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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Inverter Air Conditioners
Deutsch

MODELS
(Ceiling suspended Cassette type)

FXUQ71MV1
FXUQ100MV1
FXUQ125MV1

FXUQ71MAV1
FXUQ100MAV1
FXUQ125MAV1

Français

Español

Italiano

ΕλληνικÜ

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

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

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

Nederlands

Installatiehandleiding

• Vraag uw plaatselijke dealer om advies over hoe te handelen in geval van koelmiddellekkage. Wanneer het apparaat in een kleine kamer wordt geïnstalleerd, is het
noodzakelijk de juiste maatregelen te nemen zodat in het
geval van koelmiddellekkage de concentratie de toegestane
veiligheidslimieten niet overschrijdt. Anders kan zich een
ongeluk voordoen als gevolg van zuurstofgebrek.
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en
onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen
tijdens installatie kan het omvallen van de unit, waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner op een fundering die sterk
genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen hebben.
Op een te zwakke fundering kan de unit omvallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
• Houd bij het installeren van de unit rekening met natuurkrachten, zoals harde wind, stormen of aardbevingen,
waar van toepassing.
Wanneer hiermee tijdens de installatie geen rekening wordt
gehouden, kan dit tot gevolg hebben dat de unit omvalt en
ongevallen veroorzaakt worden.
• Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een gescheiden
voedingssysteem en dat al het werk aan de elektrische
bedrading wordt uitgevoerd door erkende elektriciens en
conform de landelijk geldende voorschriften en de instructies van deze installatiehandleiding.
Onvoldoende capaciteit van de voeding en fouten in de
bedrading kunnen elektrische schokken en brand tot gevolg
hebben.
• Zorg ervoor dat alle bekabeling stevig is vastgezet, het juiste
type kabel wordt gebruikt en dat er op de aansluitpunten of
kabels geen druk wordt uitgeoefend.
Verkeerd aangesloten of bevestigde kabels kunnen abnormale warmteontwikkeling of brand veroorzaken.
• Bij het aanleggen van de voedingsbekabeling en het aansluiten van de afstandsbedieningbekabeling en de verbindingsbekabeling, de bedrading zodanig plaatsen dat het deksel
van de elektrische aansluitingenkast stevig vastgezet kan
worden.
Als het deksel van de besturingskast niet correct bevestigd
wordt, kan gevaar voor elektrische schokken, brand of oververhitting van de aansluitingen ontstaan.
• Als er tijdens installatie koelmiddelgas ontsnapt dient de
ruimte onmiddellijk goed gelucht te worden.
Als het koelmiddel tot ontbranding komt, kunnen er giftige
gassen vrijkomen.
• Controleer na het voltooien van de installatie of er geen
lekkage van koelmiddelgas is.
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als koelmiddelgas
weglekt en dit in contact komt met warmtebronnen, zoals
gasfornuizen, kookplaten of verwarmingstoestellen met
warmtespiralen.
• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te
raken.
• Voorkom contact met het koelmiddel dat weglekt via de
verbindingen in de koelmiddelleidingen.
Hierdoor kunnen bevriezingsverwondingen ontstaan.
• De airconditioning moet geaard worden.
Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider
of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders
kan de airconditioner beschadigen.
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• Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar
voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Installeer volgens de aanwijzingen van deze installatiehandleiding afvoerleidingen om voor goede afvoer te zorgen en
isoleer leidingen om condensvorming te voorkomen.
Het op verkeerde wijze aanleggen van de afvoer kan waterlekkage binnenshuis en schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
• Installeer de binnen- en buitenunits, de voedingskabel en de
bedrading op tenminste 1 meter afstand van televisietoestellen of radio’s om beeldstoring en bijgeluiden te voorkomen.
(Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen
signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)
• Het bereik van de (draadloze) afstandsbediening kan in
kamers met TL-verlichting (vooral bij typen met omzetter of
snelstarter) korter zijn dan verwacht.
Installeer de binnenunit zover uit de buurt van TL-verlichting
als mogelijk.
• Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen:
1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray
of stoom (zoals bijv. in een keuken).
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen
kunnen losraken en er kan waterlekkage ontstaan.
2. Waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavelzuurgas.
Aantasting van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen kan lekkage van koelvloeistof tot gevolg hebben.
3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling
opwekken.
Elektromagnetische straling kan de werking van het
besturingssysteem beïnvloeden en storingen in de unit
veroorzaken.
4. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel
of ontvlambare stoffen in de lucht hangen, of waar licht
ontvlambare materialen voorkomen, zoals verfverdunner
of benzine.
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden
kan brand tot gevolg hebben.
• De airconditioner is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer.

2.

VOOR INSTALLATIE

Verwijder, wanneer het apparaat uit de verpakking gehaald
is, de vier hoekbeschermers en til het aan de vier hijsogen
op. Trek niet aan of druk niet op de koelmiddelleiding, de
afvoerleiding of de kunststof componenten.
• Til het apparaat, wanneer u het uit de verpakking haalt, op
aan de vier hijslussen, zonder dat de andere componenten
van het apparaat worden belast, omdat met name de
jaloezie, de koelmiddelleidingen, de afvoerleidingen en
andere kunststofdelen zijn erg kwetsbaar.
• Controleer, voordat u begint met de installatiewerkzaamheden, of het te gebruiken koelmiddel R410A is. (Wanneer het
verkeerde koelmiddel wordt gebruikt, zal het apparaat niet
normaal werken.)
• Kies een transportmethode.
• Laat de unit in de verpakking totdat deze op de plaats van
installatie is aangekomen. Gebruik een draagriem van zacht
materiaal of touw met beschermde platen wanneer het
onvermijdelijk is dat de unit moet worden verplaatst nadat
de verpakking verwijderd is.
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• Zie de installatiehandleiding van de buitenunit voor items die
niet in deze handleiding beschreven worden.
• Voor dit model is een afzonderlijke BEV-unit noodzakelijk.
Meer informatie over de installatie van de BEV-unit vindt u in
de bijbehorende installatiehandleiding.
• Controleer eerst het te gebruiken koelmiddel voordat u
begint met de installatiewerkzaamheden. (Wanneer niet het
juiste type koelmiddel wordt gebruikt, zal het apparaat niet
goed kunnen werken.)
• Bewaar alle eventueel overtollige onderdelen totdat de
gehele installatie gereed is.

2-1

VOORZORGSMAATREGELEN

• Lees deze handleiding alvorens tot installatie van de binnenunit over te gaan.
• Raadpleeg de papieren pasmal bij het kiezen van een plaats.
• Deze unit is bedoeld voor gebruik in woningen, winkels en
schone industriële omgevingen.
• Installeer en gebruik de unit niet in ruimten die in het onderstaande worden beschreven.
• waarin minerale olie, oliedamp of een olienevel aanwezig is.
(Daardoor kunnen kunststof onderdelen aangetast worden.)
• waarin agressieve gassen, zoals zwaveldamp, aanwezig
zijn. (Daardoor kunnen koperen leidingen en soldeerverbindingen corroderen.)
• Ruimten waarin ontbrandbare gassen worden gebruikt,
zoals verfverdunner en benzine.
• Ruimten waar machines elektromagnetische golven veroorzaken. (Het besturingssysteem kan ontregeld worden.)
• Ruimten waar de lucht hoge zoutgehaltes bevat, zoals in
kuststreken, en plaatsen waar grote spanningschommelingen optreden, zoals in fabrieken. Hetzelfde geldt
voor voertuigen en schepen.

