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Varning
■

Låt leverantören eller kvalificerad personal utföra installationen.
Försök inte installera luftkonditioneraren på egen hand. Felaktig
installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller
eldsvåda.

■

Installera luftkonditioneraren enligt instruktionerna i denna
installationshandbok.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar
eller eldsvåda.

■

Kontakta leverantören i händelse av ett köldmediumläckage. När
luftkonditioneringsanläggningen ska installeras i ett litet rum
måste åtgärder vidtas som förhindrar att köldmedium som läcker
ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka.
Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

■

Använd bara föreskrivna delar och tillbehör under installationen.
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka
vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller att enheten faller
ned.

■

Installera luftkonditioneraren på ett fundament som klarar av
tyngden.
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen faller
ned och orsakar kroppsskada.

■

Tag hänsyn till starka vindar, orkaner eller jordbävningar när du
utför det angivna installationsarbetet.
Felaktigt installationsarbete kan orsaka olyckor som en följd av
att enheten faller ned.

■

Kontrollera att en separat strömkrets används för den här
enheten och att allt elarbete utförs av behörig personal enligt
lokala bestämmelser samt denna installationshandbok.
Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig elkonstruktion kan
leda till elstötar eller eldsvåda.

■

Kontrollera att allt kablage är ordentligt anslutet, att föreskrivna
kablar används och att ingen belastning finns på terminalanslutningar eller kablar.
Felaktig anslutning av kablarna kan leda till onormal hetta eller
brand.

■

Vid koppling av strömförsörjningen samt anslutning av fjärrkontroll och signalöverföring ska kablarna placeras så att locket
till kopplingsboxen kan fästas ordentligt.
Felaktig placering av locket till kopplingsboxen kan orsaka
elektriska stötar, eldsvåda eller överhettade terminaler.

■

Om köldmediumångor läcker ut under installationsarbetet ska
området ventileras omedelbart.
Giftig gas kan produceras om köldmediet kommer i kontakt med
eld.

■

När installationen är färdig kontrollerar do om något köldmedium
läcker.
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor läcker in i
rummet och kommer i kontakt med en värmekälla, t.ex. en
värmefläkt, ugn eller spis.

■

Se till att stänga av enheten innan du vidrör några elektriska
delar.

■

Se till att jorda luftkonditioneraren.
Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en
jordledning för telefon. Felaktigt utförd jordning kan orsaka
elektriska stötar eller eldsvåda.
En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa kan
skada luftkonditioneringsanläggningen.

■

Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar
eller eldsvåda.
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LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE
INSTALLATIONEN.
SPARA MANUALEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR
FRAMTIDA BRUK SOM REFERENS.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Läs igenom dessa säkerhetsöverväganden noggrant före installation
av luftkonditioneraren och var noggrann med att utföra installationen
på rätt sätt.
När installationen är färdig genomför du en provdrift för att leta efter
fel. Förklara för kunden hur luftkonditioneraren ska användas med
hjälp av bruksanvisningen. Uppmana kunden att förvara installationshandboken tillsammans med bruksanvisningen för framtida behov.
Denna luftkonditioneringsanläggning lyder under beskrivningen
"utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".

Försiktighetsåtgärder
Enheten är en A-klassad produkt. I en hushållsmiljö kan den här
produkten orsaka radiostörningar och användaren måste då vidta
lämpliga åtgärder.
Om du inte följer varningar som klassificerats som
VARNING kan det resultera i dödsfall eller allvarliga
skador.
Om du inte följer varningar som klassificerats som
FÖRSIKTIGT kan det orsaka kroppsskador eller skador på
utrustningen.

Installationshandbok
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■ Platser där salthalten i luften är hög, t.ex. platser nära havet,
samt där spänningsvariationerna är stora, t.ex. i vissa
fabriker.
Detta gäller även båtar och bilar.

Försiktigt
■

■

■

■

Följ instruktionerna i den här installationshandboken och
installera dräneringsrören för korrekt dränering. Isolera sedan
rören för att förhindra kondens.
Felaktig installation av dräneringsrör kan orsaka vattenläckor
och sakskador inomhus.
Installera inomhus- och utomhusenheterna, strömsladden och
anslutningskabeln minst 1 meter från TV- eller radioapparater för
att förhindra bildstörningar eller brus.
(Beroende på signalstyrkan kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)
Den trådlösa fjärrkontrollens räckvidd kan vara kortare än väntat
i rum med elektroniskt startade lysrör.
Placera inomhusenheten så långt bort som möjligt från
lysrörsarmaturer.
Installera inte luftkonditioneraren på följande platser.
■ Där det finns hög koncentration av mineralolja, oljespray eller
ånga, t.ex. ett kök.
Plastdelar kommer att skadas, delar kan ramla av och
vattenläckor kan uppstå.
■ Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att
köldmediet läcker ut.
■ Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa driften av styrsystemet
och göra att enheten inte fungerar som den ska.

■

Både inomhus- och utomhusenheterna är anpassade för att
installeras både i offentlig miljö och i lätt industrimiljö.
Vid installation i hemmiljö kan det medföra elektromagnetiska
störningar.

Försiktighetsåtgärder
■

Läs igenom den här handboken noggrant innan du påbörjar
installationen av inomhusenheten.

■

Installationen bör skötas av återförsäljaren eller en kvalificerad
servicetekniker. Felaktig installation kan leda till läckor, eller i
värsta fall elektriska stötar eller brand.

■

Använd endast delar som medföljde enheten eller som uppfyller
specifikationerna. Användning av andra delar kan orsaka att
enheten faller, börjar läcka eller i värsta fall till elektriska stötar
eller brand.

■

Montera ett luftfilter (införskaffas lokalt) i luftintagspassagen för
att förhindra vattenläckor osv.

Tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör levererats med enheten. Se bilden
nedan för tillbehörens placering.

■ Där brandfarlig gas kan läcka ut, där kolfiber eller
lättantändligt damm finns i luften eller där brandfarliga ämnen
som thinner eller bensin hanteras.
Drift under sådana förhållanden kan orsaka eldsvåda.

FÖRE
■

■

■

1

INSTALLATION

När du lyfter ut enheten ur förpackningen ska du hålla den i de
fyra lyftöglorna och inte påfresta några andra delar, särskilt
köldmediumrör, dräneringsrör och andra plastdetaljer.
Kontrollera vilken typ av R410A-köldmedium som ska användas
innan du installerar enheten. (Om du använder fel köldmedium
fungerar enheten kanske inte som normalt.)
De tillbehör som krävs för installationen måste du förvara tills
installationen är slutförd. Kasta inte bort dem!

■

Bestäm dig för en transportväg.

■

Packa inte upp enheten förrän den är framme vid installationsplatsen. Om det är nödvändigt att packa upp den tidigare bör
enheten lyftas med en mjuk lina eller med rep och skyddsplattor
för att inte enheten ska skadas eller repas.

■

När du flyttar enheten vid eller efter öppning ska du hålla den i
upphängningsbultarna (x4). Lägg inget tryck på köldmediumrör,
dräneringsrör, flänsar eller plastdelar.

