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1.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Husk af følge disse "SIKKERHEDSANVISNINGER".
Denne enhed er at regne som udstyr, der udelukkende skal
håndteres af fagfolk.
Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produkt
forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal brugeren træffe
forholdsregler imod dette.
I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv.
ADVARSEL og PAS PÅ.
Man skal følge anvisningerne nævnt under forholdsreglerne
nedenfor: De er alle meget vigtige med hensyn til sikkerheden.
ADVARSEL .....Angiver en potentielt farlig situation, som
kan medføre døden eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ ............Angiver en potentielt farlig situation, som
kan medføre mindre eller moderat
tilskadekomst, hvis den ikke undgås.
Denne advarsel kan også gøre
opmærksom på en arbejdsmetode,
der ikke er sikker.
• Efter endt installation skal man teste klimaanlægget og
kontrollere, at det kører korrekt. Giv brugeren tilstrækkelig
vejledning vedrørende brug og rengøring af
indendørsenheden i overensstemmelse med angivelserne
i betjeningsvejledningen. Få brugeren til at opbevare denne
vejledning sammen med betjeningsvejledningen med
henblik på senere brug.
ADVARSEL
• Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage,
elektrisk stød eller brand.
• Installationsarbejdet skal udføres efter anvisningerne
i installationsvejledningen.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage,
elektrisk stød eller brand.

dansk

Installationsvejledning
• Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker
kølemiddel.
Når klimaanlægget installeres i et lille rum, skal man sørge
for, at den mængde kølemiddel, som eventuelt kan lække,
ikke overskrider grænseværdien, selv hvis lækage
forekommer.
Ellers kan det medføre tilskadekomst på grund af iltsvind.
• Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele
i forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre
fejl på klimaanlægget, vandlækage, elektrisk stød eller
brand.
• Installér klimaanlægget på et fundament, som kan modstå
vægten af enheden.
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre,
at klimaanlægget falder ned og forårsager tilskadekomst.
Endvidere kan det få indendørsenhederne til at vibrere,
hvilket medfører ubehagelig støj.
• Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når
installationsarbejdet udføres. Forkert installationsarbejde
kan medføre en ulykke, eksempelvis at klimaanlægget falder
ned.
• Alt el-arbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk i henhold
til relevant lovgivning (bem. 1) og i henhold til anvisningerne
i denne installationsvejledning, og der skal anvendes en
separat kreds.
Endvidere skal man anvende kabel med en tilstrækkelig
længde, og man må aldrig samle to kabler for at få den
korrekte længde.
Hvis der er for lidt kapacitet på strømforsyningskredsen, eller
hvis den elektriske konstruktion er udført forkert, kan det
medføre elektrisk stød eller brand.
(bem. 1) relevant lovgivning betyder "Alle internationale,
nationale og lokale direktiver, love og/eller
bestemmelser, som er relevante i forbindelse med
et specifikt produkt eller område".
• Jordforbindelse af klimaanlægget.
Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør,
lynafledere eller telefon-jordledninger.
Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød
eller brand.
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan
medføre skader på klimaanlægget.
• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller
brand.
• Slå strømforsyningen fra, før du berører de elektriske
komponenter.
Hvis man rører ved disse dele, kan man få elektrisk stød.
• Alle ledninger skal være sikrede, og man skal derfor
anvende de specificerede ledninger og sikre sig, at
terminalklemmerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern
belastning.
Forkert udført forbindelse eller fastgørelse kan medføre
overophedning eller brand.
• Når ledningerne trækkes mellem indendørs- og
udendørsenheden, og når strømforsyningen tilsluttes, skal
man trække ledningerne på en sådan måde, at dækslet på
styreboksen kan fastgøres sikkert.
Hvis styreboksens dæksel sidder forkert, kan det resultere i,
at terminalerne bliver for varme, og medføre elektrisk stød
eller brand.
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• Hvis der trænger kølegas ud i rummet under installationen,
skal rummet udluftes øjeblikkeligt.
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer
i kontakt med ild.
• Efter endt installationsarbejde skal man kontrollere, at der
ikke trænger kølegas ud.
Der kan dannes giftige gasser, hvis kølegassen trænger
ud i rummet og kommer i kontakt med antændelseskilder
såsom en varmeblæser, et komfur eller en ovn.
• Rør aldrig direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et
uheld. Dette kan medføre alvorlige sår på grund af
forfrysninger.
PAS PÅ
• Installér drænrørene i henhold til denne
installationsvejledning, hvorved der sikres tilstrækkelig
dræning, og isolér rørene for at forebygge kondensdannelse.
Forkerte drænrør kan medføre vandlækage og forårsage
vandskade på inventaret.
• Installér klimaanlægget, strømforsyningskablet, ledningen til
fjernbetjeningen og transmissionsledningen mindst 1 meter
fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse eller
støj.
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)
• Installér indendørsenheden så langt fra fluorescerende
lamper, som muligt.
Hvis der anvendes et sæt med trådløs fjernbetjening, kan
fjernbetjeningens sendeafstand blive kortere end forventet
i rum med elektroniske lysstoflamper (med inverter eller
hurtigstart).
• Installér ikke klimaanlægget på følgende steder:
1. Hvor der forekommer mineralolietåger, olieforstøvning
eller -damp, såsom i køkkenet.
Plasticdele kan nedbrydes og blive defekte, og dette kan
medføre vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur
gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan
medføre kølemiddel-lækage.
3. Hvor der er opstillet maskiner, som udsender
elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet,
hvilket medfører at udstyret ikke virker korrekt.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser,
hvor kulfiber eller antændeligt støv afgives til luften, eller
hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom
fortynder eller benzin.
Hvis der lækker antændelige gasser omkring
klimaanlægget, kan dette medføre antændelse.
• Klimaanlægget er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.