2-2

ACCESSOIRES

Controleer of de volgende accessoires met de unit zijn
bijgeleverd.
Naam

1) Afvoerslang

2) Metalen klem

3) Vulringen voor
ophanging

Hoeveelheid

1 stuks

1 stuks

8 stuks

Vorm

Naam

4) Klem

Hoeveelheid

6 stuks

5)Bevestigingsplaatje
4 stuks

Leidingisolatie
1 elk
6) Voor gasleidingen

Vorm

7) Voor waterleidingen
Naam
Hoeveelheid

Afdichtmat

10) Elleboog

11)Papieren pasmal

2 stuks

1 stuks

1 stuks

8) Groot

Dient tevens als
verpakkingsmateriaa

Vorm
9) Klein

Nederlands
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Naam

12) Afsluitplaat

Hoeveelheid

2 stuks

13)Houder voor
afsluitplaat

14)Houder voor
afsluitplaat

2 stuks

2 stuks

Vorm

Naam

2. Inspectiepunt op moment van oplevering.

15) Centrale houder
voor afsluitplaat

Hoeveelheid

2 stuks

Inspectiepunt
(Overigen)
• Bedieningshandleiding
• Installatiehandleiding

Vorm

2-3

OPTIONELE ACCESSOIRES

• Voor deze binnenunit is de afstandsbediening vereist.
• Er zijn twee soorten van afstandsbedieningen: met draad en
draadloos. Selecteer een afstandsbediening uit Tabel 1 na
overleg met de cliënt en installeer de afstandsbediening op
een geschikte plaats.
(Volg voor de installatie de aanwijzingen in de installatiehandleiding die wordt meegeleverd bij de afstandsbedieningen.)
Tabel 1
Afstandsbediening
Met draad
Draadloos

BESTEED TIJDENS INSTALLATIE EXTRA AANDACHT AAN DE VOLGENDE PUNTEN EN INSPECTEER NA INSTALLATIE
1. Inspectiepunt na voltooiing van installatie.
Wat kan gebeuren als het Inspecniet goed is uitgevoerd.
tiepunt
Zijn de binnen- en buite- De unit kan vallen, trillen
nunit stevig gemonteerd? of bijgeluiden proceduren.
Is de gaslektest goed uit- Er kan onvoldoende
gevoerd?
gekoeld worden.
Is de unit goed geïEr kan condensaat
soleerd?
lekken.
Stroomt de afvoer goed Er kan condensaat
door?
lekken.
Komt de voedingsspanEr kunnen storingen
ning overeen met de
optreden of componenten
spanning die op de kenpdoorbranden.
laat staat?
Er kunnen storingen
Zjin de bedrading en de
optreden of componenten
buizen goed aangelegd?
doorbranden.
Gevaar voor elektrische
Is de unit goed geaard?
schokken bij lekstromen.
Er kunnen storingen
Voldoet de bedrading aan
optreden of componenten
de specificaties?
doorbranden.

Nederlands

Inspectiepun

Heeft u de cliënt de werking van het systeem uitgelegd en de bedieningshandleiding laten zien?
Heeft u de cliënt de bedieningshandleiding overhandigd?
3. Items die uitleg behoeven
De items in de bedieningshandleiding die zijn gemarkeerd met
WAARSCHUWING en
VOORZORGSMAATEREGELEN hebben betrekking op situaties waaruit
lichamelijk letsel en materiële schade kan voortvioeien.
Bovendien bevat de bedieningshandleiding instructies
vooe het normale gebruik van het systeem. Het is van
balang dat u de cliënt een volledinge beschrijving geeft
van de werking van het systeem en beveel de cliënt aan
om de bedieningshandleiding goed te lezen.

2-4
Type met warmtepomp
Alleen voor koelunits

OPMERKING
• Wanneer de cliënt een afstandsbediening wenst die niet in
Tabel 1 wordt vermeld, dient u een geschikte afstandsbediening te selecteren na de catalogi en de technische handleidingen geraadpleegd te hebben.

Inspectiepunt

Worden de luchtinlaat of
Er kan onvoldoende
de luchtuitlaat van binnengekoeld worden.
of buitennuit geblokkeerd?
Is de lengte van de koelDe lading van het koelmidleidingen en de lading
del in het systeem kan niet
van het aanvullende
goed bepaald worden.
koelmiddel genoteerd?
∗Lees ook aandachtig de “VEILIGHEIDSMAATREGELEN”.

OPMERKINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

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

3.

DE PLAATS VAN INSTALLATIE EN DE
LUCTSTROOMRICHTING
SELECTEREN

3-1

Kies een plaats die aan de volgende
voorwaarden voldoet en de goedkeuring van
de cliënt heeft.

• Bovenin (ook boven het plafond) de binnenunit kan geen
water omlaag druppelen van de koelmiddelleiding, de afvoerleiding, de waterleiding enz.
• Waar de lucht optimaal kan circuleren.
• Waar de luchtdoorgangen niet geblokkeerd worden.
• Waar condens goed kan worden afgevoerd.
• Waar het plafond sterk genoeg is om het gewicht van de unit
te dragen.
• Waar het valse plafond niet duidelijk overhelt.
• Waar geen gevaar voor lekkage van gevaarlijke gassen
bestaat.
• Waar voldoende ruimte voor installatie en onderhoud gerealiseerd kan worden.
• Waar het buizenwerk tussen de binnen- en buitenunits binnen de voorgeschreven limiet blijft.
(Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding van de
buitenunit en de BEV-units.)

3
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[VOORZORGSMAATREGELEN]
Wanneer een draadloze afstandsbediening wordt gebruikt in
een ruimte waar fluorescentieverlichting (met inverter of snelstarter), kan de afstand waarover de afstandsbediening werkt
korter worden. Installeer binnenunits zo ver mogelijk verwijderd
van fluorescentieverlichting.
• Zorg ervoor dat de afstand tussen buitenunits, voedingskabel en besturingskabels en televisies en radio’s minimaal
1 m bedraagt, om vervorming van het beeld en interferentie
te voorkomen.
(Bij sommige radiofrequenties kan een afstand van 1 meter
in voorkomende gevallen onvoldoende blijken te zijn om vervorming van het radiosignaal te voorkomen.)
[VOORZORGSMAATREGELEN]
Gebruik bij het installeren van het apparaat uitsluitend de meegeleverde onderdelen of onderdelen die voldoen aan de specificaties.
• Installeer de binnenunit niet lager dan 2,5meter boven de
vloer. Zorg, op plaatsen waar dit niet mogelijk is, dat het niet
mogelijk is dat iemand zijn/haar handen in de luchtuitlaatopening kan steken.

≥ 1000

≥ 2500

≥ 1500

Blokkering

Vloer

≥ 1500

Luchtinlaat
Blokkering

A

3-weg
3-weg
luchtuitlaat
luchtuitlaat
Optionele onderdelen vereist
(Ruggelings geplaatst afsluitsetje)
C

C
D

A

2-weg
luchtuitlaat

2-weg
luchtuitlaat
Afb. 1

Richting van de koelleidingen
Naar de achterzijde (rechte leiding)
Naar rechts (elleboog vereist)
Bij alle patronen zijn naar boven lopende koelleidingen mogelijk.

Gebruik ophangbouten voor installatie.
Controleer of het plafond stevig genoeg is om
het gewicht van de unit te dragen. In geval van
twijfel dient het plafond vóór installatie te
worden versterkt.

(De papieren pasmal toont de bevestigingspunten. Houd de
mal tegen het plafond om vast te stellen waar het plafond versterkt moet worden.)

4.

VOORBEREIDINGEN VOOR
INSTALLATIE

4-1

VOOR 4-WEG LUCHTUITLAAT

895
790∗∗∗

≥ 30∗∗

C

Vloer

(lengte : mm)

∗∗ Ruimte is nodig voor montage/demontage van hoekplaten.