■

För installation av utomhusenheten, se installationshandboken
som medföljer denna.

■

Installera eller använd inte enheten i sådana utrymmen som
anges nedan.
■ Platser med mineraloljor, oljedimma eller ångor som t.ex.
kök. (Plastdelar kan försvagas, vilket kan leda till att enheten
faller eller börjar läcka.)
■ Platser med korroderande gas, t.ex. svavelångor. (Kopparrör
och hårdlödda områden kan oxidera, vilket kan leda till
köldmediumläckor.)
■ Platser där brännbara eller brandfarliga, instabila gaser som
thinner eller bensin används. (Gas i närheten av enheten kan
antändas.)

2
1

Tillbehör

2

Installations- och användarhandbok

Försiktighetsåtgärd
Tillbehören krävs för installation av luftkonditioneraren. Se till att
spara dem tills installationen är färdig.
Metallklämma

1

Dräneringsslang

1

Isolering för rör:
1
•

för gasledning (tjock)

•

för vätskeledning
(tunn)

Tätning
•

Stor (mörkgrå)

•

Medelstor (mörkgrå)

Klämma
Skruvar för kanalflänsar

Bricka

VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp
4PW45578-3

1
2

■ Platser med maskiner som kan avge elektromagnetiska fält.
(Kan medföra att styrsystemen sätts ur funktion.)

FXMQ40~125PVE

1

9
10(*)
18(**)
26(***)
8
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Fixeringsplåt för bricka

4

Följande punkter måste utföras extra noggrant och
kontrolleras efter installation

Kabeltätningsmaterial (liten)
(grå)

2

Följande ska kontrolleras efter slutfört arbete

Kabelfästkonsol

2

Kabelfästskruv

2

Installationshandbok
Användarhandbok

Pricka av ✓ när
kontroll utförts

■

Har inomhus- och
utomhusenheterna fästs
ordentligt?

Enheterna kan falla ned, vibrera
eller föra oljud.

■

Är installationen av
utomhusenheten slutförd?

Enheten kan sluta fungera och
komponenter kan brännas
sönder.

■

Är kontroll av gastäthet klar?

Ingen kylning eller
uppvärmning.

■

Är enheten helt isolerad?
(köldmediumrör,
dräneringsrör och luftkanaler)

Kondensvatten kan droppa ned.

■

Fungerar dräneringen som
den ska?

Kondensvatten kan droppa ned.

■

Stämmer matningsspänningen med vad som
anges på märkplåten?

Enheten kan sluta fungera och
komponenter kan brännas
sönder.

■

Är elektriska ledningar och rör
anslutna som de ska?

Enheten kan sluta fungera och
komponenter kan brännas
sönder.

■

Är enheten riktigt jordad?

Läckströmmar är farliga.

■

Är rätt kabeldimensioner
använda?

Enheten kan sluta fungera och
komponenter kan brännas
sönder.

■

Är inom- och
utomhusenheternas luftintag
och luftutsläpp fria från
blockering?

Ingen kylning eller
uppvärmning.

■

Har du ställt in det yttre
statiska trycket?

Ingen kylning eller
uppvärmning.

■

Har kylrörens längd och
tillsats av extra köldmedium
antecknats?

Det är oklart hur mycket
köldmedium som finns
i systemet.

■

Kontrollerade du att inga
kabelanslutningsskruvar sitter
löst?

Elstötar eller brand.
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(*) För FXMQ40.
(**) För FXMQ50~80.
(***) För FXMQ100+125.

Extra tillbehör
Det finns två typer av fjärrkontroller: trådlösa och kabelanslutna. Välj
fjärrkontroll från Tabell 1, beroende på kundens önskemål och
installera den på lämplig plats.
Tabell 1
Fjärrkontrolltyp

Kylanläggningar

Värmepumpstyp

Kabeltyp
Trådlös typ

OBS!

Om du vill använda en fjärrkontroll som inte finns med i
"Tabell 1" på sid 3 väljer du en lämplig fjärrkontroll med
hjälp av kataloger och tekniskt material.

Kontrolleras vid leverans
Pricka av ✓ när
kontroll utförts

■

Är du säker på att locket till reglerboxen, luftfiltret,
luftintagsgallret och luftutloppsgallret monterats?

■

Har du förklarat hur användningen går till medan du visat
kunden användarhandboken?

■

Lämnade du bruksanvisningen till kunden tillsammans med
installationshandboken?

■

Förklarade du för kunden hur lokalt anskaffade tillbehör ska
hanteras och rengöras (till exempel luftfilter, luftintagsgaller och
luftutloppsgaller)?

■

Lämnade du eventuell bruksanvisning för lokalt anskaffade
tillbehör till kunden?

Punkter för förklaring av användningen
De punkter som markerats VARNING och FÖRSIKTIGT i användarhandboken är de punkter som gäller risk för kroppsskada och
materiella skador förutom den allmänna användningen av produkten.
Därför är det viktigt att i detalj förklara det beskrivna innehållet och
dessutom be kunderna att läsa användarhandboken.

Information till installatören
Ge kunderna grundliga instruktioner i korrekt hantering av enheten
(särskilt rengöring av filter, styrning av olika funktioner och justering
av temperaturen) genom att låta dem utföra dessa funktioner själva
med hjälp av handboken.

Installationshandbok
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VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp
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ATT

VÄLJA PLATS FÖR INSTALLATIONEN
FÖRSIKTIGT

Håll enheten i upphängningsbultarna om du måste flytta inomhusoch utomhusenheterna när förpackningen är öppnad. Använd inte
onödigt mycket belastning på andra delar, till exempel köldmediumrör, dräneringsrör eller flänsar.

■

Installera inomhus- och utomhusenheterna,
strömsladden och anslutningskablar minst
1 meter från TV- eller radioapparater för att
förhindra bildstörningar eller brus. (Beroende på
radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)

■

Om du installerar med en trådlös fjärrkontroll kan
fjärrkontrollens räckvidd minskas om det finns
lysrörsbelysning i rummet.
Se till att avståndet mellan mottagaren och
lysröret är så stort som möjligt.

Värmeisolera inomhusenheten om temperaturen ovanför taket
förväntas vara över 30°C och den relativa luftfuktigheten över 80 %.
Kontrollera att isoleringsmaterialet är gjort av glasull eller polyetylenskum, har en minsta tjocklek på 10 mm och får plats i taköppningen.
1.

Välj en installationsplats som uppfyller följande krav och som
även passar kundens önskemål.
■ En plats där kall (varm) luft kan spridas i hela rummet.
2.

■ Där inget blockerar luftcirkulationen.

Använd upphängningsbultar när du installerar inomhusenheten.
Kontrollera att installationsplatsen klarar inomhusenhetens
tyngd. Säkra upphängningsbultarna med stolpar vid behov.

■ Där kondensvatten kan ledas bort på lämpligt sätt.
■ Om strukturen inte kan bära enhetens vikt kan enheten falla
och orsaka allvarliga skador.

FÖRBEREDELSER

■ Där innertakets lutning är obetydlig.
■ Där det inte finns risk för läckor av brandfarliga gaser.

1.