2.
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FORSIGTIG

• Læs denne manual, før indendørsenheden installeres.
• Lad forhandleren eller en kvalificeret montør foretage
installationen. Forkert installation kan medføre lækage og,
mere alvorligt, elektrisk stød eller brand.
• Brug kun dele, som leveres sammen med enheden, og som
lever op til specifikationerne. Uspecificerede dele kan
medføre, at enheden falder ned, medføre lækage eller, mere
alvorligt, elektrisk stød eller brand.
• Du skal montere et luftfilter (købes på stedet) i
luftindsugningssiden for at forebygge vandlækage osv.

2-2

TILBEHØR

Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med enheden.
Betegnelse
Mængde

FØR INSTALLATION

• Når man flytter enheden under udpakning, skal man løfte
den ved at holde i de fire løfteøskner uden at udøve tryk
på andre dele, særlig kølerørene, drænrørene, flanger og
andre dele af harpiks.
• Husk at kontrollere typen af R410A kølemiddel, der skal
anvendes, før enheden installeres. (Ved brug af forkert type
kølemiddel kan enheden ikke køre korrekt).
• Det tilbehør, der er nødvendigt ved installation, skal
opbevares af montøren, indtil installationsarbejdet er
afsluttet. Man må ikke smide delene ud!
• Vælg en transportvej.
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• Lad enheden blive i emballagen under flytningen, indtil
enheden er transporteret til opstillingsstedet. 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.
• Når du flytter enheden efter udpakning, skal du holde fast i
enhedens hængebeslag (× 4). Tag ikke fat i kølerør, drænrør
eller plasticdele.
• Se Installationsvejledningen, der leveres med
udendørsenheden, vedr. installation af denne enhed.
• Enheden må ikke installeres eller bruges på steder nævnt
herunder.
• Steder med mineralsk olie, eller rum fyldt med damp
eller væskesprøjt, som i køkkener. (Plasticdele kan
blive nedbrudt, og dette kan medføre, at enheden
falder ned, eller medføre lækage).
• Steder, hvor der forekommer ætsende dampe såsom
svovldampe. (Kobberrør og lodninger kan blive
tærede, og det kan medføre, at kølemidlet lækker)
• Hvor enheden udsættes for letantændelige gasser, og
hvor der anvendes flygtige brændbare gasser såsom
fortynder eller benzin. (Gas i nærheden af enheden
kan blive antændt)
• Hvor maskiner kan danne elektromagnetiske bølger.
(Der kan forekomme driftsfejl på styresystemet).
• Hvor luften indeholder store mængder af salt, såsom
luft nær havet, og hvor der forekommer
spændingsudsving, f.eks. på fabrikker.
Ligeledes i biler samt på skibe.
• Denne enhed, både indendørs og indendørs, er velegnet til
brug i handelsvirksomheder og i let industri.
Installation i en bolig kan forårsage elektromagnetisk
interferens.

Form

Monterede rør (andet)
(1)
• Betjeningsvejledning
• Installationsvejledning
1 sæt
• Skruer til flangeforbindelse (M5)
(40 stk.)
• Isoleringsmateriale (til hængebeslag)
(2 stk.)
• Skiver (8 stk.)
• Klemmer (3 stk.)
• Sekskantbolte til rørflange (M10)
(2 stk.)
• Fjederskive til rørflange (M10) (2 stk.)

dansk
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TILBEHØR

2-4

• Der er to typer fjernbetjening: ledningsforbundet og trådløs.
Vælg en fjernbetjening i henhold til kundens ønske og
installér den et passende sted.
Tabel 1
Fjernbetjening
Ledningstype
Trådløs type

3.

BRC1E52
Varmepumpe type

BRC4C65

Type kun køling

BRC4C66

• Hvis man ønsker en fjernbetjening, der ikke er anført
i tabel 1, skal man vælge en passende fjernbetjening
ved hjælp af kataloger og teknisk materiale.

