsfeil eller brudd.

[FORHOLDSREGLER]

1. Bruk rund kabelsko for tilkobling av ledninger til 
strømtilførselens rekkeklemme.
Hvis dette ikke lar seg gjøre, følger du punktene nedenfor 
ved tilkobling.
• Unngå å koble ledninger med forskjellig tverrsnitt til 

samme rekkeklemme for strømtilførsel.
(Løse forbindelser kan forårsake overoppheting.)

• Bruk spesifisert elektrisk ledning. Fest ledningen godt til 
rekkeklemmen. Lås ledningen fast uten å påføre rekke-
klemmen for stor belastning. (Tiltrekkingsmoment: 
131 N·cm ±10%)

2. Tiltrekkingsmoment for kontaktskruene.
• Bruk riktig skrutrekker for å stramme kontaktskruene. 

Hvis bladet på skrutrekkeren er for lite, kan skruehodet bli 
skadet slik at skruen ikke strammes skikkelig.

• Hvis kontaktskruene strammes for hardt, kan skruene bli 
skadet.

• Se på tabellen nedenfor for tiltrekkingsmomentet til 
kontaktskruene.

3. Unngå å koble ledninger med forskjellig tverrsnitt til samme 
jordingskontakt. Løse tilkoblinger kan forringe beskyttelsen.

4. Plasser overføringsledningen på utsiden av anlegget minst 
50 mm unna strømtilførselsledningen. Det kan oppstå 
funksjonsfeil i utstyret hvis det utsettes for elektrisk 
(eksternt) støy.

5. For fjernkontrolledningen kan du se "INSTALLERINGS-
HÅNDBOKEN FOR FJERNKONTROLLEN", som leveres 
sammen med fjernkontrollen.

6. Koble aldri strømtilførselsledningen til rekkeklemmen 
for fjernkontrolledningen. En slik feil kan skade hele 
systemet.

7. Bruk bare spesifisert ledning, og fest ledninger godt til 
kontakter. Pass på at ledninger ikke gir utvendig strekk-
belastning på kontakter. Hold orden på ledningsopplegget 
slik at det ikke kommer i veien for annet utstyr ved f.eks. 
å presse opp dekselet på boksen med elektriske deler. 
Kontroller at lokket lukkes skikkelig. Ufullstendige 
tilkoblinger kan medføre overoppheting, og i verste fall 
til elektrisk støt eller brann.

9-2 INSTALLERING VED STOR TAKHØYDE
(1) Dette anlegget kan installeres i takhøyder på opptil 

3,8 meter. Hvis takhøyden overstiger 2,7 meter, må 
du imidlertid tilkoble kontakten på rekkeklemmen (A2P) 
for innendørsanlegg som vist på figuren nedenfor.

(2) Tilpass etter innstilling av (1), og bruk blokkeringsmatte for 
luftutløp.
For FXKQ25 · 32 · 40M(A)VE
• Brukes på åpningen på venstre side av 

dreneringssumpen (3 steder), som vist på tegningen.

1 Isolasjonshylse

2 Rund kabelsko

3 Elektrisk ledning

Kontakt
Dimen-

sjon
Tiltrekkings-

moment

Rekkeklemme for fjernkontroll (6P) M3,5 0,79 – 0,97 N·m

Rekkeklemme for strømtilførsel (2P) M4 1,18 – 1,44 N·m

Jordkontakt M4 1,44 – 1,94 N·m

1

2

3

1 Rekkeklemme (2P)

2 Kretskort

3 Fabrikkinnstilt

1 Før inn

MIF

X
3A

X
2A

X
1A

N
O

R
M

A
L

H
IG

H

MIF

X
3A

X
2A

X
1A

N
O

R
M

A
L

H
IG

H

1

2

3

1
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For FXKQ63M(A)VE
• Brukes på åpningen på høyre side av dreneringssumpen 

(3 steder), som vist på tegningen.

9-3 EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG
• Utstyr ledningsopplegget for strømtilførsel for hvert anlegg 

med en bryter og en sikring, som vist på tegningen.

KOMPLETT SYSTEMEKSEMPEL (3 systemer)

1. Ved bruk av 1 fjernkontroll til 1 innendørsanlegg 
(normal drift)

2. For gruppekontroll eller ved bruk av 2 fjernkontroller

Merknad: Det er ikke nødvendig å angi adresse for innendørs-
anlegg når det brukes gruppekontroll. Adressen stilles inn 
automatisk når strømmen slås på.

