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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
Ceiling-mounted Duct type

FXMQ20PVE
FXMQ25PVE
FXMQ32PVE

FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE

Français

FXMQ80PVE
FXMQ100PVE
FXMQ125PVE

FXMQ140PVE
Español

Italiano

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.
LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.
PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
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Inverter airconditioner voor VRV-SYSTEEM
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1.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees deze “VEILIGHEIDSMAATREGELEN” zorgvuldig door
voordat u de airconditioner installeert en zorg ervoor dat u het
toestel op de juiste wijze installeert.
Laat na het voltooien van de installatie het apparaat
proefdraaien om op fouten te controleren en instrueer de cliënt
in het gebruik en onderhoud van de airconditioner aan de hand
van de bedieningshandleiding. Vraag de cliënt de installatiehandleiding en de bedieningshandleiding bij elkaar te bewaren,
zodat deze later opnieuw kunnen worden nagelezen.
Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie “apparaten
niet voor algemeen gebruik”.
Veiligheidsmaatregel
Dit apparaat is een product van klasse A. Bij huishoudelijk
gebruik kan dit product de ontvangst van radiosignalen verstoren, waardoor de gebruiker genoodzaakt zal zijn om passende maatregelen te treffen.
Betekenis van de WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN mededelingen.
WAARSCHUWING ................Het niet correct opvolgen
van deze instructies kan
ernstig lichamelijk letsel of
een dodelijk ongeval veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGELEN .....Het niet correct opvolgen
van deze instructies kan
schade aan eigendommen
of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan
zijn al naar gelang de
omstandigheden.
WAARSCHUWING
• Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Fouten bij
installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of
brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner conform de instructies van deze
installatiehandleiding.
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.
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Installatiehandleiding

• Vraag uw plaatselijke dealer om advies over hoe te handelen
in geval van koelmiddellekkage. Wanneer het apparaat in
een kleine kamer wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk de
juiste maatregelen te nemen zodat in het geval van koelmiddellekkage de concentratie de toegestane veiligheidslimieten niet overschrijdt. Anders kan zich een ongeluk voordoen
als gevolg van zuurstofgebrek.
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en
onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen
tijdens installatie kan het omvallen van de unit, waterlekkage,
elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner op een fundering die sterk
genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen hebben.
Op een te zwakke fundering kan de unit omvallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
• Houd bij het installeren van de unit rekening met natuurkrachten, zoals harde wind, stormen of aardbevingen,
waar van toepassing.
Wanneer hiermee tijdens de installatie geen rekening wordt
gehouden, kan dit tot gevolg hebben dat de unit omvalt en
ongevallen veroorzaakt worden.
• Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een gescheiden
voedingssysteem en dat al het werk aan de elektrische
bedrading wordt uitgevoerd door erkende elektriciens en
conform de landelijk geldende voorschriften en de instructies
van deze installatiehandleiding.
Onvoldoende capaciteit van de voeding en fouten in de
bedrading kunnen elektrische schokken en brand tot gevolg
hebben.
• Zorg ervoor dat alle bekabeling stevig is vastgezet, het juiste
type kabel wordt gebruikt en dat er op de aansluitpunten of
kabels geen druk wordt uitgeoefend.
Verkeerd aangesloten of bevestigde kabels kunnen abnormale warmteontwikkeling of brand veroorzaken.
• Bij het aanleggen van de voedingsbekabeling en het aansluiten van de afstandsbedieningbekabeling en de verbindingsbekabeling, de bedrading zodanig plaatsen dat het deksel
van de elektrische aansluitingenkast stevig vastgezet kan
worden.
Als het deksel van de besturingskast niet correct bevestigd
wordt, kan gevaar voor elektrische schokken, brand of oververhitting van de aansluitingen ontstaan.
• Als er tijdens installatie koelmiddelgas ontsnapt dient de
ruimte onmiddellijk goed gelucht te worden.
Als het koelmiddel tot ontbranding komt, kunnen er giftige
gassen vrijkomen.
• Controleer na het voltooien van de installatie of er geen lekkage van koelmiddelgas is.
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als koelmiddelgas weglekt
en dit in contact komt met warmtebronnen, zoals gasfornuizen,
kookplaten of verwarmingstoestellen met warmtespiralen.
• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te
raken.
• De airconditioning moet geaard worden.
Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of
telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders
kan de airconditioner beschadigen.
• Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar
voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
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VOORZORGSMAATREGELEN
• Installeer volgens de aanwijzingen van deze installatiehandleiding afvoerleidingen om voor goede afvoer te zorgen en
isoleer leidingen om condensvorming te voorkomen.
Het op verkeerde wijze aanleggen van de afvoer kan waterlekkage binnenshuis en schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
• Installeer de binnen- en buitenunits, de voedingskabel en de
bedrading op tenminste 1 meter afstand van televisietoestellen of radio’s om beeldstoring en bijgeluiden te voorkomen.
(Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen
signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)
• Het bereik van de (draadloze) afstandsbediening kan in kamers met TL-verlichting (vooral bij typen met omzetter of snelstarter) korter zijn dan verwacht.
Installeer de binnenunit zover uit de buurt van TL-verlichting
als mogelijk.
• Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen:
1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray
of stoom (zoals bijv. in een keuken).
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen
kunnen losraken en er kan waterlekkage ontstaan.
2. Waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavelzuurgas.
Aantasting van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen kan lekkage van koelvloeistof tot gevolg hebben.
3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling
opwekken.
Elektromagnetische straling kan de werking van het
besturingssysteem beïnvloeden en storingen in de unit
veroorzaken.
4. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel
of ontvlambare stoffen in de lucht hangen, of waar licht
ontvlambare materialen voorkomen, zoals verfverdunner
of benzine.
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden
kan brand tot gevolg hebben.
• De airconditioner is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer.

2.

VOOR INSTALLATIE

• Zorg ervoor dat, wanneer het apparaat aan de vier hijsogen wordt opgetild uit de kartonnen verpakking, de
andere delen van het apparaat, met name de koelmiddelleiding, de afvoerleidingflenzen en andere kunststofdelen, niet belast worden.
• Controleer, voordat u begint met de installatiewerkzaamheden, of het te gebruiken koelmiddel R410A is. (Wanneer het
verkeerde koelmiddel wordt gebruikt, zal het apparaat niet
normaal werken.)
• Bewaar de voor de installatie benodigde hulpmiddelen tot
alle installatiewerkzaamheden voltooid zijn. Gooi ze niet
weg!
• Kies een transportmethode.
• Laat de unit in de verpakking totdat deze op de plaats van
installatie is aangekomen. Gebruik een draagriem van zacht
materiaal of touw met beschermde platen wanneer het
onvermijdelijk is dat de unit moet worden verplaatst nadat de
verpakking verwijderd is.
• Houdt het apparaat vast aan de ophangbeugels (4 stuks)
wanneer u het apparaat ten tijde van of na het openen wilt
verplaatsen. Trek niet aan of druk niet op de koelmiddelleiding, de afvoerleidingflenzen of de kunststof componenten.

Nederlands

• Zie voor de installatie van een buitenunit, de installatiehandleiding bij de buitenunit.
• Installeer en gebruik de unit niet in ruimten die in het onderstaande worden beschreven.
• Waarin minerale olie, oliedamp of een olienevel aanwezig is. (Kunststofonderdelen kunnen daardoor
afgebroken worden, waardoor het apparaat als geheel
los kan geraken en waterlekkage kan ontstaan.)
• Waarin agressieve gassen, zoals zwaveldamp, aanwezig zijn. (Daardoor kunnen koperen leidingen en
soldeerverbindingen corroderen, waardoor uiteindelijk een lekkage in het koelmiddelcircuit kan ontstaan.)
• Ruimten waarin ontbrandbare gassen worden
gebruikt, zoals verfverdunner en benzine. (Gas dat in
de omgeving va de unit wordt gebruikt, kan ontbranden.)
• Ruimten waar machines elektromagnetische golven
veroorzaken. (Het besturingssysteem kan ontregeld
worden.)
• Ruimten waar de lucht hoge zoutgehaltes bevat, zoals
in kuststreken, en plaatsen waar grote spanningschommelingen optreden, zoals in fabrieken. Hetzelfde geldt voor voertuigen en schepen.
• Deze unit, zowel de binnenunit als de buitenunit, is bedoeld
voor gebruik in woningen, winkels en schone industriële
omgevingen.
Wanneer de installatie in een woning wordt gebruikt, kan
deze elektromagnetische storingen veroorzaken.

2-1

VOORZORGSMAATREGELEN

• Lees deze handleiding alvorens tot installatie van de binnenunit over te gaan.
• Laat de installatie ervan uitvoeren door de leverancier van de
installatie of een andere erkende installateur. Wanneer de
installatie niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kan lekkage en, in het slechtste geval, gevaar voor elektrische
schokken of brand ontstaan.
• Gebruik bij het installeren van het apparaat uitsluitend de
meegeleverde onderdelen of onderdelen die voldoen aan de
specificaties. Onderdelen die niet voldoen aan de voorgeschreven specificaties kunnen afbreken, losraken of lekkage
veroorzaken, waardoor, in het slechtste geval, gevaar voor
elektrische schokken of brand kan ontstaan.
• Zorg ervoor, dat er een luchtfilter (dit onderdeel dient ter
plaatse worden verkregen) in de luchtinlaat wordt geïnstalleerd om het lekken van water, enz. tegen te gaan.