I FORBINDELSE MED FØLGENDE GÆLDER DET,
AT MAN SKAL VÆRE SÆRLIG OMHYGGELIG
UNDER MONTERINGEN OG FORETAGE KONTROL,
NÅR INSTALLATIONEN ER UDFØRT.
a. dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde

Sidder indendørs- og
udendørsenheden ordentligt
fast?

Enheden kan falde ned, 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?

Der kan forekomme funktionsfejl på enheden, eller komponenter kan blive brændt af.

Er lednings- og rørforbindelser
korrekt monteret?

Der kan forekomme funktionsfejl på enheden, eller komponenter kan blive brændt af.

Er der sikker jordforbindelse til
enheden?

Fare i forbindelse med
kortslutning.

Er ledningsstørrelsen
i overensstemmelse med den
angivne?

Der kan forekomme funktionsfejl på enheden, eller komponenter kan blive brændt af.

Er luftafgang og -indgang på
udendørs- eller indendørsenheden blokeret?

Blokering kan medføre
utilstrækkelig køling.

Kontrol

(1) Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser er
opfyldt, og som kunden kan godkende.
• For oven (også overside loft) på indendørsenheden, hvor
der ikke kan dryppe vand fra kølerøret, drænrøret,
vandrøret osv.
• Hvor optimal luftdistribution kan sikres.
• Hvor intet blokerer luftpassagen.
• Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.
• Hvis støttedelene ikke er stærke nok til at bære vægten
af enheden, kan enheden falde ned og forårsage alvorlig
tilskadekomst.
• Hvor loftet ikke er for skråt.
• Hvor der ikke er risiko for udslip af brændbar gas.
• Hvor der er tilstrækkelig plads til, at vedligeholdelse og
service kan foretages. (Se fig. 1)
• Hvor rørforbindelserne mellem indendørs- og udendørsenheden er mulige indenfor den tilladte grænse. (Se
installationshåndbogen til udendørsenheden.)
PAS PÅ
• Installér indendørs- og udendørsenhederne,
strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse eller støj.
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)
(2) Brug ophængningsbolte til installationen. Undersøg,
om loftet er stærkt nok til at bære vægten af enheden.
Hvis det ikke er tilfældet, skal loftet forstærkes, før
enheden installeres.

≥50

Hvis ikke kontrollen udføres
omhyggeligt, kan følgende
forekomme.

470

Er kølerørenes længde og
Mængden af kølemiddel
ekstra påfyldning af kølevæske påfyldt systemet er ikke
noteret?
registreret.

b. Dele, der skal kontrolleres ved leveringen
Se også "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER".
Elementer, der skal kontrolleres

VALG AF INSTALLATIONSSTED

Montér ekstra varmeisolering omkring enheden, når det kan
antages, at den relative luftfugtighed ved loftet overskrider 80%.
Som isoleringsmateriale anvendes glasuld, polyethylenskum
eller lignende med en tykkelse på 10 mm eller mere.

BEMÆRK

Elementer, der skal
kontrolleres

BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATØREN

• Forklar kunderne, hvordan man benytter enheden korrekt
(særlig rensning af filtre, brug af forskellige funktioner og
justering af temperatur), og få kunderne til selv at foretage
betjeningen og udføre funktionerne, mens de kigger i
vejledningen.

≥650
Kontrol

Har du forklaret kunden om brug af klimaanlægget, mens du
viste betjeningsvejledningen til kunden?

1

1

Figur 1
Plads til servicearbejde
Enhed: mm

Har du udleveret betjeningsvejledningen og
installationsvejledningen til kunden?

c. Punkter, der skal forklares i forbindelse med drift
Dele, hvor der er ADVARSEL og PAS PÅ mærker i betjeningsvejledningen, er dele, hvor der er risiko for tilskadekomst og
tingsskade i forbindelse med generel anvendelse af produktet. Det
er endvidere nødvendigt, at man forklarer det beskrevne indhold
fuldt ud for kunderne, og at man opfordrer kunderne til at læse
betjeningsvejledningen.

dansk
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4.

FORBEREDELSER FØR INSTALLATION

(1) Relativ placering af indendørsenhed og ophængningsbolt.
(Se fig. 2)

1

1148
1100

5.

INSTALLATION AF INDENDØRSENHEDEN

Det er lettere at montere ekstraudstyr før indendørsenheden installeres.
Vedrørende dele til brug ved installationen skal man anvende
det medfølgende tilbehør og de dele, der er specificeret af
Daikin.
(1) Fastgør hængebeslaget til ophængningsbolten. Spænd
møtrikker for oven og for neden fast og brug skiver.
1

4

3

2

1296
1380

2

5

±150

≥650

3

600

≥1100
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3

(2) Justér enhedens højde.
(3) Kontrollér, at enheden er plan.
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Figur 2
Ophængningsbolt (x4)
Indendørsenhed
Luftafgang
Luftindtag
Plads til servicearbejde
Inspektionslem
Enhed: mm

1

A

A

Installationseksempel
1
2
3
4
5

Loftsplade
Anker
Lang møtrik eller strammemøtrik
Ophængningsbolt
Indendørsenhed

Bemærk) De ovennævnte dele medfølger ikke.