1 Før inn

1 Strømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Ledning for strømtilførsel

4 Overføringsledning

5 Bryter

6 Sikring

7 BS-anlegg (bare for varmegjenvinningssystem)

8 Innendørsanlegg

9 Fjernkontroll

1

5

1

2

3
4

6

7

8

9

1 Strømtilførsel
220-240 V ~ 50 Hz eller 220 V ~ 60 Hz

2 Utendørsanlegg

3 System nr. 1

4 Innendørsanlegg A

5 Innendørsanlegg B

6 Innendørsanlegg C

7 Mest nedstrøms innendørsanlegg

1 Strømtilførsel
220-240 V ~ 50 Hz eller 220 V ~ 60 Hz

2 Utendørsanlegg

3 System nr. 2

4 Innendørsanlegg A

5 Innendørsanlegg B

6 Innendørsanlegg C

7 Mest nedstrøms innendørsanlegg

8 For bruk med 2 fjernkontroller

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

L N L N L N L N

5

1 1 1 1
2

3

4 6 7

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

L N L N L N L N

5

1 2

3

4 6 7

8
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3. Sammen med anlegg med forgreningsvelger

[FORHOLDSREGLER]

1. Det kan brukes én enkelt bryter for å gi strøm til anlegg 
i samme system. Brytere og strømbrytere må imidlertid 
velges med forsiktighet.

2. Utstyret må ikke jordes til gassrør, vannrør eller 
lynavledere, eller kryssjordes med telefoner. Feil 
jordingsforbindelse kan gi elektrisk støt.

9-4 STYRING MED 2 FJERNKONTROLLER (styre 
1 innendørsanlegg med 2 fjernkontroller)

• Når det benyttes 2 fjernkontroller, må den ene stilles på 
"MAIN" og den andre på "SUB".

VEKSLING MELLOM MAIN/SUB

(1) Stikk en  skrutrekker inn i fordypningen mellom øvre 
og nedre del av fjernkontrollen. Bruk skrutrekker på de 
2 stedene, og vri av den øvre delen.
Fjernkontrollens kretskort er festet til den øvre delen av 
fjernkontrollen.

(2) Drei velgebryteren for MAIN/SUB på én av de to 
fjernkontrollenes kretskort til "S".
(La bryteren på den andre fjernkontrollen bli stående i "M".)

Koblingsmåte (se "8. ELEKTRISK KOBLINGSARBEID")
(3) Ta av dekselet på boksen med elektriske deler.
(4) Legg til fjernkontroll 2 (slave) i rekkeklemmen for 

fjernkontroll (P1, P2) i boksen med elektriske deler.

(Det er ingen polaritet.) (Se figur 1 og 8-3.)

9-5 DATASTYRT KONTROLL (TVANGSSTYRT AV 
OG PÅ/AV-DRIFT) 

(1) Ledningsspesifikasjoner og hvordan ledningsopplegget 
skal utføres
• Ekstern strømtilførsel kobles til kontaktene T1 og T2 på 

rekkeklemmen for fjernkontroll.

(2) Aktivering 
• Tabellen nedenfor forklarer TVANGSSTYRT AV og PÅ/

AV-DRIFT i forhold til inngang A.

(3) Slik velger du TVANGSSTYRT AV og PÅ/AV-DRIFT
• Slå på strømmen, og bruk deretter fjernkontrollen til å 

velge driftsmodus. 

9-6 SENTRALISERT STYRING
• Du må angi gruppenummeret for sentralisert styring. For 

nærmere detaljer kan du se i håndboken for hver tilleggs-
kontroll for sentralisert styring.

1 Strømtilførsel
220-240 V ~ 50 Hz eller 220 V ~ 60 Hz

2 Utendørsanlegg

3 System nr. 3

4 Anlegg med forgreningsvelger

5 Innendørsanlegg A

6 Mest nedstrøms innendørsanlegg

1 Øvre del av fjernkontroll

2 Nedre del av fjernkontroll

3 Sett inn skrutrekkeren her, og vipp forsiktig av den 
øvre delen av fjernkontrollen.

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Control box

Control box
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2L N L N
5

1 1
2

3
4 4

6

1

2
3

1 Fabrikkinnstilling

2 Du trenger bare endre den ene fjernkontrollen hvis 
fabrikkinnstillingene er uendret.

3 Kretskort for fjernkontrollen

1 Inngang A

Lednings-
spesifikasjon

Mantlet, vinylisolert ledning eller kabel 
(2-leder)

Tverrsnitt 0,75 - 1,25 mm
2

Lengde Maks. 100 m

Ekstern kontakt
Kontakt som kan sikre en minimums-
belastning på 15 V likestrøm, 1 mA.

