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Advarsel
■

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

■

Installer luftkondisjoneringsanlegget i henhold til instruksjonene
i denne installeringshåndboken.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.

■

Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle
kjølemedielekkasje. Når luftkondisjoneringsanlegget skal
installeres i et lite rom, må du sørge for at en eventuell kjølemedielekkasje ikke overstiger konsentrasjonsgrensen.
Ellers kan dette forårsake ulykke som følge av oksygenmangel.

■

Sørg for at du bare bruker spesifisert tilbehør og deler til
installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre vannlekkasje,
elektrisk støt eller brann.

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.
Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefonjordleder. Feil jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre
skade på luftkondisjoneringsanlegget.

■

Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke
installeres.
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LES
DISSE
INSTRUKSJONENE
INSTALLERINGEN BEGYNNER.

NØYE

FØR

OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT
TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG REFERANSE.

SIKKERHETSTILTAK
Les disse sikkerhetstiltakene nøye før du installerer luftkondisjoneringsanlegget, og pass på at det installeres på riktig måte.
Når du er ferdig med installeringen, foretar du en prøvekjøring for å
se etter feil og forklarer kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget
skal brukes og vedlikeholdes ved hjelp av driftshåndboken. Be
kunden om å oppbevare installeringshåndboken sammen med
driftshåndboken for fremtidig bruk.
Dette luftkondisjoneringsanlegget hører innunder betegnelsen "utstyr
ikke allment tilgjengelig".

Sikkerhetstiltak
Anlegget tilhører produktklasse A. Til bruk i husholdningen kan dette
produktet forårsake radiointerferens, slik at brukeren må ta
nødvendige forholdsregler.
Hvis du ikke følger en ADVARSEL, kan det få alvorlige
konsekvenser som tap av menneskeliv eller alvorlig
personskade.
Hvis du ikke følger en FARE, kan det føre til at utstyret
skades eller ødelegges.
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■ Der maskiner kan generere elektromagnetiske bølger.
(Kontrollsystemet kan komme til å svikte.)

Fare
■

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

■

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

■

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

■

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.

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.

■

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

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.

■ I nærheten av maskiner som avgir elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften av styresystemet og forårsake funksjonsfeil i anlegget.

Tilbehør

Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:

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

FØR

Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget. Se figuren
nedenfor for plasseringen av tilbehøret.
1

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, flenser 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.

■

■

■

■

■ Der det er høy konsentrasjon av mineraloljesprut eller -damp
(f.eks. på et kjøkken).
Plastdeler vil svekkes, deler kan falle av og det kan oppstå
vannlekkasje.

■

■ 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.

2
1

Tilbehør

2

Installeringshåndbok og driftshåndbok

Forholdsregler
Tilbehøret er nødvendig for å installere luftkondisjoneringsanlegget.
Oppbevar det på et trygt sted til installeringen er fullført.
Metallklemme

1

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.

Dreneringsslange

1

Ta tak i opphengsbrakettene (x4) på anlegget hvis du flytter
anlegget eller etter utpakking. Utsett ikke kjølemedierør,
dreneringsrør, flenser eller plastdeler for trykk.

Isolasjon for kobling:

■

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.)
■ Steder hvor det finnes etsende gass. f.eks. svovelgass.
(Kobberrør og slagloddede punkt kan korrodere, noe som
etterhvert kan medføre kjølemedielekkasje.)
■ Steder som er utsatt for brennbare gasser, og der det brukes
flyktige brannfarlige gasser, f.eks. bensin eller tynner. (Gass i
nærheten av anlegget kan antennes.)
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1
•

for gassrør (tykk)

•

for væskerør (tynn)

1

Tetningspute
•

Stor (mørk grå)

•

Mellomstor (mørk grå)

1
2

Klemme
Skruer til kanalflenser

9
10(*)
18(**)
26(***)

Installeringshåndbok
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Skive

8

Skivefesteplate

4

Tetningsmateriale for ledning
(liten) (grå)

2

Festebrakett for ledning

2

Festeskrue for ledning

2

Ta spesielt hensyn til følgende punkter under
monteringen, og kontroller dem når installeringen er
fullført
Punkt som skal kontrolleres når arbeidet er utført

Installeringshåndbok
Driftshåndbok
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■

Er innendørsanlegget og
utendørsanlegget festet
skikkelig?

Anleggene kan falle ned,
vibrere eller lage støy.

■

Ble installeringen av
utendørsanlegget fullført?

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

■

Er gasslekkasjetesten utført?

Ingen kjøling eller oppvarming.

■

Er anlegget fullstendig
isolert? (Kjølemedierør,
dreneringsrør og kanal.)

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?

Ingen kjøling eller oppvarming.

■

Har du angitt det utvendige
statiske trykket?

Ingen kjøling eller oppvarming.

■

Er røroppleggslengden for
kjølemedium og tilleggsfylling
av kjølemedium notert?

Mengden kjølemedium
i systemet er usikkert.

■

Har du kontrollert at ingen
ledningstilkoblinger er løse?

Elektrisk støt eller brann.
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System

System

Merk av ✓ etter
kontroll

FDB

Q25B

(*) For FXMQ40.
(**) For FXMQ50~80.
(***) For FXMQ100+125.

Tilleggsutstyr
Det finnes to typer fjernkontroller: med ledningsforbindelse og trådløs. Velg en fjernkontroll fra Tabell 1, i henhold til kundens ønsker, og
monter denne på et passende sted.
Tabell 1
Fjernkontrolltype

Kun kjøling

Varmepumpe

Med ledning
Trådløs

NB

Ønsker du å bruke en fjernkontroll som ikke står
oppført i "Tabell 1" på side 3, velger du en fjernkontroll
som passer i henhold til kataloger og teknisk
materiale.

Punkt som skal kontrolleres ved levering
Merk av ✓ etter kontroll

■

Er du sikker på at lokket på kontrollboksen, luftfilteret,
luftinntaksristen og luftutløpsristen er montert?

■

Forklarte du bruken mens du viste bruksanvisningen for
kunden?

■

Leverte du driftshåndboken sammen med
installeringshåndboken til kunden?

■

Beskrev du overfor kunden fremgangsmåten for håndtering og
rengjøring av utstyret som kjøpes lokalt (f.eks. luftfilteret,
luftinntaksristen og luftutløpsristen)?

■

Leverte du en eventuell bruksanvisning for utstyret som kjøpes
lokalt, til kunden?

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

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.

Installeringshåndbok
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VELGE

2.