4

2
3
B

(2) Montér en stofbeklædt kanal til luftudtaget og luftindtaget,
således at vibrationer fra hovedenheden ikke overføres til
kanaler eller loft.
Man bør også støjisolere kanalen indvendigt og sætte
vibrationsdæmpende gummi på ophængningsboltene.
(3) Montering af ophængningsboltene.
(Brug 10 mm bolte.)
• Montér udstyret, hvor støtteelementerne er stærke nok til
at bære vægten af udstyret. Brug indlejrede elementer
eller forankringsbolte i nyopførte bygninger og
almindelige ankre i ældre bygninger.

1
2
3
4
5

Dele, der skal anskaffes på opstillingsstedet
Skiver (tilbehør)
Spænd oppefra og under (dobbelt møtrik)

4
3

B

5

6

1
2
3
4
5
6

Vater
Vinylrør
Indstillingsbolt til hængebeslag
Isoleringsmateriale (tilbehør)
A-A tværsnit
B-B tværsnit

• Ret enheden ind med et vaterpas ved monteringen. Hvis
ikke enheden er i vater, kan det medføre vandlækage.
• Når man nivellerer enheden, skal man kontrollere alle fire
hjørner med et vaterpas eller med en vinylslange med
vand. (Se billedet ovenfor.)
(4) Spænd møtrikkerne for oven.
(5) Isolér de to hængebeslag på afgangssiden med
isoleringsmaterialet (×2). Isolér hjørnerne, således at man
ikke kan se overfladerne og kanterne på hængebeslagene.
PAS PÅ
Hvis enheden monteres i en vinkel modsat drænrøret, kan
det medføre vandlækage.

dansk

6.

KØLERØR

Se installationsvejledningen, som følger med udendørsenheden, vedrørende kølerør på udendørsenheden.
Isolér overalt på begge sider af gas- og kølerørene. Ellers
kan der forekomme vandlækage.
(Ved brug af varmepumpe kan temperaturen på gasrørene nå
op på ca. 120°C, så man skal bruge isoleringsmateriale, der kan
holde til dette).
Endvidere skal man, når temperatur og fugtighed på
kølerørene kan overskride 30°C eller RH80%, forstærke
køleisoleringen. (20 mm eller tykkere). Der kan dannes
kondens på overfladen af isoleringsmaterialet.
Kontrollér, hvilket kølemiddel der anvendes, før der føres
rør. Hvis der anvendes forskellige kølemiddeltyper, kører
anlægget ikke korrekt.
•
•
•

•

PAS PÅ
Brug en rørskærer og en krave, der er egnet brug
sammen med den anvendte kølemiddeltype.
Påfør ether- eller esterolie inde i kraven inden samling.
For at forhindre indtrængen af støv, fugt eller
indtrængen af andre fremmedlegemer skal rørenderne
knibes sammen eller afdækkes med tape.
Der må ikke trænge andet end det tilladte kølemiddel ind
i kølekredsløbet, eksempelvis luft osv. Hvis der lækker
kølegas under arbejde på anlægget, skal man udlufte
rummet med det samme.

• Udendørsenheden er påfyldt kølevæske.
• Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle
samtidig, som vist på tegningen, når du tilslutter eller
frakobler rørledninger til/fra enheden.
• For at undgå, at brystmøtrikkerne flækker, og for at undgå
gaslækage, skal du sørge for både at anvende skruenøgle
og momentnøgle samtidig, som vist på tegningen, når du
tilslutter eller frakobler rørledninger til/fra enheden.
• Se tabel 2 vedrørende dimensioner på afstandsstykker ved
brystmøtrik.
• Når brystmøtrikken spændes, skal man påføre ether- eller
esterolie på kraven (kun indvendigt) og dreje møtrikken rundt
tre til fire gange og herefter spænde den.
• Se tabel 2 vedr. tilspændingsmoment.
• Luft ud, hvis der lækker kølemiddel under arbejdet.
Tabel 2
Tilspændingsmoment

Dimension
krave
A (mm)

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

Form krave

1

Påfør esterolie eller etherholdig olie, kun på
indersiden

1

2
3
4

1
2
3
4

Momentnøgle
Skruenøgle
Rørforskruning
Brystmøtrik

PAS PÅ
Hvis man spænder for hårdt, kan man ødelægge kraven,
hvilket medfører kølemiddellækage.
Brug tabel 3 som reference, hvis du ikke har adgang til en
momentnøgle. Efter endt arbejde skal du kontrollere, at der ikke
trænger gas ud. Når man spænder brystmøtrikken med nøglen,
vil tilspændingsmomentet pludselig blive forøget. Fra dette
punkt skal man spænde møtrikken yderligere i en vinkel vist
i tabel 3.
Tilspændingsmomentet for sekskantboltene (tilbehør) til
montering af gasrør (tilbehør) på enheden er 21,5 – 28,9 N·m.
• Når du har kontrolleret rørforbindelserne for gaslækage, skal
du isolere væske- og gasrør, se tegningen nedenfor.
PAS PÅ
Man skal isolere al eksisterende rørføring hele vejen til
rørforbindelsen inde i enheden. Enhver fritliggende del
af rørene kan medføre kondensdannelse, eller man kan
brænde sig ved berøring.