2-2

ACCESSOIRES

Controleer of de volgende accessoires bij het apparaat zijn
meegeleverd en of het aantal ervan correct is.
Zie Afb. 1 van dit blad.
[VOORZORGSMAATREGEL]
De accessoires zijn vereist voor het installeren van de airconditioner. Bewaar deze totdat het installatiewerk voltooid is.
(1) - (13)

Bedieningshandleiding
Installatiehandleiding
Afb. 1

2
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Naam

Metalen
klem (1)

Afvoerslang (2)

Schroeven voor
de kraag van de
luchtkoker (3)

Leidingisolatie

Hoeveelheid

1 stuks

1 stuks

Als hieronder beschreven

1 elk

Inspectiepunt

Wat kan gebeuren als het
niet goed is uitgevoerd

Zijn de binnen- en buitenunit stevig gemonteerd?

De unit kan vallen, trillen of
bijgeluiden proceduren.

Is de installatie van de
buitenunit voltooid?

Er kunnen storingen optreden of componenten doorbranden.

Is de gaslektest goed uitgevoerd?

Geen koeling of verwarming.

voor gasbuizen (5)

Is de unit goed geïsoleerd?
(Koelmiddelleidingen, afvoerleidingen en kanalen)

Er kan condenswater gaan
druppen.

Tussenringbevestigingsplaat (9)

Draadafdichtmateriaal
(10)

Stroomt de afvoer goed
door?

Er kan condenswater gaan
druppen.

4 stuks

2 stuks

Komt het voedingsvoltage
overeen met de indicatie op
het label op de hoofdbehuizing?

Er kunnen storingen optreden of componenten doorbranden.

Type 20 • 25 •
32

6

Type 40

10

voor vloeistofbuizen
(4)

Type 50 • 63 •
18
80
Type 100 •
26
125 • 140

Naam

Afdichtmiddel

Klem (8)

–

9 stuks

Hoeveelheid

a. Inspectiepunt na voltooiing van installatie

Dun

M5×16

Vorm

BESTEED TIJDENS INSTALLATIE EXTRA AANDACHT AAN DE VOLGENDE PUNTEN EN INSPECTEER NA INSTALLATIE.

Dik

Inspectiepunt

Er kunnen storingen optreZjin de bedrading en de buiden of componenten doorzen goed aangelegd?
branden.

Vorm

1 stuks
Groot
(Donkergrijs)
(6)
Klein
(Grijs)
2 stuks
Middelgroot
(Donkergrijs)
(7)

Naam

Hoeveelheid

Is de airconditioner juist
geaard?

Gevaarlijk in geval van
stroomlekkage.

Voldoet de bedrading aan
de specificaties?

Er kunnen storingen optreden of componenten doorbranden.

Worden de luchtinlaat of de
luchtuitlaat van binnen- of
buitennuit geblokkeerd?

Geen koeling of verwarming.

Heeft u de externe statische
Geen koeling of verwarming.
druk ingesteld?

Tussenring
(11)

Draadbevestigingssteun
(12)

Draadbevestigingsschroef
(13)

8 stuks

2 stuks

2 stuks

M4×8

(Overigen)
• Bedieningshandleiding
• Installatiehandleiding

Vorm

Is de lengte van de koelleidingen en de lading van
het aanvullende koelmiddel
genoteerd?

De lading van het koelmiddel in het systeem kan niet
goed bepaald worden.

Hebt u gecontroleerd of er
geen loszittende draadElektrische schok of brand.
bevestigingsschroeven zijn?

Lees ook de paragraaf “VEILIGHEIDSMAATREGELEN”.
b. Inspectiepunt op moment van oplevering
Inspectiepunt

Inspectiepunt

2-3

OPTIONELE ACCESSOIRES

• Wanneer de cliënt een afstandsbediening wenst die niet on
bovenstaande tabel wordt vermeld, dient u een geschikte
afstandsbediening te selecteren na de catalogi en de technische handleidingen geraadpleegd te hebben.
Tabel 1
Afstandsbediening
Met draad
Draadloos

Type met warmtepomp
Alleen voor koelunits

OPMERKING

Weet u zeker dat het deksel van de elektrische aansluitingenkast, het luchtfilter, de luchtinlaatgrille en de luchtuitlaatgrille gemonteerd zijn?
Heeft u de cliënt de werking van het systeem uitgelegd en
de gebruiksaanwijzing laten zien?
Hebt u de bedieningshandleiding samen met de installatiehandleiding aan de klant overhandigd?
Hebt u de klant geïnstrueerd betreffende de behandeling
en de reinigingsmethoden van de ter plaatse aan te
schaffen onderdelen (bijv. het luchtfilter, de luchtinlaatgrilles en de luchtuitlaatgrille)?
Hebt u de instructiehandleiding, indien aanwezig, voor de
niet meegeleverde onderdelen aan de klant overhandigd?

• Wanneer de klant een afstandsbediening wil gebruiken die
niet in Tabel 1, kunt u een geschikte afstandsbediening
selecteren op basis van catalogi en technische informatie.

3
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Min. 20

HET SELECTEREN VAN DE PLAATS

4.

Min. 700
(ruimte voor onderhoud)

[Vereiste installatieplaats]
De afmetingen geven de
minimaal vereiste ruimte voor
installatie aan.

Afb. 2-1

VOORBEREIDINGEN VOOR INSTALLATIE

(1) Controleer de positionele verhouding tussen het gat in het
plafond en de hangbout van de unit.
• Maak voor onderhoud, inspectie en overige reparatiewerkzaamheden aan de besturingskast en de
afvoerpomp een van de volgende onderhoudsopeningen gereed.
1. Inspectieluik 1 (450 × 450) voor de besturingskast en
een minimum ruimte van 300 mm voor het onderste
deel van het product. (Zie Afb. 2-2)
2. Inspectieluik 1 (450 × 450) voor de besturingskast en
inspectieluik 2 voor het onderste deel van het product
(zie aanzicht in axiale richting A-1). (Zie Afb. 2-3)
3. Inspectieluik 3 voor het onderste deel van het product
en het onderste deel van de besturingskast (zie aanzicht in axiale richting A-2). (Zie Afb. 2-3)
Geval 1
Besturingskast

VOORZORGSMAATREGELEN

Inspectieluik

Plafond

700
631
(Spoed van
ophangbout)

Inspectieluik 1
(450×450)
Besturingskast

Luchtuitlaat

Onderkant
van unit

B

• Zorg ervoor dat de afstand tussen buitenunits, voedingskabel en besturingskabels en televisies en radio’s minimaal 1 m
bedraagt, om vervorming van het beeld en interferentie te
voorkomen.
(Bij sommige radiofrequenties kan een afstand van 1 meter
in voorkomende gevallen onvoldoende blijken te zijn om vervorming van het radiosignaal te voorkomen.)
• In het geval een draadloze afstandsbediening wordt geïnstalleerd, is het mogelijk dat het zendbereik van de draadloze
afstandsbediening in kamers met TL-verlichting of een elektronisch type verlichting (d.w.z. TL-verlichting met omzetter
of snelstarter) korter is dan verwacht.
Houd de afstand tussen de ontvanger en de TL-verlichting zo
groot mogelijk.

Luchtinlaat

Ophangbout (× 4)

Nederlands

(Spoed van ophangbout)

(1) Kies een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet
en de goedkeuring van de cliënt heeft.
• Een plaats waar koele (warme) lucht naar de gehele
ruimte wordt gevoerd.
• Waar de luchtdoorgangen niet geblokkeerd worden.
• Waar condens goed kan worden afgevoerd.
• Wanneer het gebouw ter plaatse van de ophanging van
het apparaat niet sterk genoeg is om het gewicht van het
apparaat te dragen, kan het apparaat loskomen en ernstig letsel veroorzaken.
• Waar het valse plafond niet duidelijk overhelt.
• Waar voldoende ruimte voor installatie en onderhoud
gerealiseerd kan worden.
• Waar geen gevaar voor lekkage van gevaarlijke gassen
bestaat. (Zie Afb. 2-1)
• Waar het buizenwerk tussen de binnen- en buitenunits
binnen de voorgeschreven limiet blijft. (Zie de installatiehandleiding van de buitenunit.)

• De afmeting H1 geeft de hoogte
van het product aan.
• Bepaal de afmeting H2 door een
aflopende helling aan te houden
van tenminste 1/100 zoals
gespecificeerd in “7. HET
AANLEGGEN VAN DE
AFVOERBUIZEN”.

*H3=Min. 300

〈Behoud de ophangbeugels in het geval van het verplaatsen van de binnen- en buitenunits tijdens of na het openen
van de verpakking. Oefen geen overmatige druk uit op
overige onderdelen, zoals de koelmiddelleidingen, afvoerleidingen of de flenzen in het bijzonder.〉
〈Voorzie de binnenunit van warmte-isolatiemateriaal als de
kans bestaat dat de temperatuur boven het plafond 30°C
overschrijdt en de relatieve vochtigheid 80% is.〉
〈Het isolatiemateriaal moet van glaswol of polyethyleenschuim zijn, een minimum dikte van 10 mm hebben en in de
opening van het plafond aangebracht kunnen worden.〉

Vloeroppervlak

C

3.

Plafond

Min. 450

OPMERKINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

• Geef uw klanten uitgebreide instructies (voor de bediening
van de verschillende functies en het instellen van de temperatuur) door de klant zelf het apparaat te laten bedienen met
behulp van de instructies in de handleiding.