INSTALLERINGSSTED

Ta tak i opphengsbrakettene hvis du skal flytte innendørs- og
utendørsanleggene under eller etter utpakking. Ikke legg press på
andre komponenter, spesielt ikke kjølemedierør, dreneringsrør eller
flenser.
Fest varmeisolasjonsmateriale til innendørsanlegget hvis temperaturen over taket sannsynligvis vil overstige 30°C og det vil være en
relativ luftfuktighet på 80%.

Bruk opphengsbolter til å installere innendørsanlegget.
Kontroller at installeringsstedet tåler vekten av innendørsanlegget. Sikre opphengsboltene med dragere, om nødvendig.

FORBEREDELSER
1.

FØR INSTALLASJONEN

Kontroller plasseringsforholdet
opphengsbolten til anlegget.

mellom

takåpningen

og

Kontroller at isolasjonsmaterialet er laget av glassvatt eller polyetylenskum, har en minimumstykkelse på 10 mm, og kan tilpasses etter
åpningen i taket.

■ Lag én av serviceplassene nedenfor til vedlikehold,
inspeksjon og annen service av kontrollboksen og
dreneringspumpen.

1.

1.

Velg et installeringssted som tilfredsstiller følgende krav og som
kunden kan akseptere.
■ Et sted der kald (varm) luft kan sendes til hele rommet.

Inspeksjonsluke 1 (450x450) for kontrollboksen og en
minimumsplass på 300 mm for den nedre delen av
produktet.
2

■ Hvor ingenting blokkerer luftpassasjen.

*H3=≥300

■ 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.
1

■ Hvor det ikke er fare for lekkasje av brannfarlig gass.

631

4

2

1
Gulvflate
Tak

NB

■

Målet H1 angir høyden på produktet.

■

Fastsett målet H2 ved å opprettholde en
helning på minst 1/100, som angitt i
"Dreneringsrør" på side 8.

■

B

C

4

≥450

≥2500

6

9

≥700

2

7

≥300

5

1

8

*H2≥620

*H1≥300

■ Hvor det er tilstrekkelig klaring for vedlikehold og service av
anlegget.

2

3

700

Målene angir minimumsplassen som trengs
ved installering.

1

Inspeksjonsluke

2

Kontrollboks

3

Tak

4

Vinkel på opphengsbolt

5

Luftutløp

6

Undersiden av anlegg

7

Luftinntak

8

Inspeksjonsluke 1 (450x450)

9

Opphengsbolt (x4)

■ Hvor det er mulig å få til røropplegg mellom innendørs- og
utendørsanleggene innenfor de tillatte grensene. (Se i
installeringshåndboken for utendørsanlegget.)
FARE
■

Installer innendørs- og utendørsanleggene,
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.)

■

Ved montering av trådløs fjernkontroll kan
rekkevidden til den trådløse fjernkontrollen være
kortere hvis det finnes lysstoffrør av elektronisk
type i rommet (det vil si lysstoffrør med vekselretter eller hurtigstarter).
La det være størst mulig avstand mellom
mottakeren og lysstoffrøret.
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2.

Inspeksjonsluke 1 (450x450) for kontrollboksen og
inspeksjonsluke 2 for den nedre delen av produktet (se
akseretning for visning A). Se tabellen nedenfor for målene
til B, C og D.

■ Fastsett målet H3 ved å opprettholde en helning på minst
1/100, som angitt i "Dreneringsrør" på side 8.
2.

Monter seildukskanaler på luftutløpet og luftinntaket slik at
vibreringen fra luftkondisjoneringsanlegget ikke overføres til
kanalen eller taket. Fest et lyddempende materiale (isolasjonsmateriale) til innsiden av kanalen og vibrasjonsisolerende
gummi på opphengsboltene (se "Kanalarbeid" på side 9).

3.

Åpne installeringshullene (ved eksisterende tak).

1

*H3≥20

3

■ Åpne installeringshullene i taket. Legg kjølemedierør,
dreneringsrør, strømledning, overføringsledning og fjernkontrolledning for røropplegg og ledninger til tilkoblingsporten
på anlegget.
Hvis du installerer trådløs fjernkontroll, kan du se i
installeringshåndboken som følger med den trådløse
fjernkontrollen.
Se "Røropplegg for kjølemedium" på side 6, "Dreneringsrør"
på side 8 og "Eksempel på elektrisk opplegg, og hvordan du
stiller inn fjernkontrollen" på side 11.

A

2

4
A-1

B

≥200

5

700
1

Inspeksjonsluke (takåpning)

2

Inspeksjonsluke

3

Kontrollboks

4

Tak

5

Inspeksjonsluke 1 (450x450)

6

Inspeksjonsluke 2

3.

■ Det kan være nødvendig å forsterke takrammen for å holde
taket rett og hindre at taket vibrerer etter at
installeringshullene er åpnet. Kontakt entreprenør eller
interiørarkitekt hvis du vil vite mer.
3

4.

6

Bruk gjennomhullet forankring hvis det allerede finnes opphengsbolter, ellers bruker du forsenkede innsatser og forsenkede
forankringsbolter slik at de kan tåle vekten av anlegget. Juster
avstanden til taket på forhånd.

Monter opphengsboltene
opphengsboltene er M10.

Kontrollere

at

dimensjonen

på

1
2
3
5

Inspeksjonsluke 3 for den nedre delen av produktet og
nedre del av kontrollboksen (se akseretning for visning
A-2). Se tabellen nedenfor for målene til B, C og D.
1

*H3≥20

3

NB

1

Takplate

2

Forankring

3

Lang mutter eller strekkfisk

4

Opphengsbolt

5

Innendørsanlegg

4

Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.

A

2

4
A-2
3

D=B+300

5

700
1

Inspeksjonsluke (takåpning)

2

Inspeksjonsluke

3

Kontrollboks

4

Tak

5

Inspeksjonsluke 3

B

C

D

FXMQ40

Modell

700

738

1000

FXMQ50~80

1000

1038

1300

FXMQ100+125

1400

1438

1700

Installeringshåndbok
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INSTALLERING

RØROPPLEGG

AV INNENDØRSANLEGG

Det kan være enklere å montere tileggsutstyret (selges separat) før
du installerer innendørsanlegget. Se også i installeringshåndbøkene
som fulgte med tilleggsutstyret.
Sørg for at du bruker tilleggsutstyret og de spesifiserte delene til
installeringsarbeidet.
1.

