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1.

SIKKERHETSTILTAK

Sørg for å følge alle "SIKKERHETSTILTAK".
Dette produktet hører innunder betegnelsen "utstyr ikke allment
tilgjengelig".
Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen kan
dette produktet forårsake radiointerferens, slik at brukeren må
ta nødvendige forholdsregler.
Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL
og FARE.
Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor: De er viktige for
å trygge sikkerheten.
ADVARSEL .....Angir en potensielt farlig situasjon som,
hvis den ikke forhindres, kan medføre død
eller alvorlig personskade.
FARE ...............Angir en potensielt farlig situasjon som,
hvis den ikke forhindres, kan medføre
mindre eller moderat personskade.
Kan også brukes til å varsle om risikabel
bruk.
• Når installeringen er fullført, må du teste luftkondisjoneringsanlegget og kontrollere at det fungerer som det skal.
Gi brukeren tilstrekkelig innføring i bruk og rengjøring
av innendørsanlegget i henhold til driftshåndboken. Be
brukeren om å oppbevare denne håndboken sammen med
driftshåndboken på et lett tilgjengelig sted for fremtidig bruk.
ADVARSEL
• Be nærmeste forhandler eller kvalifisert personell om
å utføre installeringsarbeid.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.
• Installeringsarbeid må utføres i overensstemmelse med
denne installeringshåndboken.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.
• Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle
kjølemedielekkasje.
Når luftkondisjoneringsanlegget skal installeres i et lite rom,
må du sørge for at en eventuell kjølemedielekkasje ikke
overstiger konsentrasjonsgrensen.
Ellers kan dette forårsake ulykke som følge av
oksygenmangel.

norsk

Installeringshåndbok

• Sørg for at du bare bruker spesifiserte deler og angitte
tilbehør til installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre at
luftkondisjoneringsanlegget faller ned eller at det oppstår
vannlekkasje, elektrisk støt, brann osv.
• Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som
tåler tyngden.
For svakt underlag kan medføre at luftkondisjoneringsanlegget faller ned og forårsaker personskade.
Det kan dessuten føre til vibrasjon i innendørsanleggene
og forårsake en ubehagelig hakkelyd.
• Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk
vind, tyfon og jordskjelv. Feilaktig installering kan forårsake
ulykke hvis luftkondisjoneringsanlegget for eksempel faller
ned.
• Sørg for at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert personell
i henhold til gjeldende lovgivning (merknad 1) og denne
installeringshåndboken, og bruk en separat strømkrets.
Og hvis ledningen er for kort, må du heller velge en ledning
som er lang nok og aldri tilkoble en ekstra ledning for å gjøre
den lang nok.
Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen eller utilstrekkelig
elektrisk konstruksjon kan medføre elektrisk støt eller brann.
(merknad 1) gjeldende lovgivning betyr "Alle internasjonale,
nasjonale og lokale forskrifter, lover,
bestemmelser og/eller lovsamlinger som er
relevante og gjeldende for et bestemt produkt
eller område".
• Luftkondisjoneringsanlegget skal jordes.
Jordledningen må ikke kobles til gass- eller vannrør,
lynavleder eller telefonjordleder.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre
skade på luftkondisjoneringsanlegget.
• Sørg for å installere jordfeilbryter.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt og brann.
• Trekk ut strømtilførselen før du berører de elektriske
komponentene.
Du kan få elektrisk støt hvis du berører de strømførende
delene.
• Sørg for at alt ledningsopplegg er trygt, bruk spesifiserte
ledninger, og sørg for at ytre krefter ikke innvirker på
kontakter og ledninger.
Feilaktig tilkobling eller festing kan forårsake varmgang eller
brann.
• Ved ledningsopplegg mellom innendørs- og utendørsanlegg
samt strømtilførsel må ledningene formes slik at lokket på
kontrollboksen kan festes ordentlig.
Hvis lokket på kontrollboksen ikke er på plass, kan det
medføre overopphetede kontakter, elektrisk støt eller brann.
• Hvis det lekker kjølemediegass under installeringen,
må området straks ventileres.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass kommer
i kontakt med ild.
• Når installeringen er fullført, må du kontrollere at det ikke
lekker kjølemediegass.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass lekker
ut i rommet og kommer i kontakt med brannkilder som
vifteovn, kamin eller gasskomfyr.
• Unngå all direkte kontakt med kjølemedium som har lekket
ut ved et uhell. Dette kan føre til store sår som følge av
frostskade.
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FARE
• Installer dreneringsrør i henhold til denne installeringshåndboken for å sikre god drenering, og isoler rørene
for å unngå kondens.
Feilaktig drenering kan forårsake vannlekkasje slik at
møblene blir våte.
• Installer luftkondisjoneringsanlegg, strømledning, fjernkontrolledning og overføringsledning minst 1 meter unna TVeller radioapparater for å forhindre interferens eller støy.
(1 meter er eventuelt ikke nok for å forhindre støy, avhengig
av radiobølgene.)
• Installer innendørsanlegget så langt vekk som mulig fra
lysstoffrør.
Hvis settet med trådløs fjernkontroll er installert, kan rekkevidden være kortere i rom med elektroniske lysstoffrør (med
vekselretter eller hurtigstarter).
• Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det er oljetåke, oljesprut eller damp, f.eks. på et
kjøkken.
Plastdeler kan brytes ned, slik at de faller av eller det
oppstår vannlekkasje.
2. Der det oppstår etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korrodering av kobberrør eller slagloddede deler kan
forårsake kjølemedielekkasje.
3. Der det er maskiner som avgir elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.
4. Der det kan lekke brannfarlige gasser, der karbonfibrer
eller brannfarlig støv svever i luften, eller der flyktige
brennbare væsker som tynner eller bensin blir håndtert.
Hvis det lekker ut gass som blir værende rundt
luftkondisjoneringsanlegget, kan det føre til antenning.
• 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
forhindre 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.
• Hold fast opphengsbrakettene (× 4) på anlegget hvis du
flytter anlegget etter utpakking. Utsett ikke kjølemedierør,
dreneringsrør eller plastdeler for trykk.
• Se i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget, 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.)
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• 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
servicepersonell. 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.
• Sørg for å montere et luftfilter (kjøpes lokalt) i passasjen for
innsugningsluft slik at det ikke oppstår vannlekkasje o.l.
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TILBEHØR

Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget.
Navn
Antall

Form

2-3

Medfølgende (Annet)
røropplegg (1) • Driftshåndbok
• Installeringshåndbok
1 sett
• Skruer for flensetilkobling (M5)
(40 stk.)
• Isolasjonsmateriale (for oppheng)
(2 stk.)
• Skiver (8 stk.)
• Klemmer (3 stk.)
• Sekskantet bolt for rørflens (M10)
(2 stk.)
• Fjærskive for rørflens (M10) (2 stk.)

TILLEGGSUTSTYR

• Det finnes to typer fjernkontroller: med ledningsforbindelse
og trådløs. Velg en fjernkontroll i henhold til kundens ønsker,
og monter den på et passende sted.
Tabell 1
Fjernkontroll
Med ledning
Trådløs

BRC1E52
Varmepumpe

BRC4C65

Kun kjøling

BRC4C66

MERKNAD
• Ønsker du å bruke en fjernkontroll som ikke står oppført
i tabell 1, velger du en fjernkontroll som passer i henhold til
kataloger og teknisk materiale.

norsk

VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ PUNKTENE
NEDENFOR UNDER MONTERINGEN, OG
KONTROLLER DISSE NÅR INSTALLERINGEN
ER FULLFØRT.
a. Punkt som skal kontrolleres når arbeidet er utført
Hva som sannsynligvis skjer
hvis dette ikke utføres på riktig
måte.

Er innendørsanlegget og
utendørsanlegget festet
skikkelig?

Anleggene 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 komponentene
kan kortslutte.

Er ledningsopplegg og
røropplegg riktig utført?

Det kan oppstå funksjonsfeil i
anlegget, eller komponentene
kan kortslutte.

Er anlegget skikkelig jordet?

Farlig ved elektrisk lekkasje.

Er dimensjonene på
ledningsopplegget etter
spesifikasjonen?