Min. 2500
(Als er geen plafondbalk is.)

2-4

(lengte : mm)

*H2=Min. 620

De items in de gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met
WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATEREGELEN
hebben betrekking op situaties waaruit lichamelijk letsel en materiële
schade kan voortvioeien. Bovendien bevat de gebruiksaanwizing
instructies vooe het normale gebruik van het systeem. Het is van
balang dat u de cliënt een volledinge beschrijving geeft van de werking van het systeem en beveel de cliënt aan om de gebruiksaanwijzing goed te lezen.

(2) Gebruik ophangbouten voor het installeren van de binnenunit. Controleer of de plaats van installatie bestand is
tegen het gewicht van de binnenunit. Bevestig de ophangbouten indien nodig met geschikte balken.

Min. 300 *H1=300

c. Items die uitleg behoeven

Afb. 2-2

4
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Geval 2, 3

Installationsbeispiel
Besturingskast

Plafondsteen
Anker

*H3=Min. 20

Inspectieluik
(Plafondopening)

Lange moer of spanschroef
Ophangbout
Binnenunit
Opmerking)

Inspectieluik

A

Plafond

Inspectieluik 1
(450×450)

Min. D=B+300

Min. 200

Inspectieluik 3
(Even groot als de
binnenunit +300
of meer)
Besturingskast

B

Besturingskast

Inspectieluik 2
700
(Even groot of
groter dan de
binnenunit)
Aanzicht in axiale richting A-1
Aanzicht in axiale richting A-2
700

• Bepaal de afmeting H3
door een aflopende helling
aan te houden van
tenminste 1/100 zoals
gespecificeerd in “7. HET
AANLEGGEN VAN DE
AFVOERBUIZEN”.

Afb. 2-3
Model
Type 20 • 25 • 32
Type 40
Type 50 • 63 • 80
Type 100 • 125 • 140

B
C
D
550 588 850
700 738 1000
1000 1038 1300
1400 1438 1700
(lengte : mm)

(2) Monteer de canvas kanalen aan de luchtuitlaat en –inlaat
zodat de trilling van de airconditioner niet overgebracht
wordt op het kanaal of het plafond. Breng geluidsabsorberend materiaal (isolatiemateriaal) aan op de binnenwand
van het kanaal en anti-trillingsrubbers op de ophangbouten
(zie 8. KANALEN AANLEGGEN).
(3) Open de installatieopeningen (als deze reeds in het
plafond bestaan).
• Open de installatieopeningen in het plafond. Leg de
koelmiddelleidingen, afvoerleidingen, voedingsbekabeling, verbindingsbekabeling en afstandsbedieningbekabeling voor de leidingen- en bekabelingsaansluitopening
van de unit.
Zie in het geval van het installeren van een draadloze
afstandsbediening de installatiehandleiding die met de
draadloze afstandsbediening is meegeleverd.
Zie 6. AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING,
7. HET AANLEGGEN VAN DE AFVOERBUIZEN en
10. BEDRADINGSVOORBEELD EN HET INSTELLEN
VAN DE AFSTANDSBEDIENING.
• Het is mogelijk dat nadat de installatieopeningen
geopend zijn het raamwerk van het plafond versterkt
moet worden om het plafond horizontaal te houden en
om te voorkomen dat het plafond gaat trillen. Raadpleeg
voor details uw bouw- of interieuraannemer.
(4) Installeer de ophangbouten. De ophangbouten moeten van
maat M10 zijn.
• Gebruik gatankers als de ophangbouten reeds aanwezig zijn, of gebruik anders ingebedde inzetstukken en
ingebedde funderingsbouten zodat deze het gewicht van
de unit kunnen dragen. Stel de afstand tot aan het
plafondoppervlak tevoren af.

5

5.

Alle hierboven weergegeven materialen
worden niet meegeleverd. supplied.

INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

〈Het is mogelijk gemakkelijker de accessoires (afzonderlijk
verkrijgbaar) eerst te installeren alvorens de binnenunit te
installeren. Zie ook de installatiehandleidingen die met de
accessoires zijn meegeleverd.〉
Gebruik de accessoires en voorgeschreven onderdelen om
het toestel te installeren.
(1) Installeer de binnenunit voorlopig.
• Verbind de ophangbeugels met de ophangbouten.
Gebruik de moeren en tussenringen (11) voor de
ophangbeugels en draai deze vast aan zowel de bovenkant als de onderkant van de ophangbeugel. (Zie Afb. 3)
Daarbij kan worden voorkomen dat de tussenring (11)
van de ophangbeugel valt door de tussenringbevestigingsplaat (9) te gebruiken.
[Bevestigen van de ophangbeugels]
Ter plaatse te verkrijgen onderdeel
Tussenring (11) (accessoire)

Van boven en van onderen
aandraaien (dubbele moer)
[Bevestigingsmethode van tussenringen]
Moer aan bovenzijde

Inzetstuk

Tussenringbevestigingsplaat (9)
(accessoire)

Afb. 3

VOORZORGSMAATREGELEN
• Hard tijdens het installatiewerk de luchtuitlaat uit en bescherm de kunststof afvoerbak van de binnenunit tegen
het binnendringen van vreemde materialen, zoals lasspetters.
Anders bestaat de kans op waterlekkage als gevolg van beschadiging, zoals gaten in de kunststof afvoerbak.
(2) Maak afstellingen zodat de unit in de juiste stand komt.
(3) Controleer of de unit horizontaal hangt.

Nederlands
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(4) Verwijder de tussenringbevestigingsplaten die voorkomen
dat de tussenringen uit de ophangbeugels vallen, draai de
moeren aan de bovenzijde vast en zet de unit stevig vast.
Ophangbeugel

(1) Sluit de leidingen aan.
• De buitenunit is met koelmiddel gevuld.
• Bij het aansluiten of losmaken van de leidingen aan of
van de unit, twee steeksleutels en twee momentsleutels gebruiken. (Zie Afb. 4)
Momentsleutel

Onderzijde van
product
Horizontaal

Steeksleutel

Plastic slangen
Trompmoer

Koppeling

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik een waterpas en controleer of de unit horizontaal
geïnstalleerd is. (4-richtingen)
• In het geval u een plastic slang gebruikt in plaats van een
waterpas, beide uiteinden van de plastic slang in nauw contact met de onderkant van het product brengen om de horizontaalafstelling te maken.
Als de unit schuin geïnstalleerd wordt met de zijde met de
afvoerpijp omhoog, zal in het bijzonder de vlotterschakelaar
niet normaal functioneren en kan waterlekkage ontstaan.

• Zie Tabel 2 voor de bewerkingsafmetingen van de tromp.
• Gebruik de trompmoer die is meegeleverd met de unit.
• Breng etherolie of esterolie uitsluitend op de binnenzijde van de tromp aan en schroef bij het aansluiten de
trompmoer eerst drie of vier slagen met de hand in.
(Zie Afb. 5)
Breng etherolie of esterolie uitsluitend
op de binnenzijde van de tromp aan.

AANLEGGEN VAN DE KOELSTOFLEIDING
Afb. 5

• Zie Tabel 2 voor het bijbehorende aantrekkoppel.
Tabel 2
Draaimoment

Trompmaat
A (mm)

φ 6,4

14,2 – 17,2 N·m

8,7 – 9,1

φ 9,5

32,7 – 39,9 N·m

12,8 – 13,2

φ 12,7

49,5 – 60,3 N·m

16,2 – 16,6

φ 15,9

61,8 – 75,4 N·m

19,3 – 19,7

VOORZORGSMAATREGELEN
Dit product maakt enkel gebruik van het nieuwe koelmiddel
(R410A). Bewaar de onderdelen aan de rechterzijde en voer
het installatiewerk uit.
• Gebruik een speciale pijpsnijder en trompgereedschap
voor R410A.
• Breng bij het aansluiten van de tromp, etherolie of esterolie uitsluitend op de binnenzijde van de tromp aan.
• Gebruik de trompmoer die is meegeleverd met de unit.
(Gebruik geen ander trompmoer (zoals een type-1 trompmoer), omdat anders koelmiddellekkage kan ontstaan.)
• Hard de leidingen uit en knijp daarbij de leidingen dicht
of plak ze af om te voorkomen dat vuil, stof of vocht in de
leidingen terechtkomt.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik het voorgeschreven type koelmiddel voor de
koelcyclus en zorg ervoor het koelmiddel niet met lucht
te verontreinigen.
• Ventileer de ruimte in het geval van lekkage van koelmiddel tijdens het installatiewerk.

Nederlands

Vorm van de tromp

45 ±2

0

Pijpdiameter

0

R0,4-0,8
A

0
0

〈Zie voor wat betreft de koelmiddelleidingen van de buitenunit, de installatiehandleiding behorend bij de buitenunit.〉
〈Breng warmte-isolerend materiaal aan op zowel de
gasleidingen als de vloeistofleidingen, om waterlekkage te
voorkomen.〉
〈Gebruik isolatiemateriaal dat bestand is tegen een temperatuur van 120°C.〉
〈Verstevig het isolatiemateriaal voor de koelmiddelleidingen als de omgevingstemperatuur hoog is, omdat anders
zich condensvorming kan voordoen op de buitenzijde van
het isolatiemateriaal.〉
〈Zorg ervoor dat het koelmiddel R410A is alvorens de
koelmiddelleidingen aan te leggen. Als het koelmiddel verschillend is, zal de airconditioner niet normaal werken.〉

90 ±2

6.