Installer innendørsanlegget midlertidig.
Fest opphengsbrakettene på opphengsboltene. Sørg for å bruke
og stramme til mutteren og skiven for hver enkelt opphengsbrakett fra både over- og undersiden av opphengsbraketten. Du
kan hindre at skiven for opphengsbraketten løsner ved å bruke
skivefesteplaten.
1

5

FOR KJØLEMEDIUM

Se i installeringshåndboken som leveres med utendørsanlegget for
kjølemedierør på utendørsanlegget.
Både gass- og væskerørene må varmeisoleres, for ellers kan det
oppstå vannlekkasje.
Bruk isolasjonsmateriale som tåler temperaturer på 120°C.
Forsterk isolasjonsmaterialet for kjølemedierørene hvis det er høy
omgivelsestemperatur, for ellers kan det dannes duggkondens på
overflaten til isolasjonsmaterialet.
Kontroller at kjølemediet er R410A før du legger kjølemedierørene.
Hvis det er et annet kjølemedium, vil ikke luftkondisjoneringsanlegget
fungere normalt.

2

FARE
Dette produktet bruker kun nytt kjølemedium (R410A).
Husk å ha gjenstandene på høyre side, og utfør
installeringsarbeidet.

3

■

Bruk egnet rørkutter og koneverktøy for R410A.

■

Påfør eterolje eller esterolje på konen når du kobler
den til.

■

Sørg for å bruke den koniske mutteren som fulgte
med anlegget. (Ikke bruk en annen konisk mutter (for
eksempel konisk mutter type 1), for ellers kan det
lekke ut kjølemedium.)

■

Beskytt røropplegget ved å plugge igjen eller dekke
dem til med tape for å hindre at det kommer inn
smuss, støv og fuktighet i rørene.

4

1

Del som kjøpes lokalt

2

Skive (tilleggsutstyr)

3

Trekk til fra både over- og undersiden (dobbelmutter)

4

Skivefesteplate (tilleggsutstyr)

5

Mutter på oversiden

FARE
Under installeringen dekker du til luftutløpet og
beskytter dreneringssumpen av plast på innendørsanlegget mot fremmedlegemer, for eksempel
sveisesprut.

FARE

Ellers kan det oppstå vannlekkasje som følge av
skade, for eksempel hull, på dreneringssumpen av
plast.
2.
3.
4.

Foreta justeringer slik at anlegget står i riktig posisjon.
Kontroller at anlegget er i vater.
Fjern skivefesteplatene som skulle hindre at skivene for
opphengsbrakettene falt ned, stram til mutterne på oversiden,
og fest anlegget godt.

1.

■

Sørg for å bruke angitt type kjølemedium i
kjølesyklusen, og ikke forurens kjølemediet med luft.

■

Ventiler rommet hvis det lekker ut kjølemedium under
installeringen.

Koble til rørene.
■ 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.
1

1

2

4

2
4

3

1

Opphengsbrakett

2

Undersiden av produktet

3

Vinylrør

4

Vater

3

1

Skiftenøkkel

2

Fastnøkkel

3

Rørkobling

4

Konisk mutter

■ Se "Tabell 2" på side 7 når det gjelder dimensjonen på
koniske muttere.
■ Bruk den koniske mutteren som fulgte med anlegget.
■ Påfør esterolje eller eterolje på begge sider av konen før
tilkobling.
Påfør eterolje eller esterolje her.

FARE
■

Bruk vater til å kontrollere at anlegget er installert
vannrett (i alle 4 retninger).

■

Ved bruk av vinylrør i stedet for vater, plasserer
du begge endene av vinylrøret helt inntil
undersiden av produktet for å justere anlegget
slik at det står i vater.
Hvis anlegget installeres litt på skrå med
dreneringsrørsiden høyt oppe, vil særlig
flottørbryteren ikke fungere normalt og det kan
oppstå vannlekkasje.

FXMQ40~125PVE
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■ Se "Tabell 2" på side 7 for tiltrekkingsmoment. Trekker du til
for mye, kan dette skade konen.

Installeringshåndbok
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Tabell 2
Tiltrekkingsmoment

Konedimensjon A
(mm)

14,2~17,2 N•m

8,7~9,1

Rørdimensjon

Ø6,4 (1/4")

5

Hovedanlegg

6

Klemme (tilleggsutstyr)

7

Isolasjonsmateriale for røropplegg (kjøpes lokalt)

8

Isolasjon for kobling (tilleggsutstyr)

9

Skjøt på konisk mutter

45°±2°

10

Sørg for at skjøten vender opp

R0.4~0.8

11

Mellomstor tetningspute (tilleggsutstyr)

12

Pakk isolasjonsmaterialet rundt området fra utsiden av
hovedanlegget til den øverste delen av skjøten på den koniske
mutteren

Form på konen

90°±2°
Ø9,5 (3/8")

32,7~39,9 N•m

Ø12,7 (1/2")

12,8~13,2

49,5~60,3 N•m

Ø15,9 (5/8")

A

16,2~16,6

61,8~75,4 N•m

19,3~19,7

FARE
■

Ikke trekk til den koniske mutteren for hardt.
Det vil føre til at den koniske mutteren brekker
slik at det kan lekke ut kjølemedium.

■

Kontroller at alle områder rundt konen er oljefrie.
Dreneringssumpen og plastdelen kan bli svekket
hvis det sitter fast olje.

■ Bruk koblingsisolasjonen på væskerørene og gassrørene, og
utfør varmeisoleringen.
(Trekk til begge sider av koblingsisolasjonen for hver enkelt
skjøt med klemmen.)
■ Kontroller at skjøten på isolasjonen for væskerørene og
gassrørene vender opp.
■ Pakk
den
mellomstore
tetningsmaterialet
rundt
koblingsisolasjonen for skjøten (del på konisk mutter).

■ Hvis du ikke har skiftenøkkel for hånden, kan du se på
Tabell 3 som en standard.
Når den koniske mutteren trekkes til med fastnøkkelen, skal
tiltrekkingsmomentet økes. Trekk til den koniske mutteren
ytterligere for tilhørende vinkel, som vist i Tabell 3.
Tabell 3
Rørdimensjon

Videre
tiltrekkingsvinkel

Anbefalt armlengde på
verktøy

Ø6,4 (1/4")

60~90°

±150 mm

Ø9,5 (3/8")

60~90°

±200 mm

Ø12,7 (1/2")

30~60°

±250 mm

Ø15,9 (5/8")

30~60°

±300 mm

2.

Når du er ferdig med installeringen, kontrollerer du at det ikke er
gasslekkasje.