Kontrollera placeringen av hålen i taket i förhållande till
enhetens upphängningsbultar.
■ Förbered något av följande utrymmen för underhåll,
inspektion och annan service av reglerboxen och
dräneringspumpen.

*H2≥620

*H1≥300

■ Där tillräckligt utrymme för underhåll och service kan
tillgodoses.

FÖRE INSTALLATION

1.

Inspektionslucka 1 (450x450) för reglerboxen och ett
minsta utrymme på 300 mm för produktens nederdel.

≥450

≥2500

2

*H3=≥300

≥300

2

≥700

1

1
Tak

OBS!

4
■

H1-måtten visar produktens höjd.

■

Fastställ H2-måttet genom att ordna en
nedåtgående lutning på minst 1/100 enligt
"Ansluta dräneringsrör" på sid 8.

■

Måtten visar det minsta installationsutrymme
som krävs.

FXMQ40~125PVE

VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp

8
2

5

7
6

■ Där rören mellan utom- och inomhusenheterna inte blir
längre än vad som är tillåtet. (Se utomhusenhetens
installationshandbok.)

4PW45578-3

3

631

B

2

Golvyta

C

1

700

4

9
1

Inspektionslucka

2

Reglerbox

3

Tak

4

Avstånd mellan upphängningsbultar

5

Luftutlopp

6

Enhetens nederdel

7

Luftintag

8

Inspektionslucka 1 (450x450)

9

Upphängningsbult (x4)

Installationshandbok
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2.

Inspektionslucka 1 (450x450) för reglerboxen och
inspektionslucka 2 för produktens underdel (se axelriktning
vy A). Måtten B, C och D finns i tabellen nedan.

■ Fastställ H3-måttet genom att ordna en nedåtgående lutning
på minst 1/100 enligt "Ansluta dräneringsrör" på sid 8.
2.

Installera de flexibla luftkanalerna vid luftutloppet och luftintaget
så att luftkonditionerarens vibrationer inte överförs till luftkanalen
eller innertaket. Använd ett ljudisolerande material (isoleringsmaterial) på luftkanalens innervägg samt vibrationsdämpande
gummi vid upphängningsbultarna (se "Luftkanal" på sid 9).

3.

Öppna installationshål (om det redan finns innertak).

1

*H3≥20

3

■ Ta upp installationshål i taket. Dra köldmediumrör,
dräneringsrör, strömkabel, ledningar för signalöverföring och
fjärrkontrollkabeln
till
enhetens
röroch
kabelanslutningsportar.
Mer information om installation av trådlös fjärrkontroll finns i
installationshandboken som medföljer den trådlösa
fjärrkontrollen.
Se "Anslutning av köldmediumrör" på sid 6, "Ansluta
dräneringsrör" på sid 8 och "Kopplingsexempel och
inställning av fjärrkontrollen" på sid 11.

A

2

4
A-1

B

≥200

5

■ Taket kan behöva förstärkas för att innertaket ska hållas
vågrätt samt för att förhindra vibrationer i innertaket efter att
installationshålen har gjorts. Mer information kan du få av
byggaren eller inredningsentreprenören.

3
4.
6

700
1

Inspektionslucka (taköppning)

2

Inspektionslucka

3

Reglerbox

4

Tak

5

Inspektionslucka 1 (450x450)

6

Inspektionslucka 2

3.

Installera upphängningsbultarna. Kontrollera att de är av storlek
M10.

Använd hålförankring om det redan finns upphängningsbultar.
Annars använder du nedsänkta inlägg eller förankringsbultar så att
de klarar enhetens vikt. Anpassa avståndet till innertaket i förväg.
1
2
3
4

5

Inspektionslucka 3 för underdelen av produkten och
nederdelen av reglerboxen (se axelriktningsvy A-2). Måtten
B, C och D finns i tabellen nedan.
1

*H3≥20

3

OBS!

1

Takskiva

2

Balk

3

Lång mutter eller spännskruv

4

Upphängningsbult

5

Inomhusenhet

Alla komponenter ovan ingår i fältförrådet.

A

2

4
A-2
3

D=B+300

5

700
1

Inspektionslucka (taköppning)

2

Inspektionslucka

3

Reglerbox

4

Tak

5

Inspektionslucka 3

Modell

C

D

FXMQ40

700

738

1000

FXMQ50~80

1000

1038

1300

FXMQ100+125

1400

1438

1700
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FXMQ40~125PVE

VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp
4PW45578-3

INSTALLERA

ANSLUTNING

INOMHUSENHETEN

Det kan vara enklare att montera tillbehör (säljs separat) innan du
installerar inomhusenheten. Läs i de installationshandböcker som
medföljer tillbehören.

AV KÖLDMEDIUMRÖR

Anslutning av köldmediumrör till utomhusenheten beskrivs i
installationshandboken som medföljde utomhusenheten.

Använd bara föreskrivna delar och tillbehör under installationen.

Värmeisolera både gasrör och vätskerör, annars kan vattenläckor
uppstå.

1.

Använd isoleringsmaterial som klarar en temperatur på 120°C.

Installera inomhusenheten tillfälligt.
Fäst konsolerna i upphängningsbultarna. Glöm inte att använda
och dra åt mutter och bricka för varje upphängningsbult på
bultens övre och undre sida. Du kan undvika att brickan för
upphängningsbulten ramlar av med hjälp av fixeringsplåten för
brickan.
1

5

Förstärk isoleringen för köldmediumrören om den omgivande
temperaturen är hög, annars kan kondens bildas på ytan av
isoleringsmaterialet.
Kontrollera att köldmediumet är R410A innan du ordnar med
köldmediumrören. Om du använder ett annat köldmedium kommer
inte luftkonditioneraren att fungera som den ska.

2
FÖRSIKTIGT
Den här produkten använder endast det nya köldmediumet
R410A. Se till att behålla föremålen på höger sida medan
du utför installationen.
3

4

1

Del som ska anskaffas lokalt

2

Bricka (tillbehör)

3

Dra åt uppifrån och nedifrån (dubbelmutter)

4

Fixeringsplåt för bricka (tillbehör)

5

Mutter på ovansidan

FÖRSIKTIGT

■

Använd en rörkapare och fläns lämplig för R410A.

■

När du fäster kragmuttern ska du stryka på ester- eller
eterolja på den.

■

Använd endast kragmuttern som medföljde enheten.
(Använd inte en annan typ av kragmutter (till exempel
typ-1), annars kan köldmedium läcka ut.)

■

Täta rören med åtnypning eller tejpning så att ingen
smuts, vätska eller damm kan komma in i rören.

FÖRSIKTIGT

Under installationen ska du rengöra luftutloppet och
skydda
inomhusenhetens
dräneringstråg
från
främmande föremål, till exempel svetsrester.

■

Se till att använda angivet köldmedium i kylsystemet
och undvik att få in luft.

■

Ventilera rummet om köldmedium skulle läcka ut
under installationen.

Annars kan vattenläckage uppstå på grund av till
exempel hål i dräneringstråget.
1.
2.

Justera enheten så att den kommer i rätt läge.

3.

Kontrollera att enheten sitter plant.

4.