Det kan oppstå funksjonsfeil i
anlegget, eller komponentene
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 tilleggsfylling
av kjølemedium notert?

Mengden kjølemedium i
systemet er usikkert.

Kontroller
følgende

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.
• Hvis støttekonstruksjonene ikke er sterke nok til å bære
vekten av anlegget, kan anlegget forskyve seg og
medføre alvorlig personskade.
• Hvor himlingen ikke synes ved helning.
• Hvor det ikke er fare for lekkasje av brannfarlig gass.
• Hvor det er tilstrekkelig klaring for vedlikehold og service
av anlegget. (Se figur 1.)
• Hvor det er mulig å få til røropplegg mellom innendørsog utendørsanleggene innenfor de tillatte grensene.
(Se i installeringshåndboken for utendørsanlegget.)
FARE
• Installer innendørs- og utendørsanleggene,
strømtilførselsledninger 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.)
(2) Bruk opphengsbolter ved installeringen. Kontroller
at taket er sterkt nok til å bære vekten av anlegget.
Forsterk om nødvendig taket før du installerer
anlegget.

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

Kontroller
følgende

470

Har du forklart kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget
brukes mens du viste i driftshåndboken?
Leverte du driftshåndboken sammen med
installeringshåndboken til kunden?

c. Punkt om driften som trenger forklaring
Punktene merket med
ADVARSEL eller
FARE i driftshåndboken gjelder fare for personskade og materiell skade, i tillegg
til vanlig bruk av produktet. Det er derfor nødvendig at du forklarer
innholdet i sin helhet, og at du ber kundene om å lese
driftshåndboken.
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VELGE INSTALLERINGSSTED

≥50

Kontrollpunkter

3.

≥650

1

1

Figur 1
Rom for vedlikehold
Enhet: mm

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.

norsk
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4.

FORBEREDELSER FØR INSTALLERING

(1) Innbyrdes plasseringer av innendørsanlegg og
opphengsbolt. (Se figur 2.)

1

1148
1100

5.

INSTALLERING AV INNENDØRSANLEGG

Det er enklere å installere tilleggsutstyr 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) Fest opphengsbraketten til opphengsbolten. Trekk godt til
både de øvre og nedre mutterne ved hjelp av skiver.
1

4

3

2

1296
1380

2

5

±150

≥650

3

600

≥1100
5

1
2
3
4
5
6

Del som kjøpes lokalt
Skive (tilleggsutstyr)
Trekk til fra både over- og undersiden (dobbelmutter)

(2) Juster høyden på anlegget.
(3) Kontroller at anlegget er i vater.

6

Figur 2
Opphengsbolt (x4)
Innendørsanlegg
Luftutløp
Luftinntak
Rom for vedlikehold
Inspeksjonsluke
Enhet: mm

1

A

A

2
3

(2) Monter en seildukskanal på luftutløpet og luftinntaket slik
at vibrasjoner fra maskinen ikke overføres til kanalen eller
taket.
Du bør dessuten feste lydabsorberende materiale på
innsiden av kanalen, og isolasjonsgummi mot vibrasjoner
på opphengsboltene.
(3) Monter opphengsboltene.
(Bruk bolter med diameter på 10 mm.)
• Monter utstyret der støttekonstruksjonene er solide nok til
å bære vekten av utstyret. Bruk forsenkede innsatser
eller forankringsbolter på nye bygninger og
gjennomhullede forankringer på gamle bygninger.
Eksempel på installering
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3

Takplate
Forankring
Lang mutter eller strekkfisk
Opphengsbolt
Innendørsanlegg

Merknad) Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.

B

4
3

B

5

6

1
2
3
4
5
6

Vater
Vinylrør
Opphengsbolt for opphengsbrakett
Isolasjonsmateriale (tilleggsutstyr)
A-A tverrsnitt
B-B tverrsnitt

• Plasser anlegget i vater ved hjelp av et vaterpass når det
installeres. Hvis anlegget ikke er i vater, kan det føre til
vannlekkasje.
• Når anlegget skal justeres i vater, kontrollerer du alle fire
hjørner ved hjelp av et vaterpass eller vannfylt vinylrør.
(Se figuren ovenfor.)
(4) Trekk til mutterne øverst.
(5) Isoler de to opphengsbrakettene på utløpssiden med
isolasjonsmaterialet (×2). Isoler kantene slik at overflaten
og kantene på opphengsbrakettene ikke vises.
FARE
Plasseres anlegget i motsatt vinkel av dreneringsrørene,
kan dette medføre lekkasje.