3.

Se på tegningen nedenfor, og sørg for å varmeisolere
rørskjøtene etter kontroll av gasslekkasje.

FARE
Sørg for å varmeisolere det lokale røropplegget helt
frem til rørskjøten.
Hvis røropplegget er avdekket, kan det dannes
duggkondens. Det kan dessuten forårsake brannsår
hvis hud kommer i kontakt med rørene.
■ 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.
1

2

7

6

12

1

7

3

11

5

5
6

A
4 3 8 9 10

4

1

Røropplegg for kjølemedium

2

Del som skal slagloddes

3

Nitrogen

4

Taping

5

Håndventil

6

Trykkreduksjonsventil

7

Nitrogen

FARE
Bruk ikke antioksidanter når du slaglodder rørene.

2

Rørene kan bli tilstoppet med gjenværende antioksidant og deler kan slutte å fungere.
B
4 3 8 9 10

6

12

A

Fremgangsmåte for varmeisolering av væskerør

B

Fremgangsmåte for varmeisolering av gassrør

1

Væskerør

2

Gassrør

3

Isolasjonsmateriale for røropplegg (på anleggssiden)

4

Festet til utsiden

Installeringshåndbok

7

7

11

FXMQ40~125PVE

Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i VRV-system
Kanaltype for takmontering
4PW45578-5

■

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

■

■

NB

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
innvirking på kjølemedierørene. Hvis det for
eksempel brukes klorbasert flussmiddel, vil
det føre til at rørene korroderer. Inneholder
flussmiddelet spesielt fluor, vil dette skade
kjølemedieoljen.)

Sørg for å følge instruksjonene nedenfor.
■

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

■

Medfølgende dreneringsslange må ikke
bøyes eller vris, og det må ikke legges hardt
trykk på slangen. (Det kan føre til vannlekkasje.)

■

Følg fremgangsmåten i illustrasjonen nedenfor når du skal legge samlede dreneringsrør.
0~467 mm

NB

Når det gjelder forgrening av kjølemedierør eller kjølemedium, kan
du se i installeringshåndboken som fulgte med utendørsanlegget.

Oppretthold et fall på minst 1/100 slik at det
ikke dannes luftlommer. Dreneringsrøret vil
bli tilstoppet med vann og det kan oppstå
vannlekkasje hvis det samler seg vann i
dreneringsrøret.

DRENERINGSRØR
1

Legg opp dreneringsrørene.
Se til at rørene sikrer god drenering.
■ Kontroller at diameteren på rørene, med unntak av stigende
parti, er lik eller større enn diameteren på tilkoblingsrøret
(vinylkloridrør med en ytre diameter på 32 mm og en
nominell indre diameter på 25 mm).

■

Velg diameteren på samlet dreneringsrør
etter kapasiteten til utstyr som er koblet til de
samlede dreneringsrørene (se på arket med
konstruksjon av utstyret).

■ Kontroller at røropplegget er kort nok med et fall på minst
1/100 og at det ikke er dannet noen luftlommer. Det er ikke
nødvendig med vannlås.

2

≤300 mm
1

Røropplegg for kjølemedium

2

Dreneringsmuffe

3

Sokkel for vedlikehold
(med gummideksel)

1 - 1.5 m

6
≤700 mm

1

3

4

3
1 2

5

FARE
2

Dreneringsrøret vil bli tilstoppet med vann og det kan
oppstå vannlekkasje hvis det samler seg vann i
dreneringsrøret.

7

■ Legg dreneringsrørene oppover hvis helningen ikke er
tilstrekkelig.

■ Fest en støtte ved hver 1 til 1,5 m for å forhindre at rørene bøyes.
1 - 1.5 m
≥1/100

■ Sørg for å bruke dreneringsslangen og metallklemmen.
Før dreneringsslangen langt ned i sokkelen til dreneringsmuffen, og fest metallklemmen godt innenfor det teipede
området på innføringsdelen foran på slangen.
Sørg for å feste skruen til metallklemmen til bredden på
skruegjengen reduseres til 4 mm eller mindre.
2

4

Metallklemme (tilleggsutstyr)

2

Dreneringsslange (tilleggsutstyr)

3

Takplate

4

Oppadgående dreneringsrør (kjøpes lokalt)

5

Justerbar (≤467 mm)

6

Støtte

7

Vannrett eller oppadgående helning

■ Plasser dreneringsslangen vannrett eller med en liten
oppadgående helning. Hvis det finnes luftlommer, kan det
oppstå støy som følge av tilbakeflyt når dreneringspumpen
stanser.
2

1

1

Kontroller at det er jevn drenering i rørene når du har installert
røropplegget.

1

3
1

Metallklemme (tilleggsutstyr)

2

Dreneringsslange

3

Tape

4

Stor tetningspute (tilleggsutstyr)

≤4 mm
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Før elektrisk arbeid
23

1

4
FARE
■

Det elektriske ledningsarbeidet må utføres
autorisert elektroingeniør (inkludert jordingen).

■

Hvis det ikke er en autorisert elektroingeniør til stede,
følger du trinn 3 og 4 når du har fullført prøvekjøringen
av luftkondisjoneringsanlegget.

av
5
6
13

1.

7

Ta av lokket på kontrollboksen, og koble enfasete strømledninger til kontaktene L og N på rekkeklemmen og
jordledningen til jordkontakten.
Utfør ledningsopplegget i henhold til "Tilkoble strømtilførsel,
jording, fjernkontroll og overføringsledninger" på side 11.

11
10

2.
3.

4.

FARE

1

Dreneringssump

Unngå at ledningstilkoblingene utsettes for strekk ved
å feste dem godt med medfølgende klemme, som
angitt i trinn 3 i "Tilkoble strømtilførsel, jording,
fjernkontroll og overføringsledninger" på side 11.

2

Dreneringsmuffe

3

Vanninntak

4

Kjølemedierør

5

Lokk på kontrollboks

Kontroller at lokket på kontrollboksen er festet før du slår PÅ
luftkondisjoneringsanlegget.

6

Kontrollboks

7

Rekkeklemme for strømtilførsel

Hell omtrent 1 liter vann sakte i dreneringssumpen gjennom
vanninntaket på undersiden av dreneringsmuffen eller utløpet.
Pass på at vannet ikke spruter på dreneringspumpen.