D

30
180
83
33

A

163

Omhoog lopende
afvoerleiding

∗ 40 (107)

Afvoerleidingaansluiting (VP20)
∗ 58 (125)

Luchtstroomrichting

Stel de luchtstroomrichting in die voor de gekozen plaats het
meest geschikt is. De 2-weg en 3-weg luchtstroom moet m.b.v.
de afstandsbediening worden ingesteld. Zie “10. LOKALE
INSTELLINGEN” voor details.
OPMERKING
• Er gelden enkele beperkingen ten aanzien van de richting
van de leidingen; kies daarom een stroomrichting uit onderstaande patronen.
[Luchtstroompatronen] (Zie Afb. 1)
(Illustrasjoner sett fra taket)

B

∗ 80 (147)

3-2

A

1. Verhouding tussen de te maken gaten voor de binnenunit, plaats van de ophangbouten,
leidingen en bedrading. (Zie Afb. 2)
(Illustrasjoner sett fra taket)

≥ 1000

≥ 2500

Voor hoge
installatie.

Luchtuitlaat

C

790∗∗∗
895

Voor hoge
installatie.

≥ 1500

D

D

B

4-weg
luchtuitlaat

Luchtuitlaat

Luchtinlaat

D

B

3-3

Voor installatie vereiste ruimte
Luchtuitlaat

A, B, C en D duiden op afvoerpannen.
LuchtC
C
stroomrichting

Waterleiding
Gasleiding
Afb. 2

(lengte : mm)

∗ Maten in ( ) voor de 100 en 125 modellen
∗∗∗ Boutafstand

4

Nederlands
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2. Maak gaten voor de ophangbouten, koel- en afvoerleidingen en de bedrading. (Zie Afb. 3)
• Raadpleeg de papieren pasmal voor de juiste plaatsen.
• Bepaal de plaats voor elk gat en maak de gaten in het
plafond.

Plafondsteen

VOORZORGSMAATREGELEN
Voorkom dat u de ribben van de warmtewisselaar aanraakt.
OPMERKING
• Bovenaanzicht
C

50-100

Anker

Vals plafond

Ophangbout

(lengte : mm)

Afb. 3

Jaloezie
Ruimte voor
leidingen

OPMERKING
• Alle bovengenoemde onderdelen zijn niet bijgeleverd.
(Gebruik een boutmaat van M8 of M10.)
Gebruik ankers bij bestaande plafonds en ingebedde ankers
en inzetstukken bij nieuwe plafonds, zodat het gewicht van de
unit gedragen kan worden. Pas de lengte van de bouten op het
plafond aan alvorens de unit te installeren.
3. Neem het luchtinlaatrooster en de hoekplaten van de
binnenunit.
• Verwijder het luchtinlaatrooster. (Zie Afb. 4 en 5)
• Schuif de knoppen (×2) op het luchtinlaatrooster naar binnen (in de richting van de pijlen) en til het rooster op.
• Open het luchtinlaatrooster onder een hoek van 45° en
maak het van de unit los.
• Verwijder de hoekplaten.

Luchtinlaatrooster
Hoekplaten (×4)

D

B

Lange moer of spanmoer

A

Luchtuitlaat
Jaloezie (Toont de afvoerpan)
C

B

Ruimte voor leidingen
Fabrieksinstelling

A

D

C

Matige luchtstroomsterkte

D

B

Matige lucht- A
stroomsterkte
Matige luchtstroomsterkte

C

B

A
D
Matige luchtstroomsterkte

Afb. 4

Draag de binnenunit aan de
hangbeugels.

C

Matige luchtstroomsterkte

Matige luchtstroomsterkte

B

D

A

Matige luchtstroomsterkte
B

Afb. 5
[WIJZIGEN VAN DE LUCHTSTROOMSTERKTE]
• In de fabriek zijn de ventilatiejaloezieën van de luchtuitlaten
C en D gesloten, zodat de luchtstroomsterkte in alle vier de
richtingen gelijk is.
• De luchtstroomsterkte kan worden ingesteld door de ventilatiejaloezieën te verschuiven. (Zie Afb. 6 en 7)

Jaloezie

Afb. 6

Nederlands

C

A

D
Matige luchtstroomsterkte

Afb. 7
[PLAFONDHOOGTE]
Deze unit kan wordt geïnstalleerd in plafonds met hoogtes tot
3,5meter. Bij installatie boven 2,7meter moeten er echter met
de afstandsbediening veldinstellingen worden gemaakt.
Meer informatie vindt u in de paragraaf “10. LOKALE INSTELLINGEN”.
Installeer deze unit met de bodemplaat op een minimale
hoogte van 2,5meter, zodat hij buiten het bereik van de cliënt is.

5

07_NL_3P086156-10X.fm Page 6 Wednesday, April 15, 2009 3:55 PM

4-2

VOOR 2-WEG OF 3-WEG LUCHTUITLAAT

2-weg en 3-weg luchtuitlaat moet m.b.v. de afstandsbediening worden ingesteld. Raadpleeg “10. LOKALE
INSTELLINGEN” voor details.
1. Verhouding tussen de te maken gaten voor de binnenunit, plaats van de ophangbouten, leidingen en bedrading. (Zie Afb. 8)

3. Neem het luchtinlaatrooster en de hoekplaten van de
binnenunit.
• Verwijder het luchtinlaatrooster. (Zie Afb. 10)
• Schuif de knoppen (×2) op het luchtinlaatrooster naar binnen (in de richting van de pijlen) en til het rooster op.
• Open het luchtinlaatrooster onder een hoek van 45° en
maak het van de unit los.
• Verwijder de hoekplaten.

895
790∗∗∗

Luchtinlaatrooster
Hoekplaten (×4)

D

895

B

790∗∗∗

C

Draag de binnenunit aan de
hangbeugels.
A

∗ 40 (107)

∗ 58 (125)

∗ 80 (147)

33

83

180

30

Afb. 10

Omhoog lopende
afvoerleiding

117

Gasleiding
Afb. 8

Waterleiding
Afvoerleidingaansluiting (VP20)
(lengte : mm)

OPMERKING
• Bovenaanzicht
∗ Maten in ( ) voor de 100 en 125 modellen
∗∗∗ Boutafstand
2. Maak gaten voor de ophangbouten, koel- en afvoerleidingen en de bedrading. (Zie Afb. 9)
• Raadpleeg de papieren pasmal voor het bepalen van de
plaatsen.
• Bepaal de plaats voor elk gat en maak de gaten in het
plafond.

[AFSLUITEN VAN LUCHTUITLATEN]
Voor 2-weg luchtuitlaat moeten de luchtuitlaten A en B worden
afgesloten.
Voor 3-weg luchtuitlaat moet de luchtuitlaat A of B worden
afgesloten.
1. Verwijder de bovenste sierplaat van de af te sluiten luchtuitlaten. (Zie Afb. 11)

Onderste
decoratiepaneel
Klep

Plafondsteen
Bovenste
decoratiepaneel

50-100

Anker

Vals plafond

Lange moer of spanmoer

Schroef voor
bovenste sierplaat
Afb. 11

Ophangbout

(lengte : mm)

Afb. 9
OPMERKING
• Kies voor het wijzigen van de luchtstroomsterkte een patroon
uit “WIJZIGEN VAN DE LUCHTSTROOMSTERKTE” en
bepaal de plaats van de leidingen.
• Alle bovengenoemde onderdelen zijn niet bijgeleverd.
(Gebruik een boutmaat van M8 of M10.)
Gebruik ankers bij bestaande plafonds en ingebedde ankers
en inzetstukken bij nieuwe plafonds, zodat het gewicht van
de unit gedragen kan worden. Pas de lengte van de bouten
op het plafond aan alvorens de unit te installeren.