Ta bort fixeringsplåtarna för brickan som använts för att
brickorna inte skulle lossna från upphängningsbultarna, dra åt
muttrarna på ovansidan och fäst enheten ordentligt.

Anslut rören.
■ Utomhusenheten fylls med kylmedium.
■ Använd både skiftnyckel och momentnyckel, som visas i
bilden, när rören ansluts eller kopplas loss från enheten.
1

1

2

4

2
4

3

1

Upphängningsbult

2

Enhetens undersida

3

PVC-rör

4

Nivå

3

■ Se "Tabell 2"
dimensioner.

på

1

Momentnyckel

2

Rörnyckel

3

Rörkoppling

4

Kragkopplingsmutter

sid 7

för

kragkopplingsmutterns

■ Använd endast kragmuttrar som medföljer enheten.
■ Smörj in flänsen med eter- eller esterolja före anslutning.
Stryk på eter- eller esterolja här.

FÖRSIKTIGT
■

Använd vattenpass för att kontrollera att enheten
installerats vågrätt. (4 riktningar)

■

Om du använder ett vinylrör i stället för
vattenpasset ska du placera bägge ändarna av
vinylröret mot produktens nederdel för att justera
nivån.
Om enhetens är installerad i lutning, framför allt
om dräneringsröret sitter högt, kommer inte
flottörbrytaren att fungera normalt vilket kan leda
till vattenläckor.

FXMQ40~125PVE

VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp
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■ I "Tabell 2" på sid 7 anges korrekt åtdragningsmoment. Om
muttern dras åt för hårt kan kragkopplingen skadas.

Installationshandbok
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Tabell 2
Åtdragningsmoment

Kragstorlek A
(mm)

14,2~17,2 N•m

8,7~9,1

Rördimension

Ø6,4 (1/4")

Flänsform

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

R0.4~0.8

16,2~16,6

61,8~75,4 N•m

45°±2°

19,3~19,7

Dra inte åt kragmuttern för hårt.
Annars kan kragmuttern gå
köldmedium läcka ut.

■

sönder

Fästs vid ytan

5

Huvudenhet

6

Klämma (tillbehör)

7

Isoleringsmaterial för rör (anskaffas lokalt)

8

Isolering för koppling (tillbehör)

9

Kragmutterkoppling

10

Kontrollera att sömmarna är uppåt

11

Medelstor tätning (tillbehör)

12

Vira isoleringsmaterial runt delen mellan huvudenhetens yta
till övre delen av kragmutterkopplingen

■ Värmeisolera och isolera kopplingarna för vätskerören
respektive gasrören med den medföljande isoleringen.
(Dra åt båda kanterna av isoleringen vid respektive koppling
med klämman.)

FÖRSIKTIGT
■

4

och

■ Se till att skarven på isoleringen av kopplingarna för
vätskerören och gasrören pekar uppåt.

Kontrollera att delarna kring kragmuttern är fria
från olja.
Dräneringstråget och plastdelarna kan skadas
om det kommer olja på dem.

■ Linda det mellanstora tätningsmaterialet kring kopplingsisoleringen (kragmutterdelen).

■ Om du inte har någon momentnyckel kan du läsa mer i
Tabell 3.
När du drar åt kragmuttern med skiftnyckel bör
åtdragningsmomentet öka plötsligt. Dra åt kragmuttern lite till
för att få vinkeln som visas i Tabell 3.
Tabell 3
Rördimension

Ytterligare
åtdragningsvinkel

Rekommenderad
armlängd på verktyget

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

FÖRSIKTIGT
Värmeisolera de
rörkopplingen.

När du är färdig med installationen kontrollerar du att det inte
finns några gasläckor.

3.

Se bilden nedan och glöm inte att värmeisolera rörkopplingarna
när du kontrollerat att det inte finns några gasläckor.

rören

ända

upp

till

Om rören är exponerade kan kondens bildas.
Dessutom kan det leda till brännskador om en
människa kommer i kontakt med rören.
■ Hårdlödning av köldmediumrören ska endast utföras efter
kvävesubstitution eller vid införande av kväve i köldmediumrören. När detta är gjort ska inomhusenheten anslutas med
en fläns- eller kragkoppling.
1

2.

lokala

2

4

5
6

7

3
A
4 3 8 9 10

11

5
7

6

12

1

Rör för köldmedium

2

Del som ska hårdlödas

3

Kväve

4

Tejp

5

Manöverventil

6

Tryckreduceringsventil

7

Kväve

1
FÖRSIKTIGT
Använd inga antioxidanter när du hårdlödar rören.
Rören kan bli igensatta med kvarvarande antioxidanter så att delar kan gå sönder.

2

OBS!

B
4 3 8 9 10

6

Kvävetrycket bör ställas in på 0,02 MPa med
en tryckreducerande ventil vid hårdlödning
under införande av kväve i rören.

■

Använd inget fluss vid hårdlödning av
köldmediumrören. Använd i stället fosforkopparfyllningsmetall (BCuP-2: JIS Z 3264/
B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som inte
kräver fluss.
(Fluss har en extremt skadlig inverkan på
köldmediumrörsystem. Exempelvis ger klorfluss upphov till korrosion i rören och fluss
med fluor skadar köldmediumoljan.)

11

12

A

Värmeisolering av vätskerör

B

Värmeisolering av gasrör

1

Vätskerör

2

Gasrör

3

Isoleringsmaterial för rördragning (på enhetens sida)

Installationshandbok
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■

■

Mer information om förgrening av köldmediumrören finns i
installationshandboken som medföljde utomhusenheten.
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ANSLUTA
1

DRÄNERINGSRÖR

OBS!

Anslut dräneringsrören.
Kontrollera att dräneringen fungerar ordentligt.
■ Kontrollera att rörens diameter förutom stigröret är samma
eller större än det anslutande röret (vinylkloridrör med en
ytterdiameter på 32 mm och en nominell innerdiameter på
25 mm).

Följ instruktionerna nedan.
■

Koppla inte dräneringsrören direkt till ett
avlopp som luktar ammoniak.
Ammoniaken i avloppet kan komma in i
inomhusenheten via dräneringsrören och
orsaka korrosion i värmeväxlaren.

■

Böj eller vrid inte den medföljande
dräneringsslangen så att den utsätts för hög
belastning. (Annars kan det leda till
vattenläckor.)

■

Följ instruktionerna på följande bild vid
koncentrerad rördragning.

1

2

1

Rör för köldmedium

2

Dräneringsfäste

3

Fäste för underhåll
(med gummilock)

0~467 mm

■ Kontrollera att röret inte är för långt, att det lutar i minst 1/100
och att inga luftfickor bildas. Det behövs inget vattenlås.

3

Kontrollera att lutningen nedåt är minst 1/100
så att inga luftfickor bildas. Om vatten samlas
i dräneringsröret kan det leda till vattenläckage eller att röret blir igensatt.

FÖRSIKTIGT
Om vatten samlas i dräneringsröret kan det leda till
vattenläckage eller att röret blir igensatt.
■

■ Genomför stigrörsdränering om inte lutningen är tillräcklig.
■ Fäst en stödkonsol med 1 till 1,5 m mellanrum för att undvika
att rören blir sneda.