8

Skrue

Dreneringspumpen vil starte når strømmen slås PÅ. Kontroller
at pumpen drenerer vannet jevnt vekk. (Dreneringspumpen
stanser automatisk om 10 minutter.)
Dreneringen kan kontrolleres via endret vannmengde i
dreneringssumpen gjennom vanninntaket.
FARE
■

Dreneringspumpen må ikke berøres.
Ellers kan du få elektrisk støt.

■

Ikke bruk makt på flottørbryteren.
Ellers kan det oppstå feil.

5.

Når du har kontrollert dreneringen, slår du av strømtilførselen og
trekker ut strømledningen.

6.

Sett lokket til kontrollboksen tilbake på plass.

3

Sørg for å utføre varmeisolering på følgende deler, for ellers kan
det oppstå vannlekkasje som følge av duggkondens.

Lokk for vanninntak
Vannbeholder i plast

11

Sokkel for vedlikehold (med gummideksel)

12

Plassering av dreneringspumpe

13

Luftutløp

■

Kontroller at kanalen ikke er for stor for innstillingsområdet til
utvendig statisk trykk for anlegget. (Se på arket med tekniske
data angående innstillingsområdet.)

■

Fest en seildukskanal på luftutløpet og én på luftinntaket slik at
vibreringen fra utstyret ikke overføres til kanalen eller taket.
Bruk et lyddempende materiale (isolasjonsmateriale) til innsiden
av kanalen, og bruk vibrasjonsisolerende gummi på
opphengsboltene.

■

Når kanalen skal sveises, beskytter du kanalen slik at
sveisesprut ikke kommer i kontakt med dreneringssumpen for
filteret.

■

Hvis metallkanalen går gjennom en metall-lekt, ledningslekt eller
metallplate med trestruktur, må kanalen og veggen jordes
separat.

■

Sørg for å varmeisolere kanalen for å hindre duggkondens.
(Materiale: Glassvatt eller styrenskum. Tykkelse: 25 (mm)

■

Sørg for å feste luftfilteret (kjøpes lokalt) til luftinntaket på
anlegget eller det lokale inntaket i luftpassasjen på siden med
luftinnsugning. (Pass på at du velger et luftfilter med en
innsamlingseffekt på 50 vektprosent.)

■

Forklar overfor kunden fremgangsmåten for drift og rengjøring
av de lokalt anskaffede komponentene (det vil si luftfilteret,
luftinntaksristen og luftutløpsristen).

■

Plasser luftutløpsristen på innendørssiden for å forhindre trekk
ved indirekte kontakt med mennesker.

■

Luftkondisjoneringsanlegget har en funksjon som justerer viften
automatisk etter beregnet hastighet. Se "Innstillinger på
installasjonsstedet" på side 14.
Du må derfor ikke bruke tilleggsvifter i midten av kanalen.

■ Dreneringsmuffe

9

9
10

Vær ytterst oppmerksom på følgende punkt, og utfør
kanalarbeidet.

■ Innendørs dreneringsrør

Installeringshåndbok
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KANALARBEID

Etter elektrisk arbeid
Når du har fullført "Kanalarbeid" på side 9, heller du omtrent 1 liter
vann sakte i dreneringssumpen via vanninntaket på undersiden av
dreneringsmuffen. Kontroller at vannet dreneres vekk mens
luftkondisjoneringsanlegget kjører med kjøling, i henhold til
"Innstillinger på installasjonsstedet" på side 14 og "Prøvekjøring" på
side 15. Pass på at vannet ikke spruter på elektriske komponenter i
dreneringspumpen eller andre steder.

8

12
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Tilkoblingsmåte for kanaler på sider med luftinntak og
luftutløp.
■

Tilkoble den lokalt anskaffede kanalen rett i forhold til innsiden
av flensen.

■

Tilkoble flensen og anlegget med skruen for flensetilkobling.

■

Surr aluminiumstape rundt flensen og kanalskjøten for å hindre
luftlekkasje.
1

■

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.

Elektriske karakteristika

2

Strømtilførsel

3

4
9

7

5

Modell

4
8

Hz

FXMQ40

1,4

FXMQ50

1,6

FXMQ63

6

1

Flens på siden med luftinntak (følger med anlegget)

2

Flens på siden med luftutløp (følger med anlegget)

3

Isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

4

Skruer til kanalflenser (tilleggsutstyr)

5

Luftutløp

6

Seildukskanal (kjøpes lokalt)

7

Anlegg

8

Isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

9

Luftinntak

SpenningsSpenning variasjon MCA

50

FXMQ80

220-240

Maks. 264
Min. 198

FXMQ100

1,8
2,3

MFA

Viftemotor
kW

FLA

0,140

1,1
1,3

16

1,4
0,350

1,8

2,9

FXMQ125

3,4

FXMQ40

1,4

FXMQ50

2,3
2,7
0,140

1,1

1,6

FXMQ63

60

FXMQ80

220

Maks. 242
Min. 198

1,8
2,3

1,3
16

1,4
0,350

1,8

FXMQ100

2,9

2,3

FXMQ125

3,4

2,7

•
•
•
•

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

FARE
Tilkoble flensen og anlegget med skruen for flensetilkobling uavhengig av om kanalen er koblet til siden med
luftinntak.

ELEKTRISK

Spesifikasjoner for lokalt innkjøpte sikringer og
ledninger

Ledninger for strømtilførsel

KOBLINGSARBEID
Modell

Ledningsopplegg
for fjernkontroll
Overføringsledning

Sikringer Ledning Dimensjon

Ledning

Dimensjon

Ledningsdimensjon
H05VVmå
16 A
U3G
samsvare
med lokale
krav

Mantlet
ledning
(2-leder)

0,75-1,25 mm2

FXMQ40

Generelle instrukser
■

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.

■

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

■

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.

FXMQ40~125PVE

Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i VRV-system
Kanaltype for takmontering
4PW45578-5

FXMQ50
FXMQ63
FXMQ80
FXMQ100
FXMQ125

NB

Tillatt lengde på overføringsledning mellom innendørs-/
utendørsanlegg og mellom innendørsanlegget og
fjernkontrollen er som angitt nedenfor.
1.

Utendørsanlegg – innendørsanlegg:
1000 m (total ledningslengde: 2000 m)

Maks.

2.

Innendørsanlegg – fjernkontroll: Maks. 500 m

3.

Gjelder bare for beskyttede rør. Bruk H07RN-F
hvis det ikke er noen beskyttelse.

4.