2. Verwijder de klep van de luchtuitlaat.
3. Bevestig de houders aan de afsluitplaat. (Zie Afb. 12)
Lijn de uitstulpsels op de platen uit met de gaten op de
houders en plak de delen met dubbelzijdig plakbad vast.

Houders voor
afsluitplaat (13) (14)
(accessoire)
Afsluitplaat (12)
(accessoire)
Uitstulpsel

Afb. 12

6

Gat

Dubbel-zijdig
plakband

Nederlands
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4. Monteer eerst de aanslagen, vervolgens het middelste
opvulstuk en daarna het bovenste decoratiepaneel.
(Zie Afb. 13)

C

B

Centrale houder
voor afsluitplaat (15)
(accessoire)
Schroef voor
bovenste sierplaat

Bovenste
decoratiepaneel

Hier
insteken
Hier
insteken

Centrale houder voor
afsluitplaat (15)
(accessoire)

D

Ruimte
voor
leidingen
Afsluitplaat

Jaloezie
A

Luchtuitlaat
(Toont de afvoerpan)
C

B
Ruimte
voor
leidingen

D
Jaloezie

A

Matige luchtstroomsterkte

C

Onderste decoratiepaneel
B

Afsluitplaat

D

Bovenste decoratiepaneel
Afb. 13
VOORZORGSMAATREGELEN
Tenzij de afsluitplaten volgens de aanwijzingen worden geplaatst, zal er lucht ontsnappen en condens-vorming optreden.
[WIJZIGEN VAN DE LUCHTSTROOMSTERKTE]
• In de fabriek zijn de ventilatiejaJaloezie
loezieën van de luchtuitlaten C en
D gesloten, zodat de luchtstroomsterkte in alle vier de richtingen
gelijk is.
• De luchtstroomsterkte kan worden
ingesteld door de ventilatiejaloezAfb. 14
ieën te verschuiven. (Zie Afb. 14)

A
Afsluitplaat

C

Matige luchtstroomsterkte

B

A

D

C
Matige
luchtstroomsterkte
B

D

VOORZORGSMAATREGELEN
Voorkom dat u de ribben van de warmtewisselaar aanraakt.

A
2-weg luchtuitlaat (Zie Afb. 15)

Afsluitplaat
C

OPMERKING
• Bovenaanzicht

D

A

Matige
luchtstroomsterkte

Afb. 15

Nederlands

7

07_NL_3P086156-10X.fm Page 8 Wednesday, April 15, 2009 3:55 PM

5.

3-weg luchtuitlaat (Zie Afb. 16)

INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

<<Het is eenvoudiger om de optionele accessoires vóór de
binnen-unit te installeren.>>
Gebruik tijdens installatie alleen de bijgeleverde accessoires
en de door uw bedrijf voorgeschreven materialen.

C

D

B

5-1

Ruimte
voor leidingen

A

Jaloezie
C

B

Plaats de bovenste moeren en de
carrosserieringen op de ophangbouten (×4).

• Gebruik het bevestigingsplaatje (5) om te voorkomen dat de
carrosseriering valt. Hang de unit eerst aan de hangers aan
kant A op en breng de onderste carrosserieringen en
moeren aan die kant aan. (Zie Afb. 17)

Vastzetten van de vulring

Ruimte voor
leidingen
A
Ruimte
voor
leidingen Afsluitplaat

D

A

B

Jaloezie

D

C

Plaats onder
de vulring.
Bevestigingsplaatje (5)
(accessoire)

C
Afb. 17

Matige luchtstroomsterkte

D

B

5-2

Vastzetten van de vulring

Installeer de binnenunit. (Zie Afb. 18)

• Hang de unit op aan de hangbeugels aan kant A.
• Haak de unit aan de andere 2 hangbeugels en breng de
onderste carrosserieringen en moeren aan.

A
Matige luchtstroomsterkte B

C

Hangbeugel
Moer
(Niet meegeleverd)

A
Afsluitplaat

Vastdraaien
(dubbele
moeren)
C

5-3
B

D

A
Afsluitplaat
B

Vulringen voor
ophanging (3)
(accessoire)

D

Afb. 18

Controleer of het apparaat zowel aan zijde C
als aan zijde D waterpas hangt. (Zie Afb. 19)
Controleren of de unit waterpas hangt
Ruimte voor leidingen
B

A

Matige luchtstroomsterkte

C

C

D

Waterpas
Afb. 19
D
A
Matige luchtstroomsterkte
Afb. 16
[PLAFONDHOOGTE]
Deze unit kan wordt geïnstalleerd in plafonds met hoogtes tot
3,8meter. De instellingen moeten echter ter plaatse gewijzigd
worden met behulp van de afstandsbediening wanneer het
plafond in drie richtingen hoger is dan 3 m of in twee richtingen
hoger is dan 3,5 m. Raadpleeg het hoofdstuk “10. LOKALE
INSTELLINGEN” en de installatiehandleiding van het sierpaneel.
Installeer deze unit met de bodemplaat op een minimale
hoogte van 2,5meter, zodat hij buiten het bereik van de cliënt is.

8

5-4

Verwijder de bevestigingsplaatjes (5) waarmee
de carrosserieringen op hun plaats worden
gehouden en draai de bovenste moer vast.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Houdt bij het monteren de jaloezie niet vast, omdat deze
daardoor kan breken.
• De binnenunit is voorzien van een ingebouwde afvoerpomp
met vlotterschakelaar. Controleer met behulp van een
waterpas of met water gevulde plastic slangen of de unit
volledig waterpas hangt.
(Als de unit tegen de stroom van het condenswater in
afhangt, werkt de vlotterschakelaar niet goed en kan het
condenswater gaan lekken.)

Nederlands
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AANLEGGEN VAN DE
KOELSTOFLEIDING

6-1

De koelleidingen kunnen in 3 richtingen lopen.
(Zie Afb. 20)

Koppeling
Trompmoer

Afb. 21
OPMERKING
• Gebruik de flensmoer die bij de binnenunit werd meegeleverd.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Wanneer de flensmoer te hard wordt aangedraaid, kan deze
breken, waardoor lekkage ontstaat en koelmiddel kan
weglekken.
• Breng, voordat u de flensverbinding bevestigt, wat
ether- of esterolie aan op de
getrompte leiding (op zowel de
binnen- als de buitenzijde),
draai deze drie of vier keer
rond en draai vervolgens de
verbinding aan. (Zie Afb. 22)

Esterolie of etherolie

Afb. 22

Tabel 2
Buismaat

Draaimoment

Trompmaat A (mm)

φ9,5(3/8”)

32,7-39,9 N • m

12,8 – 13,2

φ15,9(5/8”)

61,8-75,4 N • m

Tromp

45˚±2˚

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik een pijpsnijder en tromp die geschikt is voor
het te gebruiken koelmiddel.
• Breng, voordat u de trompverbinding aandraait, esterolie of etherolie op de tromp aan.
• Knijp de leiding dicht of plak deze af met tape om te
voorkomen dat vuil, vloeistof of stof de leiding kan binnendringen.
• Voorkom dat lucht of andere stoffen dan het koelmiddel
in de koelmiddelleidingen terecht kunnen komen. Ventileer de ruimte onmiddellijk wanneer gasvormig koelmiddel ontsnapt tijdens de installatiewerkzaamheden.