Afb. 4

VOORZORGSMAATREGELEN
• De trompmoer niet te vast aantrekken.
Dit kan tot gevolg hebben dat de trompmoer breekt en dat er
koelmiddellekkage ontstaat.
• Zorg ervoor dat alle delen rondom de tromp vrij zijn van olie.
De afvoerbak en het kunststofgedeelte kunnen aangetast
worden als er olie op terecht komt.
• Als er geen momentsleutels beschikbaar zijn, Tabel 3 als
standaard gebruiken.
Wanneer de trompmoer met een steeksleutel wordt
aangetrokken, kan het aantrekkoppel plotseling toenemen. Trek de trompmoer verder aan tot de bijbehorende
hoek zoals getoond in Tabel 3.
Tabel 3
Pijpdiameter

Aantal graden
doordraaien

Aanbevolen armlengte van
gereedschap

φ 6,4

60 à 90 graden

Circa 150mm

φ 9,5

60 à 90 graden

Circa 200mm

φ 12,7

30 à 60 graden

Circa 250mm

φ 15,9

30 à 60 graden

Circa 300mm

6
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(2) Controleer of er geen gaslekkage is na het voltooien van
het installatiewerk.
(3) Zie de afbeelding rechts en breng warmte-isolatiemateriaal
aan op de leidingkoppelingen na het controleren op gaslekkage. (Zie Afb. 6)
Aanbrengen van warmte-isolatiemateriaal op de
vloeistofleidingen
Leidingisolatie (4) (accessoire)
Isolatiemateriaal
Trompmoerkoppeling
voor leidingen
(zijde unit)
Zorg ervoor dat Middelgroot
afdichtkussen (7)
de naad naar
Bevestigd aan
(accessoire)
boven wijst.
de buitenzijde.

• Breng stikstofsubstituent aan of pomp stikstof in de
koelmiddelleidingen (zie OPMERKING 1) in het geval
van solderen van de koelmiddelleidingen (zie OPMERKING 2). Maak vervolgens de trompverbinding met de binnenunit. (Zie Afb. 7)

Koelmiddelleiding

Stikstof
Stikstof
Afb. 7

Hoofdunit
Klem (8)
(accessoire)

VOORZORGSMAATREGELEN

Isolatiemateriaal voor leidingen
(niet meegeleverd)

Wikkel het isolatiemateriaal rond het
gedeelte van het oppervlak van de
hoofdunit tot het bovenste gedeelte
van de trompmoerkoppeling.

Vloeistofleidingen

Gasleidingen
Afb. 6
Aanbrengen van warmte-isolatiemateriaal op de
gasleidingen
Leidingisolatie (5) (accessoire)
Isolatiemateriaal
Trompmoerkoppeling
voor leidingen
(zijde unit)
Zorg ervoor dat Middelgroot
afdichtkussen (7)
de naad naar
Bevestigd aan
(accessoire)
boven wijst.
de buitenzijde.
Klem (8)
(accessoire)
Isolatiemateriaal voor leidingen
(niet meegeleverd)

• Gebruik geen antioxidant bij het solderen van leidingen.
De leidingen kunnen met restanten antioxidant verstopt
raken en onderdelen kunnen defect raken.
OPMERKING
1. Stel bij het solderen de druk van de stikstof af op ongeveer
0,02 MPa (ongeveer gelijk aan de druk van een briesje dat
in contact komt met de wang) met een decompressieventiel.
2. Gebruik geen vloeimiddel bij het solderen en aansluiten
van de koelmiddelleidingen. Gebruik voor het solderen
een fosfor-koper soldeerlegering (BCuP-2: JIS Z 3264/
BCu 93P-710/795: ISO3677) waarvoor geen vloeimiddel
vereist is.
(Vloeimiddel heeft een slechte invloed op de koelmiddelleidingen. Vloeimiddel op chloorbasis kan corrosie van de
leidingen veroorzaken. Als dit bovendien fluor bevat, kan
het vloeimiddel het koelmiddel aantasten.)
• Zie voor het aftakken van de koelmiddelleidingen of het
koelmiddel de installatiehandleiding behorend bij de buitenunit.

7.
Wikkel het isolatiemateriaal rond het
gedeelte van het oppervlak van de
hoofdunit tot het bovenste gedeelte
van de trompmoerkoppeling.

• Gebruik de fittingisolatie (4) en (5) die meegeleverd is
voor respectievelijk de vloeistofleiding en de gasleiding
en breng het warmte-isolatiemateriaal aan.
(Maak beide uiteinden van de fittingisolatie (4) en (5) van
elke koppeling met de klem (8) vast.)
• Zorg ervoor dat de fittingisolatie (4) en (5) voor de koppeling aan de zijde van de vloeistofleiding en gasleiding
omhoog gericht staat.
• Wikkel het middengroot afdichtmateriaal (7) enkel rondom de fittingisolatie (4) en (5) voor de koppeling (trompmoergedeelte).
VOORZORGSMAATREGELEN
• Breng het warmte-isolatiemateriaal van de lokale leidingen aan tot aan de leidingkoppeling.
Als de leidingen blootliggen, kan er condensvorming ontstaan. Bovendien kunnen er brandwonden ontstaan als
iemand de leidingen aanraakt.

7

Reduceerventiel
Te solderen Tape
onderdeel
handafsluiter

HET AANLEGGEN VAN DE AFVOERBUIZEN

(1) Leg de afvoerleidingen aan.
Koelmiddelleiding
Controleer of de leidingen voor een juiste afvoer
Afvoermof
zorgen.
• Zorg ervoor dat de diamOnderhoudsaansluiting
eter van de leidingen
(met rubber dop)
met uitzondering van het
opstaande gedeelte hetzelfde of groter is dan de diameter van de verbindingsleiding (vinylchloride leiding met
een buitendiameter van 32 mm en een nominale binnendiameter van 25 mm).
• Zorg ervoor dat de leidingen voldoende kort zijn en
aflopen met een helling van tenminste 1/100 en dat er
geen luchtbel kan ontstaan. Een afvoerafsluiter is niet
nodig.
VOORZORGSMAATREGELEN
• De afvoerleidingen zullen verstopt raken met water en er kan
waterlekkage ontstaan als er zich water in de afvoerleidingen
verzamelt.

Nederlands
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Steunbeugel
1 - 1,5 m

• Kies de diameter van de geconcentreerde afvoerleiding
overeenkomstig de capaciteit van de apparatuur die
aangesloten wordt op de geconcentreerde afvoerleiding
(zie het blad met het overzicht van de apparatuur).
Plafondsteen
300 mm max.

Aflopende helling van tenminste 1/100

• Gebruik de afvoerslang (2) en de metalen klem (1).
Steek de afvoerslang (2) diep in het voetstuk van de
afvoermof en maak de metalen klem (1) stevig vast
binnen het met tape omwikkelde gedeelte op het
voorste insteekuiteinde van de slang.
Maak de schroef van de metalen klem (1) vast totdat de
marge van de schroefdraad 4 mm of minder is
geworden.

1 - 1,5 m

Afvoerverbindingsleiding
(niet meegeleverd)
Metalen klem (1) (accessoire)

Afvoerslang (2)
(accessoire)

0 - 467 mm

OPMERKING
Volg onderstaande instructies.
• Sluit de afvoerleiding niet rechtstreeks aan op een
afvoer die naar ammonia ruikt.
De ammonia in de afvoer kan via de afvoerleiding binnendringen en corrosie van de warmtewisselaar van de
binnenunit veroorzaken.
• De meegeleverde afvoerslang (2) niet buigen of verdraaien door overmatige kracht op de slang uit te
oefenen. (Dit kan waterlekkage veroorzaken.)
• Volg de procedure aangegeven in onderstaande afbeelding voor het aanleggen van een geconcentreerde afvoerleiding.

Geconcentreerde afvoerleiding
Houd een aflopende helling van tenminste
1/100 aan zodat er zich geen luchtbellen
kunnen vormen.
De afvoerleidingen zullen verstopt raken met
water en er kan waterlekkage ontstaan als er
zich water in de afvoerleidingen verzamelt.

Afstelbaar
(467 mm max.)

Afvoerslang (2) (accessoire)
Afvoerslang (2) (accessoire)

Horizontaal of
opwaartse helling

Metalen klemp (1)
(accessoire)

Tape

Steunbeugel
700 mm max.

• Leg een afvoerverbindingsleiding aan als de helling
onvoldoende is.
• Bevestig met tussenruimten van 1- 1,5 m steunbeugels om doorbuiging van de leidingen te voorkomen.

Plaats de afvoerslang horizontaal
of met een geringe opwaartse
helling.
Als er luchtbellen zijn, kunnen er bijgeluiden
ontstaan als gevolg van het terugstromen van het
water wanneer de afvoerpomp tot stilstand komt.