Vinylisolert ledning med mantel eller kabel
(isolasjonstykkelse: ≥1 mm)

Installeringshåndbok
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EKSEMPEL

PÅ ELEKTRISK OPPLEGG, OG
HVORDAN DU STILLER INN FJERNKONTROLLEN

3

Følg instruksjonene nedenfor, og legg opp ledningene i
kontrollboksen.

1

Tilkoble strømtilførsel, jording, fjernkontroll og
overføringsledninger
1

2
3

Ta av lokket på kontrollboksen.
4

5

L N

10

6

1
1

2

Skruer (3x)

Legg ledningene i kontrollboksen gjennom ledningsinntaket på
siden av kontrollboksen.

7

1

2
1

Inntak for lavspenningsledninger. (Overføringsledninger og
fjernkontrolledninger er lavspenningsledninger.)

2

Inntak for høyspenningsledninger. (Strømtilførselsledninger og
jordledninger er høyspenningsledninger.)

■

Ikke legg opp fjernkontrolledninger eller overføringsledninger sammen med strømtilførselsledninger eller andre elektriske ledninger i
samme ledningstrasé. Plasser fjernkontrolledninger og overføringsledninger minst 50 mm
unna strømtilførselsledninger eller andre elektriske ledninger. Ellers kan ekstern, elektrisk støy,
som kan forstyrre fjernkontrolledninger og
overføringsledninger, føre til funksjonsfeil og
svikt.

■

Når det gjelder installering og kabling av fjernkontrollen, kan du se i installeringshåndboken for
fjernkontrollen som leveres sammen med denne.

■

For strømtilførselsledninger kan du i tillegg se på
koblingsskjemaet.

■

Sørg for å koble fjernkontrolledningene og
overføringsledningene riktig til rett rekkeklemme.

1

Fest ledningene med klemme til festebraketten for ledninger
som finnes i kontrollboksen.

2

Overføringsledninger og fjernkontrolledninger
(lavspenningsledninger)

3

Før ledningen inn i ledningsklemmene som finnes
i kontrollboksen.

4

Strømtilførselsledninger og jordledninger
(høyspenningsledninger)

5

Tilkoblingsmåte for kontakter for strømtilførsel (X1M)

6

Vri og fest den øverste delen slik at ledningene ikke faller ut.

7

Fest ledningen med klemmen til festebraketten for ledninger
som finnes i kontrollboksen.

8

Strømtilførselsledninger må aldri tilkobles!
Tilkoblingsmåte for kontakter for fjernkontroll (X2M): Hvis det
brukes flertrådete ledninger, må du ikke lodde ledningsenden
foran.

9

Overføringsledning (ingen polaritet)

10

Fjernkontrolledning (ingen polaritet)

ADVARSEL

FARE

Tilpass og legg ledningene pent, og fest lokket på
kontrollboksen godt.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann hvis ledninger
kommer i klem under lokket, eller hvis ledninger presser
opp lokket.
4

Fest lokket på kontrollboksen, og surr tetningsmateriale for
ledning (liten) rundt ledningene for å blokkere gjennomføringshullene for ledninger.
1

1

Installeringshåndbok

11

9

Gjennomføringshull for ledninger
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Eksempel på elektrisk opplegg
FARE
Når alle ledningstilkoblingene er utført, tetter du igjen
alle sprekker i gjennomføringsåpningene med kitt eller
isolasjon (kjøpes lokalt) for å hindre at småkryp og
insekter kommer inn i anlegget fra utsiden. (Hvis slike
kommer inn, kan de forårsake kortslutning i kontrollboksen.)
5

Monter medfølgende festebrakett for ledninger med festeskruen
for ledninger. Fest hver enkelt ledning med medfølgende
klemme.

ADVARSEL
Installer jordfeilbryter.
Installeringen av jordfeilbryter er et krav for å hindre
ulykker med elektrisk støt eller brann.

Ved bruk av 1 fjernkontroll for 1 innendørsanlegg (normal
drift)
2
1
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

1

1

1

L N

L N

2

LN

3 4

P1 P2 F1 F2 T1 T2

3

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

4

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

P1 P2

P1 P2

P1 P2

6
5 6

1

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

1

Overføringsledning og fjernkontrolledning

2

Utendørsanlegg

2

Strømtilførselsledning og jordledning

3

Innendørsanlegg A

3

Festemåte

4

Innendørsanlegg B

4

Klemme (tilleggsutstyr)

5

Innendørsanlegg C

5

Festeskrue for ledning (tilleggsutstyr)

6

Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

6

Festebrakett for ledning (tilleggsutstyr)

For gruppekontroll eller bruk med 2 fjernkontroller

Forholdsregler
1

2

Bruk rund kabelsko for tilkobling til strømtilførselens rekkeklemme.

1

2

1
L N

3

3

1

Rund kabelsko

2

Fest isolasjonshylse

3

Elektrisk ledning

IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6

P1 P2

4
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

7

5
LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

6

P1 P2

P1 P2

1

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

2

Utendørsanlegg

3

Innendørsanlegg A

4

Innendørsanlegg B

Hvis det brukes flertrådete ledninger, må du ikke lodde
ledningsenden foran.

5

Mest nedstrøms innendørsanlegg

6

Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

■

Tilkoble riktige ledninger på en sikker måte, og fest ledningene
slik at kontaktene ikke utsettes for utvendig trykk.

7

Ved gruppekontroll

■

Bruk riktig skrutrekker til å stramme kontaktskruene. Skruehodene kan bli skadet hvis skrutrekkeren er for liten, og
kontaktskruene vil ikke bli strammet skikkelig.

Kan ikke det brukes, må anvisningene nedenfor følges.
Unngå å koble ledninger med forskjellig tverrsnitt til samme
rekkeklemme for strømtilførsel. (Løse forbindelser kan forårsake
overoppheting.)
■

■

Ikke trekk til kontaktskruene for hardt, for skruehodene kan bli
skadet.

■

Se på tabellen nedenfor for nødvendige verdier for tiltrekkingsmomentet til kontaktskruene.

NB

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

Tiltrekkingsmoment

Rekkeklemme for fjernkontroll- og
overføringsledninger

0,80-0,96 N•m

Rekkeklemme for strømtilførsel

1,18-1,44 N•m

FXMQ40~125PVE
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Sammen med anlegg med forgreningsvelger

2

(La bryteren på den andre fjernkontrollen bli stående i "M".)

2
1

Drei velgebryteren for main/sub på én av de to fjernkontrollenes
kretskort til "S".