Steeksleutel

R0,4-0,8

A

〈Meer informatie over de koelmiddelleidingen van de
buiten- en BEV-units vindt u in de installatiehandleiding bij
de betreffende units.〉
〈Breng aan beide zijden van zowel de gas- als de vloeistofleidingen het isolatiemateriaal aan.
Wanneer de leidingen niet worden geïsoleerd kan dat
leiden tot waterlekkage.〉
〈Gebruik geschikt isolatiemateriaal omdat bij gebruik van
een warmtepomp kan de temperatuur van de gasleiding
oplopen tot ongeveer 120°C.〉
〈Breng betere isolatie aan om de koelmiddelleidingen,
afhankelijk van de installatieomstandigheden.
Als het isolatiemateriaal onvoldoende isoleert, kan binnenin het isolatiemateriaal condens worden gevormd.〉
〈Controleer, voordat de koelmiddelleidingen worden
aangesloten, welk type koelmiddel wordt gebruikt. Wanneer verschillende typen koelmiddel worden gebruikt zal
de installatie niet goed werken.〉

Momentsleutel

90˚±2˚

6.

19,3 – 19,7

• Zie “Tabel 2” voor het juiste aandraaimoment.
Niet aanbevolen, maar voor noodgevallen

Ophoog lopende leidingen

In principe dient u altijd een momentsleutel te gebruiken maar
als die niet beschikbaar is, kunt u de hieronder beschreven
installatiemethode toepassen.
Als u de optrompbout met een sleutel aandraait, komt er een
punt waarop het aantrekkoppel plotseling toeneemt. Vanaf dat
punt draait u de bout nog verder over de hoek die hieronder
wordt aangegeven:
Tabel 3

Leidingen via achterzijde
Pijpdiameter
φ9,5 (3/8”)
φ15,9 (5/8”)

Leidingen via rechterzijde
Afb. 20
• Gebruik alleen naadloze leidingen van koperlegering.
(ISO 1337)
• De buitenunit is gevuld met het koelmiddel.
• Maak, wanneer de leidingen worden bevestigd op/losgekoppeld van het apparaat, de verbindingen altijd met een steeksleutel en een momentsleutel. ( Zie Afb. 21 )
• Zie Tabel 2 voor de afmetingen van de tromp en het juiste
aandraaimoment.

Nederlands

Aantal gradendoordraaien
60 à 90 graden
30 à 60 graden

Aanbevolen armlengte
van gereedschap
Circa 200mm
Circa 300mm

Controleer altijd of er geen lekken zijn als het werk klaar is.
• Breng, nadat u de verbinding heeft getest op gaslekkage,
zorgvuldig de warmte-isolatie om de verbinding aan volgens
de specificaties uit de volgende grafiek en breng deze aan
op de punten (6) en (7). (Zet de uiteinden vast m.b.v. de
klemmen (4).) (Zie Afb. 23)
• Wikkel de afdichtmat (9) alleen om de isolatie voor de
verbindingen aan de gaszijde.

9
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Aansluiten op
aarding
Isolatie voor
Isolatie voor
waterleiding (7)
gasleiding (6)
(accessoire)
(accessoire)

Kleine afdichtmat (9)
(accessoire)

• Vervang, wanneer de koelmiddelleidingen moeten worden
gesoldeerd, eerst het aanwezige koelmiddel in de koelmiddelleidingen door stikstof. Sluit de binnenunit met een flensverbinding aan zodra dit gebeurd is.
• De stikstofdruk moet met behulp van een reduceerventiel
worden ingesteld op 0,02MPa wanneer tijdens het vullen
van leidingen een soldeerverbinding moet worden gemaakt
(Zie Afb. 25)

Koelmiddelleidingen
Klem (4)
(×4)
(accessoire)

Reduceerventiel
Tape
Te solderen
Handafsluiter
onderdeel
Stikstof

Afb. 23

6-2

Voor leidingen die omhoog of naar rechts lopen

• Omhoog of naar rechts lopende leidingen kunnen eenvoudig worden aangelegd m.b.v. het elleboogje.
• Voor omhoog lopende leidingen moet het afdekplaatje van
het pijpgat worden genomen.
• Nadat de leidingen zijn aangelegd, snijdt u het afdekplaatje
op maat en plaatst u het terug. U kunt hiervoor een schaar
gebruiken. (Zie Afb. 24)

Afdekplaatje voor
leidinggaten

Voor bedrading

Voor waterleiding
Voor gasleiding

Voor afvoerleiding
Afb. 24

Monteer, wanneer de mogelijkheid bestaat dat kleine
dieren en insecten het systeem kunnen binnendringen,
alle deksels van elektrische aansluitcompartimenten en
stop alle doorvoeren zorgvuldig dicht met kit (niet meegeleverd).
• Tijdens deze werkzaamheden; sluit alle openingen tussen
de leidingdoorvoer en de leidingen af met kit om te voorkomen dat stof kan binnendringen in de binnenunit.
VOORZORGSMAATREGELEN
LET OP DE VOLGENDE PUNTEN BIJ HET MAKEN VAN
SOLDEERVERBINDINGEN
“Gebruik geen vloeimiddel bij het maken van een soldeerverbinding tussen koperen koelmiddelleidingen. Gebruik vullende fosfor-kopersoldeer (BCuP-2:JIS Z 3264/B-Cu93P-710/
795:ISO 3677), waarvoor geen vloeimiddel nodig is.”
(Vloeimiddel is erg schadelijk voor koelmiddelleidingystemen.
Wanneer bijvoorbeeld een vloeimiddel op basis van chloride
wordt gebruikt, zullen de leidingen corroderen; wanneer het
vloeimiddel fluor bevat zal de koelmiddelolie worden aangetast.)
• Blaas, voordat u soldeerverbindingen maakt in koelmiddelleidingen, stikstof door de leidingen om aanwezige lucht uit
de leidingen te verdringen. Als u de soldeerverbinding
maakt zonder de beschermende stikstofatmosfeer, zal een
grote hoeveelheid oxidefilm in de leidingen ontstaan die een
systeemstoring zou kunnen veroorzaken.

10

VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik bij het maken van soldeerverbindingen in de leidingen
nooit anti-oxidanten.
Achtergebleven resten ervan kunnen de leidingen verstoppen
waardoor de apparatuur kan beschadigen.

7.

AANLEGGEN VAN DE AFVOERLEIDING

7-1

Leg de afvoer aan (Zie Afb. 26)

Installeer de afvoerleiding zodanig dat het water gemakkelijk
kan worden afgevoerd.
De afvoerleiding kan vanuit drie richtingen worden aangesloten.
• Gebruik een buis met een diameter die gelijk of groter is dan
de diameter (met uitzondering van de stijgleiding) van de
verbonden buis. (PVC-pijp met een binnendiameter van
20 mm en een buitendiameter van 26mm.)
• Houd de buizen zo kort mogelijk en aflopend met tenminste
1/100 zodat er geen lucht in de buis gevangen kan blijven.
(Zie Afb. 27)
VOORZORGSMAATREGELEN
Door opgehoopt water in de afvoerleidingen kan de afvoer verstopt raken.

Afvoerleiding (1) (Voor VP20 verbinding)
Afvoerleiding
(accessoire)
(niet meegeleverd)
Plafondsteen
1 - 1,5 m
Hangbeugel
VP20
Elleboog (10)
VP20
Grote afdichtmat (8) (accessoire)
≤500

VOORZORGSMAATREGELEN
Isoleer alle leidingen helemaal tot aan de leidingkoppeling binnenin het apparaat.
Een niet-geïsoleerde leiding kan bij aanraking brandwonden
veroorzaken of condensvorming veroorzaken.