(2) Controleer of de afvoer van de leidingen soepel verloopt na
het voltooien van het aanleggen van de leidingen.
[Alvorens het uitvoeren van het bedradingswerk]
VOORZORGSMAATREGELEN
• Het aanleggen van de elektrische bedrading (inclusief
aardingswerk) dient uitgevoerd te worden door een erkende elektromonteur.
• Als geen erkende elektromonteur beschikbaar is, volg
dan stappen 3 en 4 nadat het proefdraaien van de airconditioner voltooid is.
1. Verwijder het deksel van de besturingskast en sluit de
enkelfase elektrische draden aan op de aansluitpunten L en N van het aansluitingenblok en de aardingsdraad op het aardingsaansluitpunt.
Leg de bedrading aan overeenkomstig 10-1 AANSLUITEN VAN DE VOEDINGSBEKABELING, AARDING-,
AFSTANDSBEDIENING- EN VERBINDINGSBEKABELING in 10. BEDRADINGSVOORBEELD EN HET
INSTELLEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Om het uitoefenen van druk op de bedradingsaansluitingen te
voorkomen, de bedrading stevig vastklemmen met de meegeleverde klem (8) zoals voorgeschreven in 3 in 10-1 AANSLUITEN VAN DE VOEDINGSBEKABELING, AARDING-,
AFSTANDSBEDIENING- EN VERBINDINGSBEKABELING.
2. Controleer of het deksel van de besturingskast gesloten is
alvorens de airconditioning in te schakelen.
3. Giet ongeveer een liter water geleidelijk via de watertoevoer aan de onderzijde van de afvoermof of de uitlaat in
de afvoerbak. Zorg ervoor dat het water niet op de afvoerpomp gemorst wordt.

Nederlands
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4. De afvoerpomp gaat werken zodra het apparaat wordt
ingeschakeld. Controleer dat de pomp het water soepel
afvoert. (De afvoerpomp zal na 10 minuten automatisch
stoppen.)
De afvoer kan gecontroleerd worden door de verandering
in het waterpeil in de afvoerbak te controleren via de
watertoevoer.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Raak de afvoerpomp niet aan.
Anders bestaat het gevaar voor een elektrische schok.
• Oefen geen externe druk uit op de vlotterschakelaar.
Anders kan er een defect ontstaan.
5. Schakel na het voltooien van de afvoercontrole de stroomtoevoer uit en maak het netsnoer los.
6. Plaats het deksel van de besturingskast in de oorspronkelijke positie terug.
[Na het voltooien van het bedradingswerk]
• Nadat 8. KANALEN AANLEGGEN voltooid is giet ongeveer
een liter water geleidelijk via de watertoevoer aan de onderzijde van de afvoermof in de afvoerbak en controleer dat het
water wordt afgevoerd terwijl de airconditioner op koeling is
ingesteld overeenkomstig 11. VELDINSTELLING en 12. TESTEN. Zorg ervoor dat het water niet gemorst wordt op de elektrische onderdelen van de afvoerpomp en overige.
(3) Breng warmte-isolatiemateriaal aan op de volgende
delen, om waterlekkage als gevolg van condensvorming te voorkomen.
• Afvoerleidingen binnen
• Afvoermof
Afvoermof
Watertoevoer

Afvoerbak

Koelmiddelleiding
Deksel van de
besturingskast
Besturingskast
Aansluitingenblok
voor voeding

Luchtuitlaat
Positie afvoerpomp

Schroef

Onderhoudsaansluiting
(met rubber dop)
Watertoevoerdeksel
Plastic waterbak

• Nadat het controleren van de afvoer, zie de onderstaande afbeelding en gebruik het meegeleverde grote
afdichtmateriaal (6) en warmte-isoleer de metalen klem
(1) en de afvoerslang (2).
Zorg ervoor dat de
naad naar boven wijst.

Grote afdichtkussen (6)
(accessoire)
Metalen klem (1)
(accessoire)

8.

KANALEN AANLEGGEN

Besteed bijzondere aandacht aan de volgende punten en
leg de kanalen aan.
• Controleer dat het kanaal het instellingsbereik van externe
statische druk voor de unit niet overschrijdt. (Zie het technische gegevensblad voor het instellingsbereik. Elk model
heeft een eigen instellingsbereik voor de externe statische
druk.)
• Bevestig een canvas kanaal aan de luchtuitlaat en –inlaat
zodat de trilling van de airconditioner niet overgebracht wordt
op het kanaal of het plafond.
Breng geluidsabsorberend materiaal (isolatiemateriaal) aan
op de binnenwand van het kanaal en anti-trillingsrubbers op
de ophangbouten.
• Bij het lassen van de kanalen er op letten dat het harden van
het kanaal zodanig uit te voeren dat de spatten niet in aanraking komen met de afvoerbak voor het filter.
• Als het metalen kanaal door een metalen lat, steengaas of
metaalplaat van een houten constructie geleid wordt, het
kanaal en de muur elektrisch van elkaar isoleren.
• Warmte-isoleer het kanaal om condensvorming te voorkomen. (Materiaal: Glaswol of styreenschuim; Dikte: 25 mm)
• Bevestig het luchtfilter (niet meegeleverd) aan de luchtinlaat
van de unit of de inlaat (niet meegeleverd) in de luchtdoorlaat
aan de luchtaanzuigzijde. (Kies een luchtfilter met een
stofverzamelingsefficiëntie van 50 gewicht procent.)
• Instrueer de klant over de methoden van het gebruik en het
reinigen van de niet meegeleverde onderdelen (d.w.z. luchtfilter, luchtinlaatgrille en luchtuitlaatgrille).
• Plaats de luchtuitlaatgrille aan de binnenshuiszijde om tocht
te voorkomen en op een plaats waar personen er niet direct
mee in aanraking kunnen komen.
• De airconditioner is uitgerust met een functie voor het automatisch afstellen van de ventilator op nominale snelheid.
(11. VELDINSTELLING)
Gebruik daarom geen aanjagerventilators halverwege in het
kanaal.
Verbindingsmethode van kanalen aan de luchtinlaat- en uitlaatzijde
• Verbind het kanaal (niet meegeleverd) door dit uit te lijnen
met de binnenzijde van de flens.
• Verbind de flens en de unit met de flensbevestigingsschroef (3).
• Wikkel aluminium tape rondom de flens en de kanaalverbinding om luchtlekkage te voorkomen.
Flens aan de luchtinlaatzijde
(meegeleverd met de unit)
Schroeven voor de kraag
van de luchtkoker (3)
(accessoire)
Luchtinlaat
Isolatiemateriaal
(niet meegeleverd)

Flens aan de luchtuitlaatzijde
(meegeleverd met de unit)
Isolatiemateriaal
(niet meegeleverd)
Unit

Luchtuitlaat
Canvaskanaal
(niet meegeleverd)

Schroeven voor
de kraag van de
luchtkoker (3)
(accessoire)

VOORZORGSMAATREGELEN
Verbind de flens en de unit met de flensbevestigingsschroef (3)
ongeacht of het kanaal aangesloten wordt op de luchtinlaatzijde.

4 mm max.

9
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9.
9-1

ELEKTRISCHE BEDRADING

9-2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

ALGEMENE INFORMATIE

• Alle ter plaatse verkregen onderdelen en materialen dienen
aan de landelijk geldende voorschriften te voldoen.
• Gebruik alleen koperdraad.
• Meer informatie over de elektrische aansluitingen vindt u in
“Bedradingsschema” dat is bevestigd op het deksel van het
aansluitingencompartiment.
• Zie de installatiehandleiding van de afstandsbediening voor
details over het aansluiten van de afstandsbediening.
• Alle bedrading dient door een erkend elektricien te worden
aangelegd.
• Dit systeem bestaat uit meerdere binnenunits. Markeer de
verschillende apparaten als unit A, unit B enz. en controleer
dat de printplaatbedrading naar de buitenunit en de BS-unit
correct is aangesloten. Wanneer de bedrading en/of de
leidingen tussen de buitenunit en een binnenunit niet goed is/
zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid dat het systeem
niet goed werkt.
• In het elektrische systeem moet een onderbreker worden
geïnstalleerd waarmee het gehele systeem in één keer
spanningsloos kan worden geschakeld.
• Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenunit voor
informatie over de draaddikte van de stroomkabel naar de
buitenunit, de capaciteit van de circuitonderbreker en schakelaar en instructies voor het aanleggen van de bedrading.
• Vergeet niet om de airconditioner te aarden.
• Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding,
bliksemafleider of de aardedraad van een telefooninstallatie.
• Waterleidingen: explosiegevaar wanneer lekkage
optreedt.
• Waterleidingen: aarding niet mogelijk wanneer PVC-buis
is gebruikt.
• Telefoonaardkabels of lichtleidingen: mogelijk abnormaal
hoge spanningen in de aarde als gevolg van blikseminslagen.