4

norsk

6.

RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM

Se installeringshåndboken som følger med
utendørsanlegget 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 brukes før det
utføres arbeid på kjølemedierørene. Anlegget vil ikke
fungere korrekt hvis kjølemedietypene ikke er den samme.

1

1

Bruk esterolje eller eterolje kun på innsiden

1

2
3
4

FARE
• Bruk en rørkutter til å kone enden slik at den passer til
typen kjølemedium.
• Påfør esterolje eller eterolje på innsiden av konen før
tilkobling.
• For å hindre at det kommer støv, fuktighet eller fremmedlegemer inn i røret, må enden entes plugges igjen eller
dekkes med tape.
• La ikke annet enn angitt kjølemedium, f.eks. luft, blandes
inn i kjølemediekretsen. Hvis kjølemediegass lekker ut
under arbeid på anlegget, må rommet omgående luftes
grundig ut.
• 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.
• Pass på å bruke både en fastnøkkel og en momentnøkkel
som vist på tegningen under, når du kobler sammen eller
kobler fra rør som går til eller fra anlegget for å unngå at den
koniske mutteren brekker eller at det oppstår gasslekkasje.
• Se tabell 2 når det gjelder dimensjonen på koniske muttere.
• Når den koniske mutteren kobles til, skal det koniske
området (kun innvendig) smøres med esterolje eller eterolje,
og deretter dreies rundt tre eller fire ganger før den skrus inn.
• Se tabell 2 for tiltrekkingsmoment.
• Luft godt hvis det lekker kjølemediegass mens arbeidet
utføres.
Tabell 2
Tiltrekkingsmoment

Konedimensjoner
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

Momentnøkkel
Fastnøkkel
Rørkobling
Konisk mutter
FARE

Trekkes det til for mye, kan dette skade konen og forårsake
kjølemedielekkasje.
Bruk tabell 3 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 3.
Tiltrekkingsmomentet til de sekskantede boltene (tilleggsutstyr)
for å koble det fastmonterte røret (tilleggsutstyr) til anlegget er
21,5 – 28,9 N·m.
• Når du har kontrollert rørtilkoblingen for gasslekkasje, må du
isolere væske- og gassrørene ved å følge figuren nedenfor.
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.

Form på konen

R0.4-0.8

A

0

90 ±2

0

0

45 ±2

0

Rørdimensjon

1
2
3
4

MERKNAD

Bruk kun koniske muttere som følger med
hoveddelen.

norsk

5

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

1
4

2
5
3

6
4

6

8

4
5
6
7
8
9

9

5
3

4
6

6

1

Isolasjon (kjøpes lokalt)
Medfølgende røropplegg (tilleggsutstyr)
Fjærskive (tilleggsutstyr)
Sekskantet bolt (tilleggsutstyr)
Ikke la det bli en glipe
Hoveddel
Isolasjon (festet til hoveddelen)
Gassrør
Væskerør
Konisk mutter

1
2
3
4
5
6

Kjølemedierør
Del som skal slagloddes
Taping
Avstengingsventil
Trykkreduksjonsventil
Nitrogen

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.

MERKNAD
• Medfølgende røropplegg er nødvendig for å tilkoble
gassrørene.
Når du tilkobler medfølgende røropplegg, bruker du
medfølgende sekskantbolter for rørflens (2) og fjærskiver (2).
• Koble kjølemedierør og forgreningsrør i henhold til
installeringsbøkene som følger med utendørsanlegget.
Innendørsanleggene
som skal tilkobles

Gassrørdiameter

Væskerørdiameter

FXMQ200MBVE

Ø19,1
Bruk medfølgende
røropplegg.

Ø9,5

FXMQ250MBVE

Ø22,2
Bruk medfølgende
røropplegg.

Ø9,5

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.

6

2

1

5

7

1
2
3

1

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 3

7.