Stikstof
Afb. 25

Klem (2) (accessoire)
Opmerkingen bij het omhoog leiden van de afvoerslang
Afb. 26
Leidingen via achterzijde

Minstens 1/100 aflopend

GOED
Leidingen via rechterzijde

FOUT
Afb. 27

Nederlands

• Om verzakkingen tegen te gaan plaatst u om de 1 à
1,5 meter een hangdraad. (Zie Afb. 26)
• Gebruik alleen de bijgeleverde afvoerleiding (1) (voor naar
rechts lopende afvoer) of elleboog (10) (voor omhoog
lopende afvoer) en metalen klem (2).
• Monteer de afvoerslang (1) of elleboog (10) tot de aanslag over
de afvoerleiding en bevestig deze met een metalen klem (2).
• Draai de metalen klem (2) vast tot de kop van de bout
minder dan 4 mm is verwijderd van de slang.
• Isoleer de metalen klem (2) en de afvoerslang of elleboog
(10) met de meegeleverde afdichtmat (8). (Zie Afb. 28)
• Zorg op tweede plaatsen voor goede warmte-isolatie om
waterlekkage door condensvorming te voorkomen.
• Isoleer de afvoerslang binnen in het gebouw
• Afvoeraansluiting

≥100mm
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Afvoerleidingen die bij elkaar komen met een T-verbinding

Afb. 29
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OMHOOG LOPENDE
LEIDINGEN
• Maak stijgleidingen niet hoger dan 500mm.
• Plaats de stijgleidingen haaks op de binnenunit.
(Zie Afb. 30)

Metalen klem (2) (accessoire)

FOUT
Afb. 30
Lange
Elleboog (10)
deel
(accessoire)
Grote afdichtmat (8) (accessoire)
Metalen klem (2) (accessoire)

VOORZORGSMAATREGELEN
Als de stijgleiding niet zuiver haaks wordt geplaatst, werkt de
vlotterschakelaar niet goed en kan er waterlekkage optreden.

7-2

Afvoerleiding (1) (accessoire)

Controleer of de afvoer goed doorstroomt
nadat alles is aangelegd.

• Open de watertoevoer, giet langzaam ongeveer 1 liter water
in de lekschaal en controleer of de afvoer goed werkt.
(Zie Afb. 31)

Grote afdichtmat (8) (accessoire)

Inspectiegat

Grote afdichtmat (8) (accessoire)

Tapgat (met rubberdop)
(Gebruik dit tapgat om water
in de afvoerpan te gieten.)

Onderhoudsklepje

Elleboog (10) (accessoire)
≥100
Metalen klem (2)
(accessoire)
Omhooglopende afvoerleiding
Korte uiteinde
Metalen klem (2)
(accessoire)

Tape

Afvoerslang (1)
(accessoire)

Metalen klem (2) Grote
afdichtmat (8)
(accessoire)

(accessoire)

≤4mm
Afb. 28

VOORZORGSMAATREGELEN
• Voorkom dat de afvoerslang (1) gebogen, getordeerd of
belast wordt, omdat daardoor lekkages kunnen ontstaan.

≥100

Afvoerleiding Water bijvullen via het inspectiegat
Gieter
(De tuit moet ca. 100mm lang zijn.)
Water bijvullen via de luchtuitlaat
Methode om water bij te vullen
Afb. 31
[Voorzorgsmaatregelen]
Aansluitingen voor afvoerleidingen
• Sluit de afvoerleidingen nooit direct aan op een rioolbuis die
naar ammoniak ruikt. De ammoniak in het riool kan dan de
binnenunit binnenunit binnendringen via de afvoerleidingen,
waardoor de warmtewisselaar gaat corroderen.
WANNEER DE ELEKTRISCHE BEDRADING IS AANGELEGD
• Controleer de doorstroming van de afvoer tijdens koelen,
zoals in “11. TESTEN” wordt uitgelegd.

• Monteer de slangen op de manier zoals in onderstaande
afbeelding wanneer meerdere afvoerslangen bij elkaar
komen. (Zie Afb. 29)
Gebruik afvoerslang met een diameter die voldoende groot
is voor de hoeveelheid af te voeren vloeistof.

Nederlands
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WANNEER DE ELEKTRISCHE BEDRADING NIET IS
AANGELEGD
VOORZORGSMAATREGELEN
• De elektrische bekabeling moet door een erkend installateur
worden geïnstalleerd.
• Als de installatie door iemand zonder de juiste kwalificaties
is uitgevoerd, moeten de volgende handelingen na het uitvoeren van de werkingstest worden uitgevoerd.
• Verwijder het deksel van de besturingskast en zet de noodschakelaar boven de printplaatunit van het binnenunit van de
stand “NORM.” in de stand “EMERG.”. Sluit de enkelfase voeding en de aardingsdraad (1, 3) aan op het aansluitingenblok
(50 Hz, 220 - 240V) en controleer de werking van de afvoer.
Zet de schakelaar om voordat u de stroom inschakelt.
(Zie Afb. 32)
VOORZORGSMAATREGELEN
• Stevig bevestigen aan klem C om er voor te zorgen dat de
kabelverbindingen niet mechanisch belast kunnen worden.
• Vergeet niet dat de ventilator draait tijdens bedrijf.
• Schakel na het controleren van de afvoer de stroom uit en zorg
ervoor, dat de noodschakelaar weer op “NORM.” wordt gezet.

Aansluitingenblok voor de
besturingsbekabeling tussen units

• Meer informatie over de soort voedingskabel, de capaciteit
van de onderbrekerschakelaar en de schakelaar en de bekabeling vindt u in de installatiehandleiding bij de buitenunit.
• Vergeet niet om de airconditioner te aarden.
• Sluit de aardingsdraad niet aan op een gas- of waterleiding,
bliksemafleider of de aardedraad van een telefooninstallatie.
• Gasleidingen: explosiegevaar wanneer lekkage optreedt.
• Waterleiding: aarding niet mogelijk wanneer PVC-buis is
gebruikt.
• Telefoonaardkabels of lichtleidingen: mogelijk abnormaal
hoge spanningen in de aarde als gevolg van blikseminslagen.
• Specificaties voor ter plaatse verkregen bedrading
De bekabeling voor de afstandsbediening wordt niet meegeleverd. Zie Tabel 4 voor de te gebruiken kabelsoort.
Tabel 4
Draad

Draaddikte (mm2)

Lengte

VerbindingsbekaH05VV - U4G
(OPMERK2,5
beling tussen units (OPMERKING 1)
ING 3)
Bekabeling voor Vinylsnoer met manMaximum
de afstandsbe- tel of kabel (2-draads) 0,75 - 1,25
500m
diening
(OPMERKING 2)
OPMERKING
1. Alleen in geval van beschermde leidingen. Gebruik H07RNF bij geen bescherming.
2. Dikte isolatiemateriaal: minimaal 1mm
3. Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding van de
BEV-unit.

Nok

NORM. EMERG.

Klem C

Klem C
Eenfasige voeding

1 2 3

• Na de controle

Aansluitingenblok voor
de besturingsbekabeling
tussen units

NORM. EMERG.

Afb. 32

8.