Välj diameter på de koncentrerade
dräneringsrören så att den passar kapaciteten hos utrustningen som ansluts till de
koncentrerade
dräneringsrören
(se
konstruktionsdatabladet).

1 - 1.5 m
≥1/100

3
≤300 mm

1 - 1.5 m

6
≤700 mm

■ Använd dräneringsslangen och metallklämman.
För in dräneringsslangen djupt i basen av dräneringsfästet
och fäst den noga med metallklämman kring den tejpade
delen längst fram på slangen.
Dra åt skruven på metallklämman tills marginalen på
gängorna är 4 mm eller mindre.

4
1 2

1

2

4
1

3
1

Metallklämma (tillbehör)

2

Dräneringsslang

3
4

5

2
7

≤4 mm

Tejp
Stor tätning (tillbehör)

1

Metallklämma (tillbehör)

2

Dräneringsslang (tillbehör)

3

Takskiva

4

Dräneringsstigrör (anskaffas lokalt)

5

Justerbart (≤467 mm)

6

Stödkonsol

7

Vågrät eller stigande lutning

■ Placera dräneringsslangen vågrätt eller med en svag
stigande lutning. Om det bildas en luftficka kan oljud uppstå
som reultat av att vattnet strömmar tillbaka när
dräneringspumpen stannar.
2
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Kontrollera att dräneringen fungerar väl när du är färdig med
rördragningen.
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Innan elarbete utförs
23

1

4
FÖRSIKTIGT
■

En behörig elektriker måste utföra dragningen av
elledningarna (inklusive jordning).

■

Om det inte finns någon elektriker tillgänglig utför du
steg 3 och 4 efter att testdriften av luftkonditioneraren
är avklarad.

5
6
13

1.

7

Ta bort reglerboxens lock och anslut enfasströmkablarna till
anslutningsstiften L och N på kopplingsplinten samt jordkabeln
till jordkabelterminalen.
Utför ledningsdragningen enligt "Ansluta kablar för ström,
jordning, fjärrkontroll och signalöverföring" på sid 11.

11
10

2.
3.

4.

FÖRSIKTIGT

1

Dräneringstråg

För att undvika belastning av kabelanslutningarna ska
du fästa kablarna ordentligt med medföljande klämma
enligt steg 3 i "Ansluta kablar för ström, jordning,
fjärrkontroll och signalöverföring" på sid 11.

2

Dräneringsfäste

3

Vattenintag

4

Rör för köldmedium

5

Reglerboxens lock

Kontrollera att luckan till reglerboxen är stängd innan du sätter
på luftkonditioneraren.

6

Reglerbox

7

Kopplingsplint för strömförsörjning

Häll gradvis cirka 1 liter vatten i därneringstråget via vatteninloppet i botten av dräneringsfästet eller utloppet. Kontrollera
att inget vatten spills på dräneringspumpen.

8

Skruv

Dräneringspumpen startar när strömmen slås på. Kontrollera att
pumpen dränerar vattnet lätt. (Dräneringspumpen stoppas
automatiskt efter 10 minuter.)
Du kan kontrollera dräneringen genom att se efter om
vattennivån ändras i dräneringstråget via vatteninloppet.
FÖRSIKTIGT
■

Vidrör inte dräneringspumpen.
Annars kan du få en elektrisk stöt.

■

Se till att det inte finns någon extern belastning
på flottörbrytaren.
Annars kanske den inte fungerar som den ska.

5.

När du kontrollerat dräneringen stänger du strömmen och
kopplar bort strömkabeln.

6.

Sätt tillbaka reglerboxens lock i ursprungsläget.

3

Värmeisolera följande delar, annars kan vattenläckor uppstå på
grund av kondens.

Lock
Plastbehållare för vatten

11

Fäste för underhåll (med gummilock)

12

Dräneringspumpens läge

13

Luftutlopp

■

Kontrollera att luftkanalen inte överskrider räckvidden för
inställning av det statiska trycket för enheten. (Räckvidden finns
i tekniska data för enheten.)

■

Montera en flexibel luftkanal vid varje luftutlopp och luftintag så
att enhetens vibrationer inte överförs till luftkanalen eller
innertaket.
Använd ett ljudisolerande material (isoleringsmaterial) på
luftkanalens innervägg samt vibrationsdämpande gummi vid
upphängningsbultarna.

■

När luftkanalerna svetsas måste luftkanalen tätas så att inga
svetsloppor hamnar i filtrets dräneringstråg.

■

Om metalluftkanalen ska passera genom föremål av metall eller
ståltråd måste kanalen och väggen jordas separat.

■

Var noga med att värmeisolera luftkanalen för att förhindra
kondens. (Material: Glasull eller styrenskum, tjocklek: 25 mm)

■

Se till att montera ett lokalt anskaffat luftfilter vid enhetens
luftintag eller ett lokalt anskaffat luftintag i luftgången på
insugssidan. (Välj ett luftfilter med kanalinsamlingseffektivitet på
50 viktprocent.)

■

Förklara drift och rengöringsmetoder för lokalt anskaffade
komponenter (till exempel luftfiltret, luftintagsgallret och
luftutloppsgallret) för kunden.

■

Placera luftutloppsgallret på inomhussidan så att du undviker
drag direkt mot andra människor.

■

Luftkonditioneraren innehåller en funktion för justering av fläkten
till märkhastigheten automatiskt. Se "Inställningar" på sid 14.
Därför ska du inte använda hjälpfläktar halvvägs in i luftkanalen.

■ Dräneringsfäste

9

9
10

Var mycket uppmärksam på följande när du monterar
luftkanalen.

■ Dräneringsrör inomhus

Installationshandbok
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LUFTKANAL

Efter elarbetet
När du är färdig med "Luftkanal" på sid 9 häller du gradvis i cirka
1 liter vatten i dräneringstråget genom vatteninloppet i botten av
dräneringsfästet och kontrollerar att vattnet dräneras medan
luftkonditioneraren är i kylningsdrift enligt "Inställningar" på sid 14
och "Testkörning" på sid 15. Kontrollera att inget vatten spills på
elektriska delar av till exempel dräneringspumpen.

8

12

FXMQ40~125PVE

VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp
4PW45578-3

Anslutningsmetod för luftkanaler på sidan med luftintag och
luftutlopp.
■
■
■

Elektriska data
Strömförsörjning

Anslut den lokalt anskaffade luftkanalen anpassat till innersidan
av flänsen.
Modell

Anslut flänsen och enheten med flänskopplingsskruven.
Vira aluminiumtejp runt flänsen och kopplingen till luftkanalen så
att ingen luft läcker ut.