Units

Voeding
Spanningsbereik

Ventilatormotor

MCA

MFA

kW

FLA

FXMQ20PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ25PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ32PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ40PVE

1,4

16

0,140

1,1

1,6

16

0,350

1,3

1,8

16

0,350

1,4

FXMQ80PVE

2,3

16

0,350

1,8

FXMQ100PVE

2,9

16

0,350

2,3

FXMQ125PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ140PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ20PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ25PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ32PVE

0,6

16

0,09

0,5

FXMQ40PVE

1,4

16

0,140

1,1

1,6

16

0,350

1,3

1,8

16

0,350

1,4

FXMQ80PVE

2,3

16

0,350

1,8

FXMQ100PVE

2,9

16

0,350

2,3

FXMQ125PVE

3,4

16

0,350

2,7

FXMQ140PVE

3,4

16

0,350

2,7

Model

Hz

FXMQ50PVE
50
FXMQ63PVE

Volt

220240

FXMQ50PVE
60

220

FXMQ63PVE

Max. 264
Min. 198

Max. 242
Min. 198

MCA: Minimale voedingsstroom (A);
MFA: Max. zekeringstroom (A)
kW: Nominaal uitgangsvermogen ventilatormotor (kW);
FLA: Maximale belastingstroom (A)

9-3

SPECIFICATIES VAN NIET MEEGELEVERDE
ZEKERINGEN EN BEKABELING
Voedingskabel

Model

Niet meegeleverde
zekeringen

Bedrading afstandsbediening
Verbindingsbekabeling

Draad

Draaddikte

Draad

H05VVU3G

De bedrading dient
aan de lanAfgescherdelijk gelmde
dende
(2-draads)
voorschriften te
voldoen

Draaddikte

FXMQ20PVE
FXMQ25PVE
FXMQ32PVE
FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE
FXMQ80PVE
FXMQ100PVE

16A

0,75 1,25 mm

2

FXMQ125PVE
FXMQ140PVE

Nederlands
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De toegestane lengte van de verbindingsbekabeling en van de
bedrading van afstandsbediening zijn als volgt.
(1) Buitenunit - Binnenunit:
Max. 1000 m (totale lengte bedrading: 2000 m)
(2) Binnenunit - Afstandsbediening:
Max. 500 m
OPMERKING
1. Alleen in geval van beschermde leidingen. Gebruik
H07RN-F in geval van geen bescherming.
2. Vinylsnoer met mantel of kabel (isolatiedikte: 1 mm of
meer)

10. BEDRADINGSVOORBEELD EN HET
INSTELLEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING
10-1 AANSLUITEN VAN DE VOEDINGSBEKABELING, AARDING-, AFSTANDSBEDIENING- EN
VERBINDINGSBEKABELING

• Zie voor de installatie en de bedrading van de afstandsbediening, de installatiehandleiding van de afstandsbediening
behorend bij de afstandsbediening.
• Zie voor de voedingsbekabeling ook het bedradingsschema.
• Verbind de afstandsbedieningsbekabeling en de verbindingsbekabeling correct met het juiste aansluitingenblok.
(3) Volg onderstaande instructies en leg de bedrading in de
besturingskast aan.
Bevestig de bedrading
met de klem (8) aan de
draadbevestigingssteun
meegeleverd met
de besturingskast.
Voedingskabel
(Hoge spanning)
Aardingskabel
(Hoge spanning)

Verbindingsbekabeling
(Lage spanning)
Steek de kabel in de
Bedrading
bedradingsklemmen
afstandsbediening
meegeleverd met de
(Lage spanning)
besturingskast.

(Verwijder het deksel van de besturingskast zoals hieronder
getoond en sluit de draden aan.)
VERBODEN

(1) Verwijder het deksel van de besturingskast.
Aarding L N

Verbindingsmethode van
voedingsbekabelingsaansluitpunten (X1M)
Draai en bevestig het
bovenste gedeelte zodat de
draden niet los kunnen raken.
Bevestig de draad met de
klem (8) aan de
draadbevestigingssteun
meegeleverd met de
besturingskast.
Schroef
(3 gedeelten)

(2) Leid de draden in de besturingskast door de bedradingsingang aan de zijkant van de besturingskast.

Lage spanning bedradingsingang
Verbindingsbekabeling
(Lage spanning)
Bedrading afstandsbediening
(Lage spanning)

De voedingsbekabeling nooit
aansluiten.
P1 P2 F1 F2 T 1 T2

Verbindingsbekabeling
(Geen polariteit)
Bedrading
afstandsbediening
(Geen polariteit)
Aansluitmethode van aansluitpunten
van afstandsbediening (X2M)
• Als gevlochten draden worden
gebruikt, het voorste uiteinde
van de draden niet solderen.

WAARSCHUWING
Knip de draden en leg ze nauwkeurig en zet het deksel van
de besturingskast stevig vast.
Er bestaat het gevaar voor elektrische schokken of brand als
draden tussen het deksel van de besturingskast beklemd raken
of als de draden het deksel omhoog duwen.
(4) Breng het deksel van de besturingskast aan en wikkel het
draadafdichtmateriaal (Klein) (10) rondom de draden zodat
de draaddoorvoergaten geblokkeerd worden.
Draaddoorvoergaten

Hoge spanning bedradingsingang
Voedingskabel (Hoge spanning)
Aardingskabel (Hoge spanning)

VOORZORGSMAATREGELEN
• Leg de afstandsbedieningsbekabeling of de verbindingsbekabeling niet naast de voedingsbekabeling of andere elektrische bedrading in dezelfde route. Leg de
afstandsbedieningsbekabeling en de verbindingsbekabeling
op tenminste 50 mm afstand van de voedingsbekabeling of
overige elektrische bedrading, om het ontstaan van defecten
of problemen veroorzaakt door externe elektrische storing
overgebracht op de afstandsbedieningsbekabeling en de
verbindingsbekabeling te voorkomen.

11

VOORZORGSMAATREGELEN
• Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, vult u eventuele gaten
in de doorvoeropeningen met stopverf of isolatiemateriaal
(plaatselijk verkrijgbaar) om te voorkomen dat kleine dieren
of insecten van buitenaf in de unit terechtkomen. (Als dit wel
mocht gebeuren, kunnen de dieren kortsluiting veroorzaken
in de besturingskast.)
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(5) Monteer de meegeleverde draadbevestigingssteun (12)
met de draadbevestigingsschroef (13). Bevestig elke draad
met de meegeleverde klem (8).

10-2 BEDRADINGSVOORBEELD
WAARSCHUWING
Installeer een aardlekschakelaar.
De installatie van een aardlekschakelaar is van het grootste
belang ter voorkoming van ongelukken door elektrische
schokken en brand.

Verbindingsbekabeling
Bedrading afstandsbediening
Voedingskabel
Aardingskabel

Systeem Nr. 1: Bij gebruik van1 afstandsbediening voor 1
binnenunit
Bevestigingsmanier Klem (8) (accessoire)

Draadbevestigingssteun (12) (accessoire)
Draadbevestigingsschroef (13) (accessoire)

Voeding
enkelfase
50 Hz, 220-240 V
of
enkelfase
Buitenunit
60 Hz, 220 V

Voeding
enkelfase
50 Hz, 220-240 V
of
enkelfase
60 Hz, 220 V

L N
IN/D

Voeding
enkelfase
50 Hz, 220-240 V
of
enkelfase
60 Hz, 220 V

L N

L N

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

OUT/D

F1 F2 F1 F2

[Voorzorgsmaatregelen voor voedingsbekabeling]
• Sluit de voedingsbekabeling aan op het aansluitingenblok
met behulp van ronde krimp-type aansluitpunten voorzien
van isolatiemoffen.
L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Monteer een isolatiemof

Binnenunit A

P1 P2

Aansluitoog
Elektra-draad

Volg de hieronder gegeven instructies als de aangegeven
aansluitpunten niet gebruikt kunnen worden.
Anders kan er abnormale warmte ontstaan als gevolg
van het losraken van de draden.
Sluit de draden
gelijkmatig aan.

Laatste
binnenunit
in de reeks

Binnenunit B

Sluit nooit een
draad aan één
zijde aan.

Sluit geen draden
aan die wat
betreft diameter
verschillen.

Afstandsbediening
(optie)

P1 P2

Afstandsbediening
(optie)

Afstandsbediening
(optie)

Systeem Nr. 2: Voor groepsbediening of bediening met 2
afstandsbedieningen
Voeding
enkelfase
50 Hz, 220-240 V
of
enkelfase
60 Hz, 220 V Buitenunit
L N
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

• Als gevlochten draden worden gebruikt, het voorste uiteinde
van de draden niet solderen.
• Sluit de juiste draden stevig aan en bevestig de draden zo dat
er geen externe druk op de aansluitpunten uitgeoefend
wordt.
• Gebruik voor het vastdraaien van de aansluitpuntschroeven
een geschikte schroevendraaier. De schroefkoppen kunnen
beschadigd raken als de schroevendraaier te klein is en de
aansluitpuntschroeven kunnen dan niet goed vastgedraaid
worden.
• Draai de aansluitpuntschroeven niet te vast aan, anders kunnen de schroefkoppen beschadigd worden.
• Zie de onderstaande tabel voor de vereiste aantrekkoppelwaarden van de aansluitpuntschroeven.

P1 P2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Opmerking) Het is niet nodig om het adres van
een binnenunit in te stellen in het
geval van groepsbediening.
(Het wordt automatisch ingesteld
wanneer de voedingsspanning
wordt ingeschakeld.)

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Laatste
binnenunit
in de reeks

Binnenunit B

Binnenunit A

P1 P2

Afstandsbediening
(optie)

Bij groepsbediening

P1 P2

P1 P2

Afstandsbediening Afstandsbediening
(optie)
Bij gebruik met 2
afstandsbedieningen

Aantrekkoppel (N·m)
Aansluitingenblok voor afstandsbediening- en verbindingsbekabeling

0,80 - 0,96

Aansluitingenblok voor voeding

1,18 - 1,44

Nederlands
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Systeem Nr. 3: Bij het invoegen van de BS-unit
Voeding
enkelfase
50 Hz, 220-240 V
of
enkelfase
60 Hz, 220 V
L

Buitenunit

(2) Stel de hoofd/sub schakelaar op een van de afstandsbediening PCB’s in op sub. (Houd de schakelaar van de andere
afstandsbediening PCB ingesteld op hoofd.)