ELEKTRISCHE BEDRADING

8-1

ALGEMENE INFORMATIE

• Alle ter plaatse verkregen onderdelen en materialen dienen
aan de landelijk geldende voorschriften te voldoen.
• Gebruik alleen koperdraad.
• Meer informatie over de elektrische aansluitingen vindt u in
“BEDRADINGSSCHEMA” dat is bevestigd op het deksel
van het aansluitingencompartiment.
• Zie de installatiehandleiding van de afstandsbediening voor
details over het aansluiten van de afstandsbediening.
• Alle bedrading dient door een erkend elektricien te worden
aangelegd.
• Eén BEV-unit is verbonden met één binnenunit. Markeer
elke binnenunit en BEV-unit as apparaat A, apparaat B... en
zorg ervoor dat de draden van het aansluitingenblok naar de
buitenunit en de BS-unit met elkaar overeenkomen. Wanneer de bedrading en de leidingen tussen de buitenunit,de
binnenunit en de BEV-unit niet goed is/zijn aangesloten,
bestaat de mogelijkheid dat het systeem niet goed werkt.
• Er dient een circuitonderbreker te worden geïnstalleerd
waarmee de stroomtoevoer van het gehele systeem kan
worden onderbroken.

12

Aansluiten van de bedrading
Bekabeling voor de
afstandsbediening

Klem B

Klemmenbord voor
afstandsbediening (2P)
Nok

Blauw
Blauw

P1 P2

Noodschakelaar
• De afvoer controleren

Printplaat
binnenunit

<Methodes voor het bedraden van de units en het aansluiten van de snoeren van de afstandsbediening>
(Zie Afb. 33)
OPMERKING
1. Alle bekabeling, behalve die voor de afstandsbediening, is
gepoold en moet corresponderen met de markering op de
aansluiting.
• Bedrading tussen de apparaten
Verwijder het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment en sluit de fasedraden op de juiste manier aan op
de voedingsaansluitingen binnenin het apparaat. Bevestig
de kabels stevig met de meegeleverde klem A en zet deze
vervolgens op dezelfde manier stevig vast met klem C.
• Aansluitingen voor de bekabeling voor de afstandsbediening
Aansluiten op het aansluitingenblok voor de afstandsbediening. (geen polariteit)
Bevestig de kabel van de afstandsbediening stevig met de
meegeleverde klem B en zet deze vervolgens op dezelfde
manier stevig vast met klem D.

Klemmen C en D
Bedrading tussen units

1 2 3

Klem A
Aardingkabelaansluiting
Aansluitingen op het aansluitingenblok
voor de bekabeling tussen units (4P)

Aansluitingenblok
voor de
besturingsbekabeling tussen
units (4P)

Klem D
Bekabeling voor de
afstandsbediening
Voedingskabel
Klem C

Afb. 33
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•

•
•

•

VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik de meegeleverde klemmen om te voorkomen dat
de kabelverbindingen van buitenaf mechanisch belast
worden en zet de klemmen stevig vast. Monteer de bekabeling altijd netjes, zorg ervoor dat het deksel van de besturingskast niet omhooggedrukt wordt en monteer vervolgens het
deksel.
Let er bij het bevestigen van het deksel van de besturingskast op dat de bekabeling niet wordt afgeklemd.
Vul, nadat alle kabelverbindingen zijn uitgevoerd, eventuele
ruimtes in de doorvoeropeningen op met afdichtpasta of isolatiemateriaal (niet meegeleverd) om ervoor te zorgen dat er
geen kleine dieren en insecten in het apparaat terecht kunnen komen. (Kleine dieren en insecten kunnen in het
aansluitingencompartiment kortsluiting veroorzaken.)
Voer de zwakstroombekabeling (kabel naar de afstandsbediening) en de sterkstroombekabeling (bekabeling tussen
de units, de aarding en andere voedingsbekabeling) niet
door dezelfde buis en houdt daarbij een minimale afstand
aan van 50 mm. Als ze te dicht bij elkaar geïnstalleerd
worden kunnen elektrische interferentie, storingen en
defecten ontstaan.

5. Zie de “INSTALLATIEHANDLEIDING VAN DE AFSTANDSBEDIENING” voor details over het aansluiten van de
afstandsbediening.
6. Sluit de voedingskabel nooit aan op het aansluitingenblok voor de afstandsbediening. Een dergelijke fout kan
het gehele systeem beschadigen.
7. Gebruik de voorgeschreven draad en zet deze stevig vast op
de aansluitingen. Oefen daarbij echter niet te veel kracht uit
op de aansluitingen. Monteer de bekabeling zorgvuldig zodat
deze niet het deksel van het aansluitingencompartiment
opendrukt. Controleer of het deksel het compartiment goed
afsluit. Wanneer de installatie niet op de juiste manier wordt
uitgevoerd, kan dat leiden tot oververhitting en, in het slechtste geval, gevaar voor elektrische schokken of brand.

8-2

VOORBEELD VAN BEDRADING

• Sluit de voedingskabel van elke unit aan over een schakelaar en zekering zoals is weergegeven in de afbeelding.
VOORBEELD VAN EEN COMPLEET SYSTEEM
(3 systemen)
Voedingskabel
Besturingskabel

Voeding
Hoofdschakelaar

[VOORZORGSMAATREGELEN]

Schakelaar

1. Gebruik draadogen voor het aansluiten van de voedingsdraden.
Let op de volgende punten wanneer deze niet beschikbaar
zijn.
• Sluit geen kabels met verschillende kabeldiktes op
dezelfde voedingsaansluiting aan.
(Loszittende aansluitingen kunnen oververhitting veroorzaken.)
• Gebruik de voorgeschreven draad. Klem de draden
stevig vast op de aansluiting. Oefen daarbij echter niet te
veel kracht uit op de aansluitingen. (Aantrekmoment:
131 Ncm ± 10%)

Zekering

BS-unit
(Alleen voor
modellen
met warmteterugwinning)

BEV-unit
Binnenunit

Monteer een isolatiemof

Afstandsbediening

1. Bij gebruik van1 afstandsbediening voor 1 binnenunit.
(Normale bediening)

Ronde kabelschoen

Elektra-draad

2. Aantrekmomenten voor de aansluitschroeven.
• Gebruik een passende schroevendraaier voor het aandraaien van de schroeven van de aansluitingen. Als de
schroevendraaier te smal is zult u de koppen van de
schroeven beschadigen en de aansluitingen niet strak
genoeg aan kunnen draaien.
• Als de aansluitschroeven te strak worden aangedraaid
kunnen de schroeven beschadigen.
• In de onderstaande tabel vindt u de aantrekmomenten
voor de schroeven van de aansluitingen.

Voeding

Draad
dikte

Aandraaimoment

Aansluitingenblok voor afstandsbediening (2P)

M3,5

0,79 – 0,97N·m

M4

1,18 – 1,44N·m

Voeding

Voeding

Buitenunit
L N

Controledoos

L N

L N

L N

IN/D OUT/D
F 1 F 2 F1 F2

NAAR binnenunit
L N

NAAR binnenunit

1 2 3 F1 F2

BEV-unit A

L N

NAAR binnenunit

1 2 3 F1 F2

BEV-unit B
1 2 3

P1 P2

Binnenunit A
Afstandsbediening

Aansluiting

Aansluitingenblok voor de bekabeling
tussen units (4P)

Voeding

1 2 3

P 1 P2

1 2 3

P 1 P2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Normale
VRV-binnenunit

Binnenunit C
P1 P2

Afstandsbediening

Maximaal één binnenunit
per BEV-unit.
Reken alle volgende BEV-units
als één unit wanneer u de het
maximale aantal aan te sluiten
binnenunits berekent.

1 2 3 F1 F2

BEV-unit C

Binnenunit B
P1 P 2

L N

P1 P2

P1 P2

Afstandsbediening Afstandsbediening

Als de afstandsbediening niet gebruikt kan/mag worden
voor het inschakelen van de modus koelen/verwarmen,
zal in het display de melding “Toets wordt anders
aangestuurd” worden weergegeven.