Hz

FXMQ40

1,4

FXMQ50

1,6

FXMQ63

1

2

4
9

7

50

FXMQ80

3
5

6

1

Fläns på luftintagets sida (medföljer enheten)

2

Fläns på luftutloppets sida (medföljer enheten)

3

Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)

4

Skruvar för kanalflänsar (tillbehör)

5

Luftutlopp

6

Kanalduk (anskaffas lokalt)

7

Enhet

8

Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)

9

Luftintag

Max 264
Min 198

1,8
2,3

kW

0,140

FLA

1,1
1,3

16

1,4
0,350

1,8

2,9

2,3

FXMQ125

3,4

2,7

FXMQ40

1,4

FXMQ50

1,6
60

FXMQ80

8

220-240

MFA

Fläktmotor

FXMQ100

FXMQ63

4

Volt

Spänningsområde
MCA

220

Max 242
Min 198

1,8
2,3

0,140

1,1
1,3

16

1,4
0,350

1,8

FXMQ100

2,9

2,3

FXMQ125

3,4

2,7

•
•
•
•

MCA: Min. matningsström (A)
MFA: Max strömstyrka (A)
kW: Fläktmotorns märkeffekt (kW)
FLA: Strömförbrukning vid drift (A)

Specifikationer för säkringar och kablar

Strömförsörjning
Fältsäkringar

Modell

Kabel

Dimension

Kablar för fjärrkontroll
Signalöverföringskabel
Kabel

Dimension

FXMQ40

FÖRSIKTIGT

FXMQ50

Anslut flänsen och enheten med flänskopplingsskruven
oavsett om luftkanalen är ansluten till luftintagssidan eller
inte.

FXMQ63

H05VV16 A
U3G

FXMQ80
FXMQ100

KabelIsolerad
storleken
ledning
2
måste
(2 lednings- 0,75-1,25 mm
uppfylla lokala
trådar)
bestämmelser

FXMQ125

ELEKTRISKA

KOPPLINGAR

Allmänna instruktioner

Nedan anges tillåten längd för signalöverföringskabel
mellan inom- och utomhusenheter samt mellan
inomhusenhet och fjärrkontroll.

■

Alla komponenter och allt material från fältförråd samt alla
elektriska installationer måste uppfylla lokala föreskrifter.

1.

Utomhusenhet – inomhusenhet: Max 1000 m
(total kabellängd: 2000 m)

■

Använd endast kopparledningar.

2.

Inomhusenhet – fjärrkontroll: Max. 500 m

■

Kabeldragningsinformation
reglerboxens lock.

på

3.

Endast om rören är skyddade. Använd H07RN-F
om det inte finns skydd.

■

Kabeldragningsinformation för fjärrkontrollen finns i installationshandboken som medföljer fjärrkontrollen.

4.

Vinylsladd med skärm eller kabel (isolerad
tjocklek: ≥1 mm)

■

All ledningsdragning måste utföras av behörig elektriker.

■

Det här systemet innehåller flera inomhusenheter. Markera varje
inomhusenhet med enhet A, enhet B..., och se till att terminalkopplingarna från utomhusenhet och BS-enhet stämmer
överens. Om elkablar och rör mellan utomhusenheten och en
inomhusenhet är felkopplade kan systemet upphöra att fungera.

■

En strömbrytare som kan stänga av spänningsmatningen till
hela systemet måste installeras.

■

Se installationshandboken som medföljer utomhusaggregatet
betr. dimensioner för matarledning till utomhusaggregat, effekt
för överspänningsskydd och strömbrytare, samt anvisningar för
ledningsdragning.

■

Jorda luftkonditioneraren.

■

Anslut inte jordledningen till gasrör, vattenledningar, åskledare
eller jordledning för telefoni.

OBS!

finns

i

kopplingsschemat

■ Gasrör: kan orsaka explosioner eller eldsvåda vid gasläckor.
■ Vattenrör: ingen jordning om hårda vinylrör används.
■ Telefonjordledning eller åskledare: kan orsaka onormalt hög
elektrisk potential i jorden vid åska.
FXMQ40~125PVE
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KOPPLINGSEXEMPEL

OCH INSTÄLLNING
AV FJÄRRKONTROLLEN

3

Följ instruktionerna nedan och dra kablarna till reglerboxen.

1
2

Ansluta kablar för ström, jordning, fjärrkontroll och
signalöverföring
1

3

Ta bort reglerboxens lock.
4

5

L N

10

9

6
1
1

2

Skruvar (3x)

7

För kablarna till reglerboxen genom hålet i sidan av reglerboxen.

1

1

Fäst kablarna med en klämma vid kabelfästkonsolen som
medföljer reglerboxen.

2

Kablar för signalöverföring och fjärrkontroll
(lågspänningskablar)

3

Sätt in sladden i de kabelklämmor som finns i reglerboxen.

4

Strömkablar och jordkablar (högspänningskablar)

5

Anslutningsmetod för strömterminalerna (X1M)

6

Vrid och fäst den övre delen så att trådarna inte lossnar.

7

Fäst sladdarna med en klämma vid kabelfästkonsolen som
medföljer reglerboxen.

8

Anslut aldrig strömkabeln!
Anslutningsmetod för fjärrkontrollterminalerna (X2M): om du
använder fåtrådiga kablar ska du inte löda trådändarna.

9

Signalöverföringskabel (ingen polaritet)

10

Fjärrkontrollskabel (ingen polaritet)

2
1

Ingång för lågspänningskabel. (Kablar för signalöverföring
och fjärrkontroll är lågspänningskablar)

2

Ingång för högspänningskabel. (Strömkablar och jordkablar är
högspänningskablar)

VARNING
Kapa och lägg trådarna på plats och sätt dit reglerboxens
lock ordentligt.

FÖRSIKTIGT
■

■

Mer information om installation och kabeldragning för fjärrkontrollen finns i installationshandboken som medföljde fjärrkontrollen.

■

Information om strömkablar finns i kopplingsschemat.

■

Se till att ansluta fjärrkontrollkabeln och signalöverföringskabeln till rätt kopplingsplint.

Installationshandbok
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Dra
under
inga
omständigheter
signalöverföringseller
fjärrkontrollkabeln
tillsammans med strömkabeln eller andra
elkablar. Se till att fjärrkontrollkabeln och
signalöverföringskabeln löper minst 50 mm från
strömkabeln eller andra elkablar, annars kan
felfunktioner orsakas av externt elektroniskt brus
som kan störa fjärrkontrolls- och signalöverföringskablarna.

Elektriska stötar och brand kan uppstå om reglerboxens
lock fastnar i trådarna eller om kablarna trycker upp locket.
4

Sätt tillbaka reglerboxens lock och vira isoleringsmaterial (litet)
kring trådarna för att blockera hålen för kablarna.
1

1

Hål för kablar

FXMQ40~125PVE

VRV System Inverterarluftkonditioneringsaggregat
Takmonterad luftkanaltyp
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Kopplingsexempel
FÖRSIKTIGT
Efter slutförd kabelanslutning fyller du igen alla
mellanrum i genomföringshål med kitt eller isoleringsmaterial (införskaffat lokalt) för att förhindra att små
djur och insekter kommer in i enheten. (Risken finns
att djur eller insekter som tar sig in i reglerboxen
orsakar en kortslutning.)
5

Fäst medföljande kabelfästkonsol med kabelfästskruven. Fäst
varje kabel med medföljande klämma.

VARNING
Installera en jordfelsbrytare.
En jordfelsbrytare krävs för att undvika elstötar och
bränder.