Rørdimensjon

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

DRENERINGSRØR

Legg opp dreneringsrøret som vist nedenfor, og ta de
nødvendige forholdsregler mot kondensdannelse.
Feilaktig montert røropplegg kan føre til lekkasjer og
etterhvert våte møbler og andre eiendeler.
Isoler dreneringsslangen inne i bygningen.
(1) Legg opp dreneringsrørene.
• Det er ikke nødvendig å montere dreneringsvannlås.
• Dreneringsrøret bør være kort med et fall nedover som
ikke overstiger 1/100, for å hindre at det dannes
luftlommer.
• Diameteren på røropplegget er den samme som for
tilkoblingsrøret (PS1B), og bør derfor være lik eller større
enn diameteren på tilkoblingsrøret.
• Sammenløpende dreneringsrør skal monteres i henhold
til fremgangsmåten nedenfor. (Velg riktig tykkelse på det
sentrale dreneringsrøret for anleggene de skal kobles til.)

norsk

≥100 mm

1

1
2

2

Sentralt dreneringsrør
Fall nedover på 1/100 eller mer

(2) Når arbeidet med dreneringsrørene er ferdig, kontrollerer
du at dreneringsvannet flyter jevnt.
• Åpne vanntilførselsporten, hell ca. 1 liter vann sakte
i dreneringssumpen, og kontroller flyten på
dreneringsvannet.
Vannansamling i dreneringsrørene kan føre til at
dreneringen tettes til.

• 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
vinylrør.
• Telefonjordledninger eller lynavledere: kan forårsake
unormalt høy elektrisk spenning på bakkenivå når det
lyner.

8-2

ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA
Anlegg
Modell

FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

Hz

Volt

Spenningsvariasjon

50

220240

Maks. 264
Min. 198

Strømtilførsel

Viftemotor

MCA

MFA

kW

FLA

10,3

16

1,100

4,3

10,3

16

1,100

5,6

MCA: Min. strømstyrke (A) i kretsen
MFA: Maks. strømstyrke (A) for sikring
kW: Utgangseffekt for viftemotor (kW)
FLA: Strømstyrke (A) ved full belastning
1

1

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

8-1

ELEKTRISK KOBLINGSARBEID
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 også se på
"Koblingsskjema", som er festet til lokket på kontrollboksen.
• 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 osv., 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.
• I overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale
forskrifter skal det finnes en hovedbryter eller annen
frakoblingsanordning med en berøringsavstand på alle poler
i det faste ledningsopplegget.
Vær oppmerksom på at anlegget vil starte opp igjen
automatisk dersom hovedstrømtilførselen slås av og deretter
slås på igjen.
• Når det gjelder dimensjonen på strømtilførselsledningen til
utendørsanlegget, kapasiteten til strømbryteren og bryteren,
samt koblingsinstrukser, ser du i installeringshåndboken som
følger med utendørsanlegget.
• Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.

norsk

SPESIFIKASJONER FOR LOKALT INNKJØPT
LEDNING

Vanntilførselsport
FARE

8.

8-3

Modell

Ledning for
strømtilførsel
Ledning

Dimensjon

H05VVU3G

Dimensjon
må
Mantlet
samsvare ledning
med lokale (2-leder)
krav.

FXMQ200MBVE
FXMQ250MBVE

Ledningsopplegg for
fjernkontroll
Overføringsledning
Ledning

Dimensjon
0,75 1,25 mm

2

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

7

9.

9-1

EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG,
OG HVORDAN DU STILLER INN
FJERNKONTROLLEN
SLIK TILKOBLER DU LEDNINGENE

(Ta av dekselet på kontrollboksen samt ledningsopplegg,
som vist på figuren nedenfor.)

4

1

2

5

• Når ledningene festes, må du sørge for at ledningstilkoblingene ikke utsettes for strekk ved å bruke
medfølgende klemmemateriale til å lage passende klemmer.
Sørg for at lokket på kontrollboksen passer akkurat til
ledningsopplegget ved å ordne ledningene pent og feste
lokket på kontrollboksen skikkelig. Når du fester lokket på
kontrollboksen, må du passe på at ingen ledninger kommer
i klem på kantene. Før ledningene gjennom hullene slik at
de ikke skades.
• 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
rekkeklemmen for stor belastning.