R0.4-0.8

A

0

90 ±2

0

0

45 ±2

0

Rørstørrelse

1

BEMÆRK

De anvendte brystmøtrikker skal være dem,
som følger med hovedelementet.

dansk

5

1
4

1

2

2

5

4

6

4
5
6
7
8
9

9

1

Isolering (medfølger ikke)
Monterede rør (tilbehør)
Fjederskive (tilbehør)
Sekskantbolt (tilbehør)
Der må ikke være mellemrum
Hovedelement
Isolering (sat på hovedelementet)
Gasrør
Væskerør
Brystmøtrik

4
6

Kølerør
Del, som skal loddes
Omvikling
Spærreventil
Trykreduktionsventil
Kvælstof

Ikke anbefalet, men i nødstilfælde
Man bør benytte en momentnøgle, men hvis man er nødt til
at montere enheden uden en momentnøgle, kan man
installere som beskrevet nedenfor.
Efter endt arbejde skal man kontrollere, at der ikke er
gaslækage.
Hvis man spænder ind med en skruenøgle, når man et
punkt, hvor tilspændingsmomentet pludselig øges. Fra
denne position spændes brystmøtrikken i vinklen vist
nedenfor:
Tabel 3

BEMÆRK
• De monterede rør er påkrævede ved tilslutning af gasrør.
Ved tilslutning af de medfølgende rør skal man bruge de
medfølgende bolte (2) til rørflangen og fjederskiver (2).
• Tilslut kølerør og forgreninger i henhold til den medfølgende
installationsvejledning, der leveres sammen med
udendørsenheden.
Indendørsenheder,
der skal tilsluttes

Diameter gasrør

Diameter væskerør

FXMQ200MBVE

Ø19,1
Brug påmonteret rør.

Ø9,5

FXMQ250MBVE

Ø22,2
Brug påmonteret rør.

Ø9,5

PAS PÅ
VÆR FORSIGTIG VED LODNING AF KØLERØR
Brug ikke flusmiddel ved lodning på kølerørene. Derfor skal
man anvende fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som ikke
behøver flusmiddel.
(Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kølerørene. Hvis
man eksempelvis bruger klorinbaseret flusmiddel, vil det
medføre rørkorrosion, eller det vil beskadige køleolien, hvis
flusmidlet indeholder fluor.)
• Før man lodder lokalt på kølerørene, skal man blæse
kvælstofgas gennem rørene for at drive luft ud.
Hvis man lodder uden at blæse igennem med kvælstofgas,
dannes der et oxidlag i rørene, hvilket kan forårsage
funktionsfejl på systemet.
• Når man lodder på kølerørene, skal man først lodde efter
indblæsning af kvælstof eller mens man blæser kvælstof ind
i kølerørene. Når dette arbejde er afsluttet, skal man tilslutte
indendørsenheden med en krave- eller flangeforbindelse.
• Kvælstof skal indstilles til 0,02 MPa med en
trykreduktionsventil, hvis man lodder, mens der ledes
kvælstof ind i rørene.

6

1
2
3
4
5
6

Rørstørrelse

Tilspændingsvinkel

Anbefalet længde på
værktøjets greb

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

7.

DRÆNRØR

Før drænrørene, som vist nedenfor, og træf forholdsregler
mod kondens. Forkert monterede rør kan forårsage
utætheder og eventuelt væde møbler og ejendele.
Isolér drænslangen inde i bygningen.
(1) Føring af drænrør.
• Her skal der ikke monteres vandlås.
• Drænrøret bør være kort med en hældning mindre end
1/100 for at undgå, at der dannes luftlommer.
• Rørets diameter er den samme som på tilslutningsrøret
(PS1B), og den skal være lig med eller større end
tilslutningsrørets diameter.
• Hvis der samles flere drænrør, skal man montere som
beskrevet nedenfor. (Vælg en passende tykkelse på det
centrale drænrør til de enheder, som skal tilsluttes.)
1
≥100 mm

8

1
2
3

1

5

7

3

6

3

6

5

1
2

2

Centralt drænrør
Hældning på mindst 1/100

dansk

(2) Kontrollér, om vandet bortledes korrekt efter montering af
rørene.
• Åbn vandpåfyldningsåbningen og påfyld ca. 1 liter vand
langsomt ind i afløbsbakken, og kontrollér drænet.
Ansamling af vand i drænrøret kan blokere drænrørene.