Med 1 fjärrkontroll för 1 inomhusenhet (normal drift)
2
1
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

1

1

1

L N

L N

2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

LN

P1 P2 F1 F2 T1 T2

3 4
3

4

5

P1 P2

P1 P2

P1 P2

6
5 6

1

Strömkälla 220–240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

1

Ledningar för aggregat och fjärrkontroll

2

Utomhusenhet

2

Ledningar för spänningsmatning och jordning

3

Inomhusenhet A

Fästa

4

Inomhusenhet B

4

Klämma (tillbehör)

5

Inomhusenhet C

5

Kabelfästskruv (tillbehör)

6

Fjärrkontroll (tillval)

6

Kabelfästkonsol (tillbehör)

3

För gruppstyrning eller med 2 fjärrkontroller
Försiktighetsåtgärder
1

2

Använd en rund kontakt för anslutning till strömförsörjningens
kopplingsplint.

1

2

1
L N

3

3

1

Rund kontakt

2

Fäst isoleringsmanschetten

3

Elkabel

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

Strömkälla 220–240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2

Utomhusenhet

3

Inomhusenhet A

Om du använder fåtrådiga kablar ska du inte löda trådändarna.

4

Inomhusenhet B

Anslut kablarna ordentligt och fäst dem så att terminalerna inte
utsätts för extern belastning.

5

Inomhusenheten som är längs bort

6

Fjärrkontroll (tillval)

■

Använd rätt skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna. Om
skruvmejselns blad är för litet kan skruvens huvud skadas och
terminalskruvarna kanske inte dras åt ordentligt.

7

Gruppstyrning

■

Dra inte åt terminalskruvarna för hårt, annars kan skruvarna
skadas.

■

I tabellen nedan finns information om åtdragningsmoment för
terminalskruvarna.

Om detta är absolut omöjligt ska följande instruktioner följas.
Anslut inte kablar med olika trådstorlek till samma spänningsstift. (Lösa anslutningar kan leda till överhettning.)
■
■

OBS!

Det är inte nödvändigt att ställa in adresser för
inomhusenheten
när
gruppstyrning
används.
Adressen ställs in automatiskt när strömmen slås på.

Åtdragningsmoment

Kopplingsplint för signalöverföring och
fjärrkontroll

0,80-0,96 N•m

Kopplingsplint för strömförsörjning

1,18-1,44 N•m
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2

Med BS-enhet

Vrid kontakten main/sub på den ena fjärrkontrollen till läge "S".
(Låt den andra fjärrkontrollen vara kvar i läge "M".)

2
1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

2

3

L N

S
M

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

1
3

4

L N

S
M

P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

1

Fjärrkontrollens kretskort

2

Fabriksinställning

3

Bara den ena fjärrkontrollen måste ställas om

P1 P2

1

Strömkälla 220–240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2

Utomhusenhet

3

BS-enhet

4

Inomhusenhet A

5

Fjärrkontroll

Datorstyrning (tvingande av och PÅ/AV)
1.

Kabelspecifikationer och kabeldragning
Anslut ledningarna för indata till kontakterna T1 och T2 på
kopplingsplinten för fjärrkontrollen.

F2

Försiktighetsåtgärder
1.

2.

T1
1

Om ingen jordfelsbrytare krävs installerar du en brytare eller
kontakt med säkring för elledningarna. Om en jordfelsbrytare
krävs ska du se till att jordfelsbrytaren är konstruerad för att
skydda luftkonditioneraren från jordningsfel, överbelastning och
kortslutningar.

2

Fjärrkontrollkablarna (P1 och P2) och signalöverföringskablarna
(F1 och F2) har ingen polaritet.

1

Tvingande AV

2

Ingång A

Kabelspecifikation

Två fjärrkontroller (Styr 1 inomhusenhet med
2 fjärrkontroller)

1

2.

Sätt in en spårskruvmejsel i hålet mellan fjärrkontrollens övre
och nedre del och bänd försiktigt upp överdelen.
(Fjärrkontrollens kretskort sitter i fjärrkontrollens övre del.)

Skärmad tvåtrådig vinylkabel

0,75-1,25 mm2

Storlek

När 2 fjärrkontroller används måste den ena ställas i läge "MAIN" och
den andra i läge "SUB".
ÄNDRA MAIN/SUB

T2

Längd

Max. 100 m

Extern terminal

Anslutning som kan leverera minst 15 V
likspänning, 1 mA

Styrning
I följande tabell förklaras TVINGANDE AV och PÅ/AV som svar
på Indata A.
Tvingande Av

3.

PÅ/AV-drift

Indata "PÅ" avbryter drift (omöjligt med
fjärrkontroll).

Indata AV →PÅ slår på
enheten

Indata AV aktiverar styrning via
fjärrkontroll.

Indata PÅ→ AV stänger av
enheten.

Så här väljer du Tvingande AV samt PÅ/AV
Sätt på strömmen och använd sedan fjärrkontrollen för att styra
driften.

Central styrning
Vid central styrning måste gruppnummer ställas in. Utförlig information om detta finns i handboken för respektive extra fjärrkontroll för
central styrning.

Installationshandbok
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INSTÄLLNINGAR

2.

Innan testkörningen av utomhusenheten genomförs
enligt "Testkörning" på sid 15 ska du göra följande
inställningar enligt "Inställningar" på sid 14.

OBS!

Om det finns flera luftutlopp eller -intag ställer du in
reglagen så att luftflödet genom varje utlopp och intag
stämmer med det inställda luftflödet. Kör luftkonditioneraren i "fläktläge". Ändra luftflödet genom att trycka på och
ställa in knappen för justering av luftflödet på fjärrkontrollen
till HH, H eller L.

3.
1

Kontrollera att inomhus- och utomhusenheternas reglerboxlock
är stängda.

2

Inställningarna måste göras från fjärrkontrollen i enlighet med
typen av installation.
■ Inställning kan göras genom att ändra "Läge", "FÖRSTA
KODNR." och "ANDRA KODNR.".
■ I inställningsinstruktionerna som medföljer fjärrkontrollen
finns information om inställningsordning och driftslägen.
1

Ställa in automatisk justering av luftflödet. När du ställt in
luftkonditioneraren i "fläktläge" stoppar du den, går till
"INSTÄLLNINGSLÄGE", väljer "LÄGESNR. 21" (11 för
gruppinställning), ställer in "FÖRSTA KODNR." till 7 och
sedan "ANDRA KODNR." till 03.
Återgå till normalläget efter dessa inställningar och tryck på
knappen PÅ/AV. Driftslampan kommer att tändas och
luftkonditioneraren försätts i fläktläge för automatisk
justering av luftflödet. Justera inte reglagen för luftutloppen
eller luftintagen när luftkonditioneraren justeras automatiskt. Efter att luftkonditioneraren körts i cirka en till åtta
minuter avslutas justeringen av luftflödet automatiskt,
driftslampan släcks och luftkonditioneraren stoppas.
Tabell 4
Läge

Första kodnr.