(Fabrieksinstelling)

BS-unit

S
M

N
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Printplaat
afstandsbediening

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

Als de fabrieksinstellingen
ongewijzigd zijn gebleven,
hoeft u slechts één van de
afstandsbedieningen te
veranderen.

L N

S
M

10-4 GECOMPUTERISEERDE BESTURING
(GEFORCEERD UIT EN AAN/UIT BESTURING)

P1 P2 F1 F2 T1 T2

(1) Bedradingsspecificaties en het aanleggen van de bedrading
• Sluit de ingang vanaf buiten aan op de aansluitingen T1 en
T2 van het aansluitingenblok voor de afstandsbediening.

Binnenunit A

P1 P2

F2

Afstandsbediening
(optie)

10-3 BESTURING DOOR 2 AFSTANDSBEDIENINGEN
(Besturen van 1 binnenuit door 2 afstandsbedieningen)
• Stel één van de afstandsbedieningen in op hoofd en de
andere op sub in het geval van afstandsbediening met twee
afstandsbedieningen.
Overschakelen Hoofd/Sub
(1) Steek een
schroevendraaier in de ruimte tussen de groeven van de onderste behuizing en bovenste behuizing om
de bovenste behuizing te verwijderen. (2 groeven) (De
afstandsbediening PCB is bevestigd aan de bovenste
behuizing.)
Bovenste deel van
de afstandsbediening

T2

GEFORCEERDE UIT

[VOORZORGSMAATREGELEN ]
1. Als geen aardlekschakelaar vereist is, een onderbreker- of
belastingschakelaar installeren met een zekering voor de
bedrading. Als een aardlekschakelaar vereist is, moet de
aardlekschakelaar geschikt zijn om de airconditioner te beveiligen tegen aardingsdefecten, overbelasting en kortsluiting.
2. De afstandsbedieningbekabeling (P1 en P2) en verbindingsbekabeling (F1 en F2) hebben geen polariteit.

T1

Invoer A

Bedradingsspecificatie

Bemantelde vinylleiding of kabel (2 kernen)

Kabeldikte

0,75 - 1,25 mm

2

Lengte

Maximum. 100 m

Externe aansluiting

Contact gegarandeerd belastbaar met 15 V
gelijkstroom, 10 mA.

(2) Besturing
• De volgende tabel toont de GEFORCEERD UIT en AAN/
UIT WERKINGEN in reactie op invoer A.
GEFORCEERDE UIT

AAN/UIT WERKING

Invoer : “AAN” stopt het bedrijf (onmogelijk
met afstandsbedieningen).

Invoer UIT → AAN
schakelt de unit in.

Invoer UIT maakt bediening via afstandsbe- Invoer AAN → UIT
diening mogelijk.
schakelt de unit uit.

(3) Het selecteren van de GEFORCEERDE UIT en AAN/UIT
WERKING.
• Schakel de netspanning in en schakel het toestel met de
afstandsbediening in werking.

10-5 CENTRALE BESTURING
• Voor centrale besturing dienen de groepsnummers te
worden bepaald. Zie de gebruiksaanwijzing van elke optionele afstandsbediening voor centrale besturing.

11. VELDINSTELLING
Onderste deel van
de afstandsbediening
Steek de schroevendraaler hierin en verwijder
het bovenste deel van de afstandsbediening voorzichtig

OPMERKING
• Alvorens de buitenunit te testen zoals beschreven in
12. TESTEN zorgt u ervoor de volgende veldinstellingen te
maken zoals beschreven in 11. VELDINSTELLING.
Zorg ervoor dat de deksels van de aansluitingencompartimenten van de binnen- en buitenunits gesloten zijn.
De veldinstelling dient met behulp van de afstandsbediening te worden aan de hand van de installatieomstandigheden.

13
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• De instelling kunne worden gemaakt door het “Functienr.”,
het “EERSTE CODENR.” en het “TWEEDE CODENR.” in te
stellen.
• Zie “VELDINSTELLING” van de installatiehandleiding van de
afstandsbediening voor details over de instelling en werking
van de functies.
TWEEDE
CODENR.
Functienr.
EERSTE
CODENR.

SETTING

VELD INSTELFUNCTIE

• Stel de afstandsbediening in op de “VELDINSTELFUNCTIE”. Zie “HET INSTELLEN VAN HET VELD” vin de handleiding van de afstandsbediening voor details.
• Selecteer “Functienr. 12” als de “VELDINSTELFUNCTIE” is ingeschakeld en stel het “EERSTE CODENR.” in
op “1”. Zet daarna het “TWEEDE CODENR.” in op “01”
voor GEFORCEERDE UIT en “02” voor AAN/UIT WERKING (GEFORCEERD UIT is de fabrieksinstelling).
Met gebruik van de draadloze afstandsbediening
Alvorens de draadloze afstandsbediening te gebruiken, stelt u
het adres van de draadloze afstandsbediening in.
Voor de instelmethode van het adres raadpleegt u de bedieningshandleiding die bij de afstandsbediening werd geleverd.
OPMERKING
• Een “Functienr.” wordt ingesteld op basis van de groep. Om
een functie-instelling op basis van de kamerunit te maken of
om de gemaakte instelling te controleren, stelt u het overeenkomstige functienummer in dat tussen haakjes wordt vermeld.
1. Instellingen voor optionele accessoires
• In geval optionele accessoires worden aangesloten,
raadpleegt u de bedieningshandleidingen die bij de
optionele accessoires werden geleverd om de noodzakelijke instellingen te maken.
2. Instellingen voor externe statische druk
Maak de instellingen volgens methode (a) of methode (b) zoals
hieronder beschreven. (Methode (a) kan niet geselecteerd
worden voor de FXMQ140PVE. Dus selecteer methode (b).)
(a) Gebruik de automatische luchtstroom-instelfunctie om
de instellingen te maken.
Automatische luchtstroom-instelling: het volume van de
uitgeblazen lucht wordt automatisch ingesteld op de
nominale hoeveelheid.
(1) Controleer dat de bedrading van de voeding naar de
airconditioner en ook het aanleggen van de kanalen
voltooid is. Als een afsluitdemper in het airconditionersysteem is gemonteerd, zorgt u ervoor dat de afsluiter open staat. Controleer bovendien of het
luchtfilter (niet meegeleverd) is bevestigd in de luchtdoorlaat aan de luchtaanzuigzijde.
(2) Als er een aantal luchtinlaten en luchtuitlaten zijn,
stelt u de kleppen zodanig in dat de luchtstroomsnelheid van iedere luchtuitlaat en luchtinlaat overeenkomt met de bedoelde luchtstroomsnelheid. Bedien
op dat moment de airconditioner in de “ventilatorbedieningsfunctie”. Om de luchtstroomsnelheid te wijzigen, drukt u op de luchtstroom-instelknop op de
afstandsbediening en stelt u deze in op HH, H of L.

Nederlands

(3) Maak de instellingen voor het automatisch instellen
van de luchtstroom. Nadat de airconditioner in de
“ventilatorbedieningsfunctie” is gezet, stop de airconditioner, ga naar de “VELDINSTELFUNCTIE”,
selecteer “Functienr. 21” (11 in geval van groepsinstellingen), stel de instelling “EERSTE CODENR.” in
op 7 en stel de instelling “TWEEDE CODENR.” in op
03. Keer na het maken van deze instellingen terug
naar de normale functie en druk op de AAN/UIT
WERKING-knop. Daarna zal de bedrijfsindicator
gaan branden en de airconditioner in de ventilatorbediening worden gezet voor automatische luchtstroominstelling. Verander de instelling van de
kleppen van de luchtuitlaten niet tijdens het automatisch instellen van de airconditioner. Nadat de airconditioner ongeveer één tot acht minuten heeft
gewerkt, zal de airconditioner automatisch stoppen
met het automatisch instellen van de luchtstroom, zal
de bedrijfsindicator uitgaan, en zal de airconditioner
stoppen.
Tabel 4
Functienr.

EERSTE
CODENR.