8-2

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Model
FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

1

1

Vandpåfyldningsåbning

PAS PÅ
• Tilslutninger til drænrør.
Tilslut ikke drænrør direkte til afløbsrør, der lugter af
ammoniak. Ammoniakken i afløbet kan trænge ind i
indendørsenheden gennem drænrørene og forårsage
korrosion på varmeveksleren.

8.

LEDNINGSFØRING

8-1

GENERELLE INSTRUKTIONER

• Alle standarddele og materialer samt elektriske installationer
skal overholde lokale forskrifter.
• Brug kun kobberledning.
• Vedrørende elinstallation, se mærkatet med ledningsdiagram på dækslet til styreboksen.
• Vedrørende detaljer om ledningsføring på fjernbetjeningen,
se installationsvejledningen, der følger med
fjernbetjeningen.
• Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede elektrikere.
• Dette system består af flere indendørsenheder. Mærk alle
indendørsenheder med enhed A, enhed B .... og sørg for,
at klembrættets ledninger til udendørsenheden og til BSenheden sidder korrekt. Hvis ledningerne og rørene mellem
udendørs- og indendørsenheden ikke sidder korrekt,
fungerer systemet muligvis ikke korrekt.
• Der skal monteres en hovedafbryder eller anden form for
afbryder med adskillelse af alle ledere i ledningsføringen
i henhold til relevante lokale og nationale bestemmelser.
Driften genstartes automatisk, hvis hovedstrømforsyningen
slukkes og derefter tændes igen.
• Se Installationsvejledningen, der leveres med udendørsenheden, vedrørende dimensionen på kabler til strømforsyning, der er tilsluttet udendørsenheden, kapaciteten
på afbryder og kontakter samt instruktioner vedrørende
ledningsføring.
• Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.
• Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør,
lynafledere eller telefon-jordledninger.
• Gasrør: kan forårsage eksplosion eller brand, hvis der
trænger gas ud.
• Vandrør: ingen jordforbindelse, hvis der anvendes rør
af hård vinyl.
• Telefon-jordforbindelser eller lynafledere: kan forårsage
unormal høj elektrisk spænding i jord ved tordenvejr.

dansk

Strømforsyning

Enheder
Hz

Volt

Spændingsområde

50

220240

Maks. 264
Min. 198

Ventilatormotor

MCA

MFA

kW

FLA

10,3

16

1,100

4,3

10,3

16

1,100

5,6

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

8-3

SPECIFIKATIONER FOR STANDARDLEDNING

Model

Strømforsyningsledning
Ledning

Dimension

Ledning

H05VVU3G

Ledningsdimension
skal følge
lokale
forskrifter.

Beklædt
ledning
(ledning med
2 par)

FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

Ledning til fjernbetjening
Transmissionsledning
Dimension
0,75 1,25 mm

2

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

7

9.

9-1

EKSEMPEL PÅ LEDNINGSINSTALLATION OG HVORDAN
FJERNBETJENINGEN INDSTILLES

PAS PÅ
• Ledningshullet skal tætnes med tætningsmateriale eller kit
(medfølger ikke) for at hindre, at vand, insekter eller smådyr
trænger ind. Ellers kan der forekomme kortslutning inde i
styreboksen.
• Ved fastgørelse af ledningerne må ledningsforbindelserne
ikke påvirkes, og man skal bruge det medfølgende klemmemateriale ved fremstilling af passende holdere. Under
ledningsarbejde skal man sikre sig, at dækslet kan sættes
let på styreboksen ved at placere ledningerne ordentligt og
ved at sætte dækslet rigtigt på. Når dækslet sættes på styreboksen, må ledningerne ikke komme i klemme. Træk
ledningerne gennem ledningshullerne for at undgå
beskadigelse af ledningerne.
• Sørg for, at ledningen til fjernbetjeningen, ledningerne
mellem enhederne og andre elektriske ledninger ikke føres
ved det samme sted udenfor anlægget, hold dem adskilt
med mindst 50 mm, ellers kan elektrisk støj (eksterne
forstyrrelser) forårsage forkert drift eller brud.

TILSLUTNING AF LEDNINGER

(Tag dækslet af styreboksen og ledningen som vist på
tegningen nedenfor).

4

1

2

5

3

[ FORSIGTIG ]

7

6

1
2
3
4
5
6
7

Ledning til fjernbetjeningen (ledningsføring på stedet)
Transmissionsledning (ledningsføring på stedet)
Dæksel styreboks
Strømforsyningskabel (medfølger ikke)
Jordforbindelse
Bøjle (tilbehør)
Ledningsclips

1

1. Brug en rund krympeterminal ved tilslutning til strømforsyningens klemrække.
Se følgende, hvis der ikke anvendes krympeterminal.
• Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse til den
samme strømforsyningsterminal.
(Løse forbindelser kan forårsage overophedning.)
• Brug den el-ledning, der er angivet. Slut ledningen til
terminalen. Spænd ledningen fast uden at udsætte
terminalen for alt for stor belastning.
1