Inställningar

11(21)

7

Luftflödesjustering

Andra kodnr.
SETTING

4.
2 3
1

Läge

2

Första koden

3

Andra koden

4

Inställningsläge

4

■

Ställ in fjärrkontrollen i inställningsläge. Detaljerad information
finns i "Ställa in driftlägen" i handboken för fjärrkontrollen.

■

När detta är klart väljer du läge 12 och anger första koden till "1".
Ange sedan andra koden (position) till "01" för tvingande AV och
till "02" för PÅ/AV. (Tvingande AV är fabriksinställningen)

01

02

03

AV

Justering av luftflödet
färdigt

Start av justering av
luftflödet

När luftkonditioneraren stängs av kontrollerar du med
"LÄGESNR. 21" för varje inomhusenhet att 02 är inställt
som "ANDRA KODNR." i Tabell 4. Om luftkonditioneraren
inte stängs av ordentligt eller om "ANDRA KODNR." inte är
02, upprepar du stegen från 3. Om utomhusenheten inte är
PÅ, visas U4 eller UH enligt förklaringen i "Tabell 8" på
sid 15. Detta är inget bekymmer eftersom funktionen ställts
in för inomhusenheten. Fortsätt ställa in funktionen. När
funktionen ställts in måste du sätta på utomhusenheten
innan du testkör den. Om något annat fel visas kan du läsa
mer i "Tabell 8" på sid 15 samt i instruktionsboken som
medföljde utomhusenheten för att kontrollera felet.
FÖRSIKTIGT

Med en trådlös fjärrkontroll

■

Om det sker någon förändring i ventilationsgångarna efter att luftflödet justerats (det vill säga
i luftkanalen eller luftutloppet) måste du göra en
ny automatisk justering.

■

Kontakta Daikin-representanten om det skett
några förändringar av ventilationsgångarna (det
vill säga luftkanalen eller luftutloppet) efter att
testkörningen av utomhusenheten är klar eller
luftkonditioneraren flyttats till en annan plats.

Du måste ange en adress för den trådlösa fjärrkontrollen innan du
kan använda den.
I bruksanvisningen som medföljde den trådlösa fjärrkontrollen finns
information om hur du ställer in adressen.
Ett "LÄGESNR." ställs in för gruppen. Om du vill ställa
in läge för en inomhusenhet eller kontrollera en
inställning, ställer du in motsvarande nummer inom
parentesen.

OBS!

1.

Inställningar för valfria tillbehör
Vid anslutning av valfria tillbehör finns instruktioner för
nödvändiga inställningar i instruktionsboken som medföljde
tillbehöret.

2.

Inställning av yttre statiskt tryck
Gör inställningarna enligt antingen Metod 1 på sid 14 eller
metod 2 nedan.
Metod 1
Gör inställningar med funktionen för automatisk justering av
luftflödet.
Automatisk justering av luftflödet: Mängden övertrycksluft
justeras automatiskt till det inställda värdet.
1.

Metod 2
Välj statiskt yttre tryck med fjärrkontrollen.
Kontrollera att 01 (AV) är inställt som "ANDRA KODNR." i
"LÄGESNR. 21" för justering av luftflödet per inomhusenhet i
Tabell 4. "ANDRA KODNR." är inställt på 01 (AV) vid leverans.
Ändra "ANDRA KODNR." enligt Tabell 5 utifrån det yttre statiska
trycket i den luftkanal som ska anslutas.
"ANDRA KODNR." är inställt på 07 (ett yttre statiskt tryck på
100 Pa) vid leverans.

Kontrollera att strömkablarna till luftkonditioneraren och
luftkanalerna monterats. Om en slutande dämpare
installerats i luftkonditioneringssystemet ska du se till att
den är öppen. Dessutom kontrollerar du att det lokalt
anskaffade luftfiltret är anslutet till luftgången på
insugningssidan.
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TESTKÖRNING

Tabell 5
Yttre statiskt
tryck

Läge

Första kodnr.

Andra kodnr.

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)

Fjärrkontrollens signallampa blinkar när ett fel uppstår. Kontrollera då
felkoden på displayen för att fastställa vilket fel som inträffat. På
kortet "Caution for servicing" på inomhusenheten finns en förklaring
av olika felkoder och tillhörande fel.
Om någon av posterna i Tabell 8 nedan visas kan det vara fel på
kablar eller strömförsörjning. Kontrollera därför kablarna igen.
Tabell 7

08

06

120 Pa

09

130 Pa

10

140 Pa

11

150 Pa

12

160 Pa

13

Pa(**)

14

200 Pa(**)

15

180

Visas på fjärrkontrollen

(*) FXMQ50~125 kan inte ställas in på 30 Pa.
(**) FXMQ40 kan inte ställas in på 180 eller 200 Pa.

Kom ihåg att bristande luftflöde eller vattenläckor
innebär att luftkonditioneraren kommer att användas
utanför märkintervallet för luftflödet om det yttre
trycket är felaktigt inställt.

"A8" tänd

"C1" tänd

Fläktdrivningskretkortet för inomhusenheten:
överföringsfel
för
inomhusstyrkretskortet.

"C6" tänd

Felaktig kombination av fläktdrivningskretskortet för inomhusenheten eller
inställningsfel i styrkretskortet.

"U3" tänd

Testkörningen av utomhusenheten är
inte klar.

Visas på fjärrkontrollen

"

" tänd

Inställning för luftfiltersymbol
■ På fjärrkontrollen finns en LCD-skärm som visar tiden för
rengöring av luftfiltret.

"U4" tänd
"UH" tänd

■ Om luftkonditioneringen används på platser med mycket
damm byter du "ANDRA KODNR." enligt Tabell 6. "ANDRA
KODNR." är inställt på 01 (standard) vid leverans.
Tabell 6
Smuts

Tid för display

Standard

±2500 timmar

Mycket damm

±1250 timmar

Inget(*)

Innehåll

Fel vid strömförsörjning av inomhusenheten.

Tabell 8

FÖRSIKTIGT

3

Se installationshandboken för utomhusenheten.

Läge

10(20)

Första
kodnr.

0
3

Andra
kodnr.

01

Inget

02

(*) Välj "inget" om ingen rengöring behöver visas, till exempel vid tiden för
vanligt underhåll.

Innehåll

Det är kortslutning vid TVINGANDE AVteminalerna (T1, T2)
■

Strömmen till utomhusenheten är
av

■

Inga strömkablar har dragits för
utomhusenheten

■

Felaktig
kabeldragning
för
signalöverföringskabel
och/eller
Tvingande AV

■

Strömmen till inomhusenheten är
av

■

Inga strömkablar har dragits för
inomhusenheten

■

Felaktig
kabeldragning
för
fjärrkontrollkabeln,
signalöverföringskabeln och/eller
TVINGANDE AV-kabeln

FÖRSIKTIGT
Om invändigt avslutande arbete utförs efter att testdriften
av luftkonditioneraren är klar, kan du förklara för kunden att
luftkonditioneraren inte ska köras förrän arbetet är klart så
att enheten inte skadas.
Annars kan ämnen som används vid det invändiga arbetet,
till
exempel
färg
och
klister,
smutsa
ned
luftkonditioneraren.
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