3

7

6

1
2
3
4
5
6
7

Fjernkontrolledning (feltkabling)
Overføringsledning (feltkabling)
Lokk på kontrollboks
Strømtilførselsledning (feltkabling)
Jordledninger
Klemme (tilleggsutstyr)
Ledningsklemme

1

2
3

1

1
2
3

3

2
X27A

X1M
X2M

5

4

1
2
3
4
5
6

6

Ledningsopplegg for fjernkontroll
Rekkeklemme for fjernkontroll
Rekkeklemme for strømtilførsel
Overføringsledning
Klemmer (tilleggsutstyr)
Strømtilførselsledning og jordledning
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 inne i kontrollboksen.

8

Isolasjonshylse
Kabelsko av ringtypen
Elektrisk ledningsopplegg

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 tabell 4 for å se tiltrekkingsmomentet til
kontaktskruene.
Tabell 4
Dimensjon

Tiltrekkingsmoment

Rekkeklemme for fjernkontroll
(6P)

M3,5

0,79 – 0,97 N·m

Rekkeklemme for strømtilførsel

M4

1,18 – 1,44 N·m

Jordkontakt

M5

3,02 – 4,08 N·m

Kontakt

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 "INSTALLERINGSHÅNDBOKEN FOR FJERNKONTROLLEN", som leveres
sammen med fjernkontrollen.

norsk

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 strekkbelastning på kontakter. Hold orden på ledningsopplegget
slik at det ikke kommer i veien for annet utstyr ved f.eks.
å presse opp lokket på kontrollboksen. Kontroller at lokket
lukkes skikkelig. Ufullstendige tilkoblinger kan medføre
overoppheting, og i verste fall til elektrisk støt eller brann.

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

1
L N

3

9-2 EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG

LN

• Utstyr ledningsopplegget for strømtilførsel for hvert anlegg
med en bryter og en sikring, som vist på tegningen.

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

4

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

5
P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

1

4

2

5
6

1
2
3
4
5
6
7

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6
P1 P2

P1 P2

7

KOMPLETT SYSTEMEKSEMPEL (3 SYSTEMER)
3

220-240V
1
50Hz

P1 P2

Strømtilførsel
Utendørsanlegg
System nr. 1
Innendørsanlegg A
Innendørsanlegg B
Innendørsanlegg C
Mest nedstrøms innendørsanlegg

2. For gruppekontroll eller ved bruk av 2 fjernkontroller

7

220-240V
1
1
50Hz L N

Control box

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

2

3

8
4

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Strømtilførsel
Hovedbryter
Ledning for strømtilførsel
Overføringsledning
Bryter
Sikring
Anlegg med forgreningsvelger (BS-anlegg) (bare for
varmegjenvinningssystem)
Innendørsanlegg
Fjernkontroll

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

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

8

P 1 P2

P1 P2

Strømtilførsel
Utendørsanlegg
System nr. 2
Innendørsanlegg A
Innendørsanlegg B
Innendørsanlegg C
Mest nedstrøms innendørsanlegg
For bruk med 2 fjernkontroller

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

norsk

9
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3. Sammen med anlegg med forgreningsvelger
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 FJERNKONTROLL (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.

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

Strømtilførsel
Utendørsanlegg
System nr. 3
Anlegg med forgreningsvelger
Innendørsanlegg A
Mest nedstrøms innendørsanlegg

[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.
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STYRING MED 2 FJERNKONTROLLER (styre
1 innendørsanlegg med 2 fjernkontroller)

• Ved styring med 2 fjernkontroller må den ene fjernkontrollen
angis som Main og den andre fjernkontrollen som Sub.
< Fremgangsmåte for å veksle fra Main til Sub og
omvendt >
Se i installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen.
< Koblingsmåte >
(1)Ta av lokket på kontrollboksen.
(2)Legg opp ekstra ledninger fra fjernkontroll 2 (Sub) til
kontaktene (P1·P2) for fjernkontrolledningen på
rekkeklemmen (X1M) i kontrollboksen.