3

2

2
3

X27A

1
2
3

X1M
X2M

4

1
2
3
4
5
6

5

Ledning til fjernbetjening
Klemrække til fjernbetjening
Strømforsyningens klemrække
Transmissionsledning
Klemmer (tilbehør)
Strømforsyningsledning og jordledning

6

Isolerende bøsning
Krympeterminal med ring
El-ledning

2. Tilspændingsmoment for terminalskruerne.
• Brug en passende skruetrækker ved stramning af
terminalskruerne. Hvis kærven på skruetrækkeren er for
lille, kan skruehovedet beskadiges, og skruen kan ikke
spændes korrekt.
• Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne
beskadiges.
• Se tabel 4 vedr. tilspændingsmoment på
terminalskruerne.
Tabel 4
Dimension

Tilspændingsmoment

M3,5

0,79 – 0,97 N·m

Strømforsyningens klemrække

M4

1,18 – 1,44 N·m

Jordklemme

M5

3,02 – 4,08 N·m

Klemme
Klemrække til fjernbetjening
(6P)

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

8

dansk

4. Hold transmissionsledningen mindst 50 mm væk fra strømforsyningskablet uden for enheden. Der kan forekomme
driftsfejl på udstyret, når det påvirkes med elektrisk
(ekstern) støj.
5. Angående ledninger til fjernbetjeningen, se
INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN TIL
FJERNBETJENINGEN, som leveres med fjernbetjeningen.
6. Tilslut aldrig strømforsyningskablet til fjernbetjeningens klemrække. En sådan fejl kan beskadige
hele systemet.
7. Brug kun de angivne ledninger og tilslut ledningerne
omhyggeligt til terminalerne. Pas på, at ledningerne ikke er
belastet ved terminalerne. Sørg for, at ledningerne er pænt
ordnede, så ikke de spærrer for andet udstyr, eller at de
f.eks. får dækslet på styreboksen til at springe op. Sørg for,
at dækslet lukker tæt. Dårlige forbindelser kan forårsage
overophedning og i værste fald elektriske stød eller brand.

9-2 EKSEMPEL PÅ LEDNINGSFØRING
• Forsyn strømforsyningskablet til hver enhed med en kontakt
og en sikring, som vist på tegningen.
EKSEMPEL PÅ KOMPLET SYSTEM (3 SYSTEMER)
3

1

4

2

5
6

1. Hvis der bruges 1 fjernbetjening til 1 indendørsenhed
(normalt)
220-240V
1
1
50Hz L N

2

220-240V
1
50Hz
N

1

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L

1

L N

220-240V
1
50Hz

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

4

1
2
3
4
5
6
7

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

5
P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

dansk

Strømforsyning
Hovedafbryder
Strømforsyningsledning
Transmissionsledning
Kontakt
Sikring
BS enhed (kun til systemer med varmegenvinding)
Indendørsenhed
Fjernbetjening

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6
P1 P2

P1 P2

7

P1 P2

2. Ved gruppestyring eller ved brug af 2 fjernbetjeninger
220-240V
1
1
50Hz L N

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

2

3

6

5
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

7
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LN

Strømforsyning
Udendørsenhed
System nr. 1
Indendørsenhed A
Indendørsenhed B
Indendørsenhed C
Højeste nedstrøm i indendørsenheden

4

9

L N

220-240V
1
50Hz

3

7

8

1

1
2
3
4
5
6
7
8

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

8

P 1 P2

P1 P2

Strømforsyning
Udendørsenhed
System nr. 2
Indendørsenhed A
Indendørsenhed B
Indendørsenhed C
Højeste nedstrøm i indendørsenheden
Til brug med 2 fjernbetjeninger

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

9

9-4

3. Inklusive BS-enhed
220-240V
1
1
50Hz L N

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

3

2

1

L N

4

220-240V
1
50Hz

Control box

4
Control box

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

EKSTERN FJERNBETJENING (NØDSTOP OG
TIL/FRAKOBLING)

(1) Ledningsspecifikationer og hvordan ledningsinstallationerne foretages
• Tilslut input udefra til terminalerne T1 og T2 på
fjernbetjeningens klemrække.

F2
5

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6

L N

T1

T2

FORCED
OFF

P1 P2 F1 F2 T1 T2

1
P1 P2

1
2
3
4
5
6

P1 P2

Strømforsyning
Udendørsenhed
System nr. 3
BS-enhed
Indendørsenhed A
Højeste nedstrøm i indendørsenheden

[ FORSIGTIG ]
1. En enkelt-afbryder kan anvendes til strømforsyningen til
enheder i samme system. Imidlertid skal
forgreningskontakter og forgreningskredsløbsafbrydere
vælges meget omhyggeligt.
2. Dan ikke jordforbindelse ved hjælp af gasrør, vandrør,
lynafledere eller forbindelser til telefoner. Forkert
jordforbindelse kan forårsage elektriske stød.