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

3

L N

S
M

2

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

1
S
M

3
4

L N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

P1 P2

1

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

2

Utendørsanlegg

3

Anlegg med forgreningsvelger

4

Innendørsanlegg A

5

Fjernkontroll

1

Kretskort på fjernkontroll

2

Fabrikkinnstilling

3

Bare én av fjernkontrollene trengs å endres

Datastyrt kontroll (tvangsstyrt av og på/av-drift)
1.

Ledningsspesifikasjoner og hvordan ledningsopplegget skal
utføres
Ekstern strømtilførsel kobles til kontaktene T1 og T2 på
rekkeklemmen for fjernkontroll.

Forholdsregler
1.

2.

F2

Hvis jordfeilbryter ikke er nødvendig, installerer du en bryter eller
lastbryter med sikring for ledningsopplegget. Hvis jordfeilbryter
er nødvendig, kontrollerer du at jordfeilbryteren er konstruert for
å beskytte luftkondisjoneringsanlegget mot jordfeil, overbelastninger og kortslutning.

2

Fjernkontrolledningene (P1 og P2) og overføringsledningene
(F1 og F2) har ingen polaritet.

1

Tvangsstyrt AV

2

Inngang A

Mantlet, vinylisolert ledning eller kabel
(2-leder)

Ledningsspesifikasjon

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

0,75-1,25 mm2

Tverrsnitt

VEKSLING MELLOM MAIN/SUB
Sett en flat skrutrekker inn i fordypningen mellom øvre og nedre
del av fjernkontrollen. Bruk skrutrekker på 2 steder, og vri av den
øvre delen.
(Fjernkontrollens kretskort er festet til den øvre delen av
fjernkontrollen.)

T2
1

Styring med to fjernkontroller (styre 1 innendørsanlegg
med 2 fjernkontroller)

1

T1

2.

Lengde

Maks. 100 m

Ekstern kontakt

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

Aktivering
Tabellen nedenfor forklarer TVANGSSTYRT AV og PÅ/AVDRIFT i forhold til inngang A.
Tvangsstyrt av

3.

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.

Slik velger du TVANGSSTYRT AV- og PÅ/AV-drift
Slå på strømmen, og bruk deretter fjernkontrollen til å velge
driftsmodus.

Sentralisert styring
Du må angi gruppenummeret for sentralisert styring. For nærmere
detaljer, se håndboken for hver tilleggskontroll for sentralisert styring.

Installeringshåndbok
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INNSTILLINGER

PÅ INSTALLASJONSSTEDET

Før du prøvekjører utendørsanlegget som beskrevet i
"Prøvekjøring" på side 15, må du sørge for å foreta
følgende innstillinger på stedet, som beskrevet i
"Innstillinger på installasjonsstedet" på side 14.

NB

1

Sørg for at lokket på kontrollboksene er lukket på innendørs- og
utendørsanlegg.

2

Innstillinger på installasjonsstedet må gjøres fra fjernkontrollen,
og være i overensstemmelse med installasjonsforholdene.

Fremgangsmåte 1
Bruk funksjonen for automatisk justering av luftstrøm til å foreta
innstillingene.
Automatisk justering av luftstrøm: Mengden utblåst luft justeres
automatisk til beregnet mengde.
1.

Kontroller at ledningsopplegget for strømtilførselen til
luftkondisjoneringsanlegget er fullført sammen med
installeringen av kanalen. Hvis det er installert en stengbar
del i luftkondisjoneringsanlegget, kontrollerer du at den er
åpent. Kontroller dessuten at luftfilteret (kjøpes lokalt) er
festet til luftpassasjen på innsugningssiden.

2.

Hvis det er mange luftutløp og luftinntak, justerer du
spjeldene slik at luftstrømhastigheten til hvert luftutløp og
luftinntak vil stemme overens med angitt luftstrømhastighet.
På dette tidspunktet skal du kjøre luftkondisjoneringsanlegget med viftedrift. Vil du endre luftstrømhastighet,
trykker og stiller du inn justeringsknappen for luftstrøm på
fjernkontrollen til HH, H eller L.

■ Innstillinger kan gjøres ved å endre "Modusnummer",
"FØRSTE KODENR." og "ANDRE KODENR.".
■ "Innstillinger på installasjonsstedet" følger med fjernkontrollen, og viser rekkefølgen på innstillingene og hvordan
de brukes.
1

SETTING

2 3

■

■

4

1

Modusnummer

2

Første kodenr.

3

Andre kodenr.

4

Modus for innstilling på stedet

I modusen for innstilling på stedet velger du modusnummer 12,
og deretter stiller du inn første kodenummer (bryter) på "1". Still
deretter inn andre kodenummer (stilling) på "01" for
TVANGSSTYRT AV og på "02" for PÅ/AV-DRIFT. (Tvangsstyrt
av er innstilt fra fabrikken.)

Still inn adressen til den trådløse fjernkontrollen før du tar i bruk den
trådløse fjernkontrollen.
Vil du vite hvordan du stiller inn adressen, kan du se i
driftshåndboken som følger med den trådløse fjernkontrollen.
NB

2.

Foreta innstillinger for automatisk justering av luftstrøm. Når
du har stilt inn luftkondisjoneringsanlegget til viftedrift,
stanser du luftkondisjoneringsanlegget, går til "MODUS
FOR INNSTILLING PÅ STEDET", velger "MODUSNR. 21"
(11 ved gruppeinnstillinger), setter innstillingen "FØRSTE
KODENR." til 7, og setter innstillingen "ANDRE KODENR."
til 03.
Gå tilbake til normalmodus etter disse innstillingene, og
trykk på knappen PÅ/AV-DRIFT. Deretter tennes
driftslampen, og luftkondisjoneringsanlegget går over til
viftedrift for automatisk justering av luftstrøm. Ikke juster
spjeldene på luftutløpene eller luftinntakene under
automatisk justering av luftkondisjoneringsanlegget. Når
luftkondisjoneringsanlegget har kjørt i mellom ett og åtte
minutter, fullfører luftkondisjoneringsanlegget luftstrømjusteringen
automatisk,
driftslampen
slukkes,
og
luftkondisjoneringsanlegget stanser.
Tabell 4

Still inn fjernkontrollen på modusen for innstilling på stedet. For
nærmere detaljer, se kapitlet om hvordan du stiller inn på stedet
i håndboken for fjernkontrollen.

Med trådløs fjernkontroll

1.

3.

Et "MODUSNUMMER" stilles inn på gruppebases. Vil
du gjøre modusinnstillingen på rombasis eller
kontrollere innstillingen som er foretatt, angir du
imidlertid tilhørende modusnummer i parentes.