1

Inngang A

Ledningsspesifikasjon

Mantlet, vinylisolert ledning eller kabel
(2-leder)

Tverrsnitt

0,75 - 1,25 mm

Lengde

Maks. 100 m

Ekstern kontakt

Kontakt som kan sikre en minimumsbelastning på 15 V likestrøm, 1 mA.

2

(2) Aktivering
• Tabell 5 forklarer TVANGSSTYRT AV og PÅ/AV-DRIFT
i forhold til inngang A.
Tabell 5
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.

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

9-5 SENTRALISERT STYRING
• Du må angi gruppenummer for sentralisert styring. For
nærmere detaljer, se håndboken for hver tilleggskontroll for
sentralisert styring.

1

2

1
2
3

10

3

Rekkeklemme (X1M) for fjernkontrolledning (P1, P2)
Ingen polaritet
Fjernkontroll 1 (Main)
Fjernkontroll 2 (Sub)

norsk

10. INNSTILLINGER PÅ
INSTALLASJONSSTEDET

11. PRØVEKJØRING

Når du har slått på strømtilførselen, utfører du feltinnstillingene via fjernkontrollen i henhold til status
på installasjonsstedet.
• Foreta innstilling på 3 steder: "Modusnummer", "FØRSTE
KODENR." og "ANDRE KODENR.".
Innstillingene som vises som "
" i tabellen, angir
dem som er angitt på fabrikken.
• Fremgangsmåten for innstilling og drift er beskrevet i
installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen.
(Merknad) Selv om innstilling av "Modusnummer" utføres
som en gruppe, skal du foreta innstilling med
modusnummeret som vises i parentes () hvis du
har tenkt til å foreta individuelle innstillinger for
hvert enkelt innendørsanlegg eller bekreftelse
etter innstilling.
• Ved bruk av fjernkontroll for omkobling av inndata til
TVANGSSTYRT AV eller PÅ/AV-DRIFT.
[1] Åpne modusen for innstillinger på installasjonsstedet med
fjernkontrollen.
[2] Velg Modusnummer "12".
[3] Still inn FØRSTE KODENR. til "1".
[4-1] For TVANGSSTYRT AV stiller du ANDRE KODENR. til
"01".
[4-2] For PÅ/AV-DRIFT stiller du ANDRE KODENR. til "02".
(Den er stilt til TVANGSSTYRT AV når den leveres fra
fabrikken.)
• Be kunden om å oppbevare instruksjonene som hører til
fjernkontrollen sammen med driftshåndboken.
• Ikke foreta andre innstillinger enn dem som vises i tabellen.

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 funksjonsfeilkoder og tilhørende problem i "FORHOLDSREGLER
FOR SERVICE" for utendørsanlegget.
Hvis noen av punktene i tabell 7 vises, kan det være et
problem med ledningsopplegget eller strømtilførselen,
så kontroller ledningsopplegget på nytt.
Tabell 7
Skjerm på fjernkontroll

Innhold

"Konsentrert styring" lyser

• Det er en kortslutning i
TVANGSSTYRT AV-kontaktene
(T1, T2).

"U4" lyser
"UH" lyser

• Strømmen på utendørsanlegget
er av.
• Utendørsanlegget har ikke
ledningsopplegg for
strømtilførsel.
• Feil ledningsopplegg for
overføringsledningen og/eller
TVANGSSTYRT AV-ledningen.

Tom skjerm

• Strømmen på innendørsanlegget
er av.
• Innendørsanlegget har ikke
ledningsopplegg for
strømtilførsel.
• Feil ledningsopplegg for fjernkontrolledningen, overføringsledningen og/eller
TVANGSSTYRT AV-ledningen.

Innstillinger for eksternt statisk trykk
Endre "ANDRE KODENR." som vist i tabell 6 i henhold til det
eksterne statiske trykket for kanalen som skal tilkobles.
Tabell 6
Innstilling

Modusnummer

FØRSTE
KODENR.

ANDRE
KODENR.

Standard
utvendig
statisk trykk

13 (23)

6

1

Høyt utvendig
statisk trykk

13 (23)

6

2

norsk

11

NOTES
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