TVANGSSTYRT AV PÅ/AV-DRIFT

Inngang "PÅ" stanser driften (ikke 
mulig via fjernkontroll).

Inngang "AV" → "PÅ" slår 
anlegget PÅ.

Inngang "AV" aktiverer styring via 
fjernkontroll.

Inngang "PÅ" → "AV" slår 
anlegget AV.

S

M
S

S
M1

2

3

F2 T1 T2
FORCED 
OFF

1
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10. INSTALLERING AV 
DEKORASJONSPANELENE

Se installeringshåndboken for panelene.

[FORHOLDSREGLER]

• KOBLINGSMÅTE FOR SVINGEKLAFFMOTOREN
(1) KOBLE SVINGEKLAFFMOTORENS TO LEDERE 

SOM ER MONTERT PÅ DEKORASJONSPANELET, 
TIL KONTAKTENE PÅ HOVEDDELEN.

(2) SKYV ISOLASJONSRØRET I PILENS RETNING SOM 
VIST PÅ FIGUREN SLIK AT KONTAKTEN DEKKES 
FULLSTENDIG.

(3) FEST ÅPNINGEN PÅ ISOLASJONSRØRET VED HJELP 
AV MEDFØLGENDE KLEMMEMATERIALE.

11. INNSTILLINGER PÅ 
INSTALLASJONSSTEDET

Sørg for at lokket på kontrollboksene er lukket på 
innendørs- og utendørsanlegg.
Innstilling på installasjonsstedet må gjøres fra 
fjernkontrollen, og være i overensstemmelse med 
installasjonsforholdene.
• Innstilling kan gjøres ved å endre "Modusnummer", 

"FØRSTE KODENR." og "ANDRE KODENR.".
• For innstilling og drift kan du se "INNSTILLINGER PÅ 

INSTALLASJONSSTEDET" i installeringshåndboken for 
fjernkontrollen.

• Still inn fjernkontrollen på modusen for innstilling på 
stedet.
For nærmere detaljer kan du se kapitlet "SLIK STILLER 
DU INN PÅ STEDET" i håndboken for fjernkontrollen.

• I modusen for innstilling på stedet velger du modus-
nummer 12, og deretter stiller du inn første kodenummer 
(bryter) på "1". Still deretter inn andre kodenummer 
(stilling) på "01" for TVANGSSTYRT AV og på "02" for 
PÅ/AV-DRIFT. (TVANGSSTYRT AV på fabrikkinnstilling.)

12. PRØVEKJØRING
Se i installeringshåndboken for utendørsanlegget.
• Driftslampen på fjernkontrollen vil blinke når det oppstår en 

funksjonsfeil. Sjekk funksjonsfeilkoden på LCD-skjermen for 
å se hva som er galt. Du finner en forklaring på funksjons-
feilkoder og tilhørende problem i "FORHOLDSREGLER 
FOR SERVICE" for innendørsanlegget.
Hvis noen av punktene i tabell 5 vises, kan det være et 
problem med ledningsopplegget eller strømtilførselen, 
så kontroller ledningsopplegget på nytt.

Tabell 5

1 Klemmemateriale (tilleggsutstyr)

1 Første kodenr.

2 Andre kodenr.

3 Modusnummer

4 Modus for innstilling på stedet

1

SETTING

1

2

3

4

Skjerm på fjernkontroll Innhold

"Konsentrert styring" lyser
• Det er en kortslutning i TVANGS-

STYRT AV-kontaktene (T1, T2).

"U4" lyser
"UH" lyser

• Strømmen på utendørsanlegget er av.
• Utendørsanlegget har ikke lednings-

opplegg for strømtilførsel.
• Feil ledningsopplegg for overførings-

ledningen og/eller TVANGSSTYRT 
AV-ledningen.

Tom skjerm

• Strømmen på innendørsanlegget er 
av.

• Innendørsanlegget har ikke 
ledningsopplegg for strømtilførsel.

• Feil ledningsopplegg for fjernkontrol-
ledningen, overføringsledningen og/
eller TVANGSSTYRT AV-ledningen.
norsk 13
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