Innstillinger for tilleggsutstyr
Hvis du kobler til tilleggsutstyr, kan du se i driftshåndbøkene
som følger med tilleggsutstyret, og foreta nødvendige
innstillinger.
Innstillinger for eksternt statisk trykk
Foreta innstillinger i enten Fremgangsmåte 1 på side 14 eller
fremgangsmåte 2 som beskrevet nedenfor.
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Modusnummer

Første kodenr.

Innstilling av innhold

11(21)

7

Justering av luftstrøm

Andre kodenr.

4.

01

02

03

AV

Fullfører justering av
luftstrøm

Starter justering av
luftstrøm

Når luftkondisjoneringsanlegget har stanset, kontrollerer du
med "MODUSNR. 21" for basert på innendørsanlegg at 02
er innstilt for "ANDRE KODENR." i Tabell 4. Hvis
luftkondisjoneringsanlegget ikke stanser automatisk eller
"ANDRE KODENR." ikke er 02, gjentar du trinnene fra 3.
Hvis utendørsanlegget ikke er slått PÅ, vises U4 eller UH
som beskrevet i "Tabell 8" på side 15. Dette skyldes ikke et
problem, siden denne funksjonen stilles inn for innendørsanlegget. Fortsett innstillingen av funksjonen. Når du har
stilt inn denne funksjonen, må du sørge for å slå PÅ
utendørsanlegget før du foretar prøvekjøring av utendørsanlegget. Vises det andre feil, kan du se på "Tabell 8" på
side 15 samt i driftshåndboken som fulgte med
utendørsanlegget, og kontrollere det aktuelle punktet.
FARE
■

Hvis det er foretatt endringer etter luftstrømjustering i ventilasjonsbanen (f.eks. kanalen og
luftutløpet), må du sørge for å utføre automatisk
justering av luftstrømmen på nytt.

■

Ta kontakt med nærmeste Daikin-forhandler hvis
det er foretatt endringer i ventilasjonsbanene
(f.eks. kanalen og luftutløpet) når prøvekjøringen
av utendørsanlegget er fullført, eller hvis
luftkondisjoneringsanlegget flyttes til et annet
sted.
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Fremgangsmåte 2
Velg Eksternt statisk trykk med fjernkontrollen.
Kontroller at 01 (AV) er innstilt for "ANDRE KODENR." i
"MODUSNUMMER 21" for luftstrømjustering for basert på
innendørsanlegg i Tabell 4. "ANDRE KODENR." er stilt til 01
(AV) fra fabrikken. Endre "ANDRE KODENR." som vist i Tabell 5
i henhold til det eksterne statiske trykket for kanalen som skal
tilkobles.
"ANDRE KODENR." er stilt til 07 (et eksternt statisk trykk på
100 Pa) fra fabrikken.
Tabell 5

PRØVEKJØRING

Eksternt statisk
trykk

Tabell 7

Modusnummer

Første kodenr.

Andre kodenr.

30 Pa(*)

01

50 Pa

02

60 Pa

03

70 Pa

04

80 Pa

05

90 Pa

06

100 Pa

07

110 Pa

13(23)

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 8 nedenfor vises, kan det være et
problem med ledningsopplegget eller strømtilførselen, så kontroller
ledningsopplegget på nytt.

Skjerm på fjernkontroll

"A8" lyser

Feil ved spenning på strømtilførsel til
innendørsanlegg.

"C1" lyser

Kretskort for viftedrev til innendørsanlegg: overføringsfeil ved innendørs
styring og kretskort.

"C6" lyser

Feil kombinasjon av kretskort for
viftedrev til innendørsanlegg eller
innstillingsfeil ved styrende kretskort.

"U3" lyser

Prøvekjøring av utendørsanlegg er ikke
fullført.

08

06

120 Pa

09

130 Pa

10

140 Pa

11

150 Pa

12

160 Pa

13

180 Pa(**)

14

(**)

15

200 Pa

Innhold

Tabell 8
Skjerm på fjernkontroll

"

" lyser

(*) FXMQ50~125 kan ikke stilles til 30 Pa.
(**) FXMQ40 kan ikke stilles til 180 eller 200 Pa.

Innhold

Det er en kortslutning i tvangsstyrt avkontaktene (T1, T2).
■

Strømmen på utendørsanlegget er
av

■

Utendørsanlegget har ikke fått lagt
opp
ledningsopplegg
for
strømtilførsel

■

Feil ledningsopplegg for overføringsledningen
og/eller
tvangsstyrt av-ledningen

■

Strømmen på innendørsanlegget er
av

■

Innendørsanlegget har ikke fått lagt
opp
ledningsopplegg
for
strømtilførsel

■

Feil ledningsopplegg for fjernkontrolledningen,
overføringsledningen
og/eller
tvangsstyrt av-ledningen

"U4" lyser
FARE

"UH" lyser

Vær oppmerksom på at luftstrømmen vil bli svak eller
det vil oppstå vannlekkasje fordi luftkondisjoneringsanlegget kjører utenfor beregnet område for luftstrømmengde hvis det eksterne statiske trykket stilles
inn feil.
3

Innstillinger for filtervarsel
■ Fjernkontrollen har en LCD-skjerm som varsler når det er tid
for å rengjøre luftfilteret.

Tom skjerm

■ Hvis luftkondisjoneringsanlegget brukes på steder med
svært mye støv, endrer du "ANDRE KODENR." som vist i
Tabell 6. "ANDRE KODENR." er stilt til 01 (standard) fra
fabrikken.
Tabell 6
Smuss

Tid for visning

Standard

±2500 timer

Svært mye støv

±1250 timer

Ingen visning(*)

Modusnummer

10(20)

Første
kodenr.

0
3

Andre
kodenr.

01
02

(*) Velg "Ingen visning" der det ikke er nødvendig å varsle om rengjøring, for
eksempel ved tid for jevnlig vedlikehold.

Installeringshåndbok
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FARE
Hvis det innvendige arbeidet fortsetter etter at prøvekjøringen av luftkondisjoneringsanlegget er fullført,
forklarer du overfor kunden at luftkondisjoneringsanlegget
ikke må kjøres før det innvendige arbeidet er fullført. Dette
er for å beskytte luftkondisjoneringsanlegget.
Ellers kan stoffer fra materialene for det innvendige
arbeidet, for eksempel maling og klebestoffer, tilsmusse
luftkondisjoneringsanlegget.
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Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i VRV-system
Kanaltype for takmontering
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