Inhoud van
instelling

11 (21)

7

Luchtstroom
instellen

TWEEDE CODENR.
01

02

03

OFF

Luchtstroom
instellen voltooid

Luchtstroom
instellen starten

(4) Nadat de airconditioner is gestopt, controleert u met
“Functienr. 21” op basis van een binnenunit dat 02 is
ingesteld voor de “TWEEDE CODENR.” in Tabel 4.
Als de airconditioner niet automatisch stopt of het
“TWEEDE CODENR.” niet is ingesteld op 02, herhaalt u de stappen vanaf (3). Als de buitenunit niet is
ingeschakeld, wordt U4 of UH afgebeeld, zoals beschreven in Tabel 8. Deze aanduiding is geen probleem omdat deze functie wordt ingesteld voor de
binnenunit. Ga verder met het instellen van de functie. Nadat de functie is ingesteld, moet u de buitenunit inschakelen alvorens de buitenunit te testen.
Als een andere fout wordt afgebeeld, raadpleegt u
Tabel 8 en de bedieningshandleiding die bij de buitenunit werd geleverd en controleert u het storingspunt.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Als zich na het instellen van de luchtstroom een verandering
voordoet in het ventilatiepad (bijv. de kanalen en luchtuitlaat),
moet u het automatische instellen van de luchtstroom
opnieuw uitvoeren.
• Raadpleeg uw Daikin-vertegenwoordiger als zich een verandering voordoet in de ventilatiepaden (bijv. de kanalen of
luchtuitlaat) nadat het testen van de buitenunit voltooid is, of
de airconditioner naar een andere locatie is verplaatst.
(b) Selecteer de externe statische druk met de afstandsbediening.
Controleer dat 01 (OFF) is ingesteld voor het “TWEEDE
CODENR.” in “Functienr. 21” voor luchtstroominstelling
op basis van een binnenunit in Tabel 4. Het positienummer is in de fabriek ingesteld op 01 (OFF). Wijzig het
“TWEEDE CODENR.” zoals aangegeven in Tabel 5
overeenkomstig de externe statische druk van het
kanaal dat wordt verbonden.
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(1) Het “TWEEDE CODENR.” is in de fabriek ingesteld
op 07 (een externe statische druk van 100 Pa).
(FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 140PVE)
Het “TWEEDE CODENR.” is in de fabriek ingesteld
op 02 (een externe statische druk van 50 Pa).
(FXMQ20 · 25 · 32PVE)
*1 De FXMQ50 · 63 · 80 · 100 · 125PVE kan niet
worden ingesteld op 30 Pa.
*2 Model FXMQ40PVE kan niet worden ingesteld op
180 of 200 Pa.
*3 Model FXMQ20 · 25 · 32PVE kan niet worden
ingesteld op 110-200 Pa.
*4 De FXMQ140PVE kan niet op 30 Pa en
150-200 Pa worden ingesteld.
Tabel 5
Externe
statische druk

Functienr.

EERSTE
CODENR.

12. TESTEN
Zie de installatiehandleiding van de buitenunit.
• De bedrijfsindicator van de afstandsbediening knippert wanneer er een fout optreedt. Lees de storingscode af van de
LCD-display om de plaats van de storing te lokaliseren. Een
beschrijving van de storingscodes en de oorzaak ervan vindt
u in de “VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
ONDERHOUD” van de buitenunit.
Als een van de items in Tabel 8 wordt weergegeven is er
mogelijk een probleem met de bekabeling of de voedingsspanning; controleer daarom de bekabeling nogmaals.
Tabel 7
Display van
afstandsbediening

Inhoud

“A8” brandt

Fout in voedingsspanning van binnenunit.

“C1” brandt

Transmissiestoring tussen de printplaat van de ventilatoraandrijving
in de binnenunit ↔ printplaat van
de besturing binnen.

“C6” brandt

Onjuiste combinatie van de printplaat van de ventilatoraandrijving in
de binnenunit of een instelfout van
het type printplaat voor de besturing.

“U3” brandt

Het testen van de buitenunit is niet
voltooid.

Display van de afstandsbediening

Inhoud

TWEEDE
CODENR.

30Pa (*1)(*4)

01

50Pa

02

60Pa

03

70Pa

04

80Pa

05

90Pa

06

100Pa

07

110Pa (*3)

08
13 (23)

120Pa (*3)

06

09

130Pa (*3)

10

140Pa (*3)

11

150Pa (*3)(*4)

12

160Pa (*3)(*4)

13

180Pa
(*2)(*3)(*4)

14

200Pa
(*2)(*3)(*4)

15

Tabel 8

De melding “

” brandt

De melding “U4” brandt
De melding “UH” brandt

VOORZORGSMAATREGELEN
Denk eraan dat wanneer de externe statische druk verkeerd
wordt ingesteld, dit zal leiden tot een tekort aan luchtstroomhoeveelheid of waterlekkage omdat de airconditioner dan buiten
het nominale bereik van de luchtstroomhoeveelheid werkt.
3. Filtersymboolinstellingen
• De afstandsbediening is uitgerust met een LCD-display
die aangeeft waneer het luchtfilter moet worden gereinigd.
• Als de airconditioner wordt gebruikt op een plaats met
buitensporig veel stof, verandert u het “TWEEDE
CODENR.” zoals aangegeven in Tabel 6. Het “TWEEDE
CODENR.” is in de fabriek ingesteld op 01 (standaardinstelling).
Tabel 6
Vuil

Tijd voor
aanduiding

Standaardinstelling

Ongeveer
2500 uur

Buitensporig
veel stof

Ongeveer
1250 uur

Geen aanduiding (*)

Functienr.

EERSTE
CODENR.

TWEEDE
CODENR.

Geen informatie
in het display

• Er is een kortsluiting bij de aansluitingen GEFORCEERD UIT
(T1, T2).
• De voedingsspanning van de
buitenunit is uitgeschakeld.
• De voedingskabel van de buitenunit is niet geïnstalleerd.
• Onjuiste bekabeling voor de
besturingskabel en/of
GEFORCEERD UIT.
• De voedingsspanning van de binnenunit is uitgeschakeld.
• De voedingskabel van de binnenunit is niet geïnstalleerd.
• Onjuiste bekabeling voor de bekabeling voor de afstandsbediening,
de besturingskabel en/of
GEFORCEERD UIT.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als het afwerken binnen nog doorgaat nadat het testen van de
airconditioner voltooid is, legt u aan de klant uit dat de airconditioner niet in bedrijf genomen mag worden voordat het afwerken
binnen voltooid is om de airconditioner te beschermen.
Anders bestaat de kans dat stoffen die bij het afwerken worden
gebruikt, zoals verf en lijm, de airconditioner verontreinigen.

01
10 (20)

0
02
3

* Selecteer “Geen aanduiding” onder omstandigheden waarin
het niet nodig is het reinigen van het luchtfilter op het display
aan te geven, zoals ten tijde van regulier onderhoud.
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Nederlands

BINNENUNIT

Nederlands

Z1C, RUISFILTER
Z2C (FERRIETKERN)

L1R

STROOMSENSOR

(STROOMBEGRENZEND)

WEERSTAND

X33A AANSLUITSTEKKER
(VOOR BEDRADING)

X28A AANSLUITSTEKKER
(VOEDING VOOR BEKABELING)

NAAR X1M

VOOR FXMQ50 • 63 • 80 • 100 • 125 • 140PVE
NAAR X70A (A1P)

VOEDING

VOOR FXMQ20 • 25 • 32 • 40PVE

3D058783-1C

BEKABELDE
AFSTANDSBEDIENING
(OPTIONEEL ONDERDEEL)

INVOER VANAF BUITEN
OPMERKING)3
BESTURINGSKABEL
VOOR CENTRALE
AFSTANDSBEDIENING
OPMERKING)2

ELEKTRISCHE-COMPONENTENKAST (BINNEN)
ALLEEN FXMQ50 • 63 • 80 • 100 • 125 • 140PVE

BEDRADINGSSCHEMA

FXMQ20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 140PVE

OPMERKINGEN)
1.
: AANSLUITPOOL
: AANSLUITSTEKKER
: VELDBEDRADING
2. INDIEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN CENTRALE AFSTANDSBEDIENING DIENT DEZE CONFORM DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIEHANDLEIDING OP
DE UNIT TE WORDEN AANGESLOTEN.
3. WANNEER DE BEDRADING VANAF BUITEN WORDT AANGESLOTEN, KAN HET APPARAAT AAN / UIT WORDEN GESCHAKELD VANAF DE
AFSTANDSBEDIENING.
MEER INFORMATIE HIEROVER VINDT U IN DE INSTALLATIEHANDLEIDING DIE AAN HET APPARAAT IS BEVESTIGD.
4. KLEUREN BLK:ZWART RED:ROOD BLU:BLAUW WHT:WIT PNK:LILA YLW:GEEL BRN:BRUIN GRY:GRIJS GRN:GROEN ORG:ORANJE.

(HOOFD/HULP)

SS1 KEUZESCHAKELAAR

R1T THERMISTOR (LUCHT)

BEKABELDE AFSTANDSBEDIENING

(ELEKTRISCHE ONTLADING) X35A AANSLUITSTEKKER (ADAPTER)

R3,R4 WEERSTAND

R2

R1

M1P MOTOR (AFVOERPOMP) Z1F RUISFILTER
PS
SCHAKELVOEDING
AANSLUITING OPTIONELE
(A1P, A2P)
ACCESSOIRES

M1F MOTOR (VENTILATOR)

REACTOR

K1R MAGNETISCH RELAIS

Y1E ELEKTRONISCHE
EXPANSIEKLEP

X2M AANSLUITINGENBLOK
(BESTURING)

KPR MAGNETISCH RELAIS

(ONDERHOUDS-CONTROLE GROEN) (A1P, A2P)

F4U ZEKERING ( T, 6,3A, 250V) X1M AANSLUITINGENBLOK
(VOEDING)
HAP LICHTDIODE

F3U ZEKERING ( T, 6,3A, 250V) V2R VOEDINGSMODULE

F2U ZEKERING ( T, 5A, 250V) V1R DIODEBRUG

(STROOMBEGRENZEND)
VLOTTER-SCHAKELAA

F1U ZEKERING ( T, 3,15A, 250V) S1L

R5T THERMISTOR NTC

R4T THERMISTOR
(UITLAATLUCHT)

R2T THERMISTOR (VLOEISTOF)
R3T THERMISTOR (GAS)

R1T THERMISTOR (AANZUIGLUCHT)

C1,C2,C3 CONDENSATOR

A3P PRINTPLAAT
(CONDENSATOR)

A2P PRINTPLAAT
(VENTILATOR)

A1P PRINTPLAAT
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13. BEDRADINGSSCHEMA
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