9-3

STYRING MED 2 FJERNBETJENINGER
(styring af 1 indendørs enhed med
2 fjernbetjeninger)

• Ved styring med 2 fjernbetjeninger, skal den ene være
indstillet på main og den anden på sub.
< Skift fra main til sub og omvendt >
Se installationsvejledningen, der følger med
fjernbetjeningen.
< Fremgangsmåde ved ledningsføring >

1

Input A

Ledningsspecifikationer

Beklædt vinylledning eller -kabel
(2 ledninger)

Diameter

0,75 - 1,25 mm

Længde

Maks. 100 m

Ekstern klemme

Kontakt, som kan sikre den mindste
belastning på 15 V DC, 1 mA.

2

(2) Aktivering
• I tabel 5 beskrives FORCED OFF (tvungen frakobling) og
ON/OFF DRIFT i forhold til input A.
Tabel 5
FORCED OFF

ON/OFF drift

Input ON standser drift (ikke muligt med
fjernbetjeninger).

Input OFF → ON slår
enheden TIL.

Input OFF muliggør styring med
fjernbetjening.

Input ON → OFF slår
enheden FRA.

(3) Valg af FORCED OFF og ON/OFF drift
• Tænd for strømmen og brug fjernbetjeningen til at vælge
driftsmåde.

9-5 CENTRAL STYRING
• Ved centraliseret styring er det nødvendigt at angive
gruppenummeret. For detaljer, se i manualen til den enkelte
ekstra styreenhed til centraliseret styring.

(1)Fjern dækslet på styreboksen.
(2)Før ledning mellem fjernbetjeningen 2 (sekundær)
og terminalen (P1·P2) på klemrækken med fjernbetjeningens ledning på klemrækken (X1M) i
styreboksen.
1

2

1
2
3

10

3

Klemrække (X1M) til fjernbetjeningsledninger (P1, P2)
Ingen polaritet
Fjernbetjening 1 (primær)
Fjernbetjening 2 (sekundær)

dansk

10. BRUGSSTEDSINDSTILLING

11. TESTDRIFT

Tænd for strømforsyningen, og foretag brugsstedsindstilling med fjernbetjeningen i henhold til den udførte
installation.
• Indstil 3 steder, "Driftsmåde-nr.", "FØRSTE KODE-nr." og
"ANDET KODE nr.".

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/Caution for
servicing" på udendørsenheden.
Hvis elementerne i tabel 7 vises, kan der være problemer
med ledninger eller strømforsyning, og man skal derfor
kontrollere ledningerne igen.

Indstillingerne vist med "
" i tabellen er dem, der er
indstillet på fabrikken.
• Indstillingsprocedure og fremgangsmåde er vist i
installationsvejledningen, som følger med fjernbetjeningen.
(Bemærk) Selvom indstilling af "Driftsmåde-nr." foretages
for en gruppe, skal du, hvis du vil foretage
individuel indstilling af hver indendørsenhed eller
bekræfte efter indstilling, foretage indstillingen
med "Driftsmåde-nr." vist i parentesen ( ).
• Med fjernbetjening, skift af input til TVUNGEN
FRAKOBLING eller til ON/OFF DRIFT.
[1] Gå ind i indstillinger på brugsstedet med fjernbetjeningen.
[2] Vælg driftsmåde-nr. "12".
[3] Indstil FØRSTE KODE-nr. til "1".
[4-1] Ved TVUNGEN FRAKOBLING skal du indstille ANDET
KODE-nr. til "01".
[4-2] Ved ON/OFF DRIFT skal du indstille ANDET KODE-nr.
til "02".
(Der er indstillet til TVUNGEN FRAKOBLING på fabrikken.)
• Bed kunden om at opbevare fjernbetjeningens manual
sammen med driftsvejledningen.
• Foretag kun indstillinger, der er angivet i tabellen.

Tabel 7
Display på fjernbetjening

Indhold

"Concentrated Management" • Der er kortslutning ved FORCED
OFF terminalerne (T1, T2).
er markeret

"U4" er markeret
"UH" er markeret

• Strømforsyningen til
udendørsenheden er koblet fra.
• Udendørsenheden er ikke sluttet
til strømforsyningen.
• Forkert ledningsføring ved
transmissionsledning og/eller
ledningsføring til NØDSTOP/
FORCED OFF.

Ingen visning

• Strømforsyningen til
indendørsenheden er koblet fra.
• Indendørsenheden er ikke sluttet
til strømforsyningen.
• Forkert ledningsføring ved
ledninger til fjernbetjening,
transmission og/eller NØDSTOP/
FORCED OFF.

Indstillinger vedr. eksternt statisk tryk
Du kan ændre "ANDET KODE-NR." som vist i tabel 6 i henhold
til det eksterne statiske tryk på den kanal, der skal tilsluttes.
Tabel 6
Indstilling

Tilstands-nr.

FØRSTE
KODE-NR.

ANDET
KODE-NR.

Standard
E.S.P

13 (23)

6

1

Høj E.S.P

13 (23)

6

2

dansk
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NOTES

NOTES

3P258319-14G
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