3. Sluit geen verschillende kabeldiktes op dezelfde
aardeaansluiting aan. Loszittende verbindingen kunnen de
mate van bescherming verminderen.
4. Monteer de besturingskabel ten minste 50 mm verwijderd
van de voedingskabel. Als gevolg van (externe) elektrische
ruis kunnen storingen in het apparaat ontstaan.
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2. Voor groepsbediening of bediening met 2 afstandsbedieningen
Voeding

Bovenste deel
van de afstandsbediening

Buitenunit

L N

Controledoos
IN/D OUT/D
F 1 F2 F1 F2

BEV-unit A

Onderste deel van
de afstandsbediening

BEV-unit B
LN

1 2 3

F1 F2

1 2 3

LN

1 2 3

P1 P 2

F 1 F2

P 1 P2

1 2 3

LN

1 2 3

1 2 3

Binnenunit B

Binnenunit A

Voor bediening met
2 afstandsbedieningen

P1 P2

P 1 P2

F1 F2

P1 P 2

Laatste
BEV-unit

Steek de schroevendraaler hierin en verwijder het
bovenste deel van de afstandsbediening voorzichtig
Afb. 34

Laatste
binnenunit
in de reeks
P1 P2

S
M

(Fabrieksinstelling)

3. Bij het invoegen van de BS-eenheid
Voeding

Printplaat
afstandsbediening

S
M

Voeding
Buitenunit

L N

L N

Controledoos

(Wanneer de fabrieksinstellingen niet gewijzigd zijn,
hoeft slechts één afstandsbediening opnieuw ingesteld te worden.)
Afb. 35

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F 2

L N

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

L N

BS-unit A

IN/D

BS-unit B

NAAR binnenunit

L N

Aansluiten (Zie “8. ELEKTRISCHE BEDRADING”)
(1) Verwijder het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment.
(2) Sluit afstandsbediening 2 (slave) aan op het aansluitingenblok (P1, P2) voor de afstandsbediening in het elektrische aansluitingencompartiment. (Geen polariteit.)

F1 F2 F1 F2
OUT/D,
BS

IN/D

NAAR binnenunit

1 2 3 F1 F2

BEV-unit A

L N

1 2 3 F1 F2

BEV-unit B
1 2 3

1 2 3

P1 P2

Binnenunit A

P1 P2

Binnenunit B
P1 P2

Afstandsbediening

P1 P2

Afstandsbediening met
mogelijkheid tot instellen
van koelen / verwarmen
Meer informatie vindt u in
de installatiehandleiding
van de BEV-unit.

Afstandsbediening

<Voorzorgsmaatregelen>
• Sluit, wanneer groepsbediening in combinatie met twee
afstandsbedieningen wordt toegepast, afstandsbediening 2
(HULP) aan op de binnenunit aan het eind van de verbindingskabels (P1, P2). (Zie onderstaande afbeelding.)
• Groepsbediening is niet mogelijk tussen plafondinbouwapparaten en normale VRV-binnenunits.

Binnenunit 1

Binnenunit met mogelijkheid voor
koelen / verwarmen

8-3

BESTURING DOOR 2
AFSTANDSBEDIENINGEN (Besturen van 1
binnenuit door 2 afstandsbedieningen)

• Wanneer u 2 afstandsbedieningen gebruikt, moet u de ene
op “HOOFD” instellen en de andere op “HULP”.
HOOFD/HULP-OMSCHAKELING
(1) Steek een
schroevendraaier in de sleuf tussen het
onderste en het bovenste deel van de afstandsbediening
(op 2 plaatsen) en haal zo het bovenste deel van afstandsbediening los. (Zie Afb. 34)
(De printplaat is in het bovenste gedeelte van de afstandsbediening bevestigd.)
(2) Zet de HOOFD/HULP-OMSCHAKELAAR op de printplaat
van één van de afstandsbedieningen op “S”.
(Laat de schakelaar van de andere afstandsbediening op
“M” staan.) (Zie Afb. 35)

14

Afstandsbediening 1 (HOOFD)

8-4

Binnenunit 2

Achterste binnenunit

Verbindingskabels
(P1, P2)

Afstandsbediening 2 (HULP)

CENTRALE BESTURING

• Voor centrale besturing dienen de groepsnummers te
worden bepaald. Zie de gebruiksaanwijzing van elke optionele afstandsbediening voor centrale besturing.
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9.

INSTALLATIE VAN DE HOEKPLATEN
EN HET LUCHTINLAATROOSTER

• Bevestig de hoekplaten aan de unit en zet ze met een
schroef vast. (De schroeven zijn aan de hoekplaten vastgeplakt.)
• Knip de hoekpanelen, wanneer de leidingen via de bovenzijde of de rechterzijde van het apparaat worden aangesloten, voordat u deze bevestigt op de manier zoals is
weergegeven in Afb. 36. (Zie Afb. 36)

Uitsparing voor leidingen
Met zaag uitzagen

Uitsparing voor leidingen
Met zaag uitzagen

10-2 Instellen van de plafondhoogte
• Selecteer de TWEEDE CODENR. die overeenkomt met de
plafondhoogte. Zie Tabel 5 en 6.
(De fabrieksinstelling voor de TWEEDE CODENR. is “01”
voor een plafondhoogte lager dan 2,7 meter of voor 4-weg
luchtuitlaat.)
Tabel 5
Plafondhoogte (m)
4-weg luchtuitlaat 3-weg luchtuitlaat 2-weg luchtuitlaat
Lager dan 2,7m
Minder dan 3m
Minder dan 3,5m
Meer dan 2,7m;
Meer dan 3m;
Meer dan 3,5m;
3m of minder
3,5m of minder
3,8m of minder
Meer dan 3m;
Meer dan 3,5m;
—
3,5 of minder
3,8 of minder

Instelling
N
H
S

Table 6

Voor naar rechts lopende
leidingen

Voor naar achteren
lopende leidingen
Afb. 36

Instelling
N
H
S

Functienr.
13 (23)

EERSTE CODENR. TWEEDE CODENR.
01
0
02
03

10-3 Instellingen voor opties
• Raadpleeg de installatiehandleiding van de optie voor
details over de instelling ervan.

10-4 Instellen van de luchtstroomrichting
• Om de luchtstroomrichting te wijzigen in 2-weg of 3-weg
luchtuitlaat wijzigt u het TWEEDE CODENR. Zoals Tabel 7
laat zien.
(De fabrieksinstelling voor de TWEEDE CODENR. is “01”
voor een 4-weg luchtuitlaat.)
Tabel 7
Instelling

Afb. 37
• Bevestig het luchtinlaatrooster.
• Haak de touwtjes aan de unit, zodat het rooster niet kan
vallen. (Zie Afb. 37)

10. LOKALE INSTELLINGEN
10-1 Zorg ervoor dat de inspectieluiken van de
binnen-, BEV- en buitenunits gesloten zijn.
De veldinstelling dient met behulp van de afstandsbediening
te worden aan de hand van de installatieomstandigheden.
• De instelling kunne worden gemaakt door het “Functienr.”,
het “EERSTE CODENR.” en het “TWEEDE CODENR.” in te
stellen.
• In de paragraaf “Lokale instellingen” bij de afstandsbediening vindt u de volgorde van de instellingen en de manier
waarop deze moeten worden doorgevoerd.
Instelling moet worden uitgevoerd bij alle units in een groep.
Gebruik voor de instellingen voor afzonderlijke binnenunits
of om een instelling te controleren de modi (met “2” als
kwadraatteken) tussen haakjes ( ).
TWEEDE
CODENR.
Functienr.
EERSTE
CODENR.

SETTING

4-weg
luchtuitlaat
3-weg
luchtuitlaat
2-weg
luchtuitlaat

Functienr.

EERSTE
CODENR.

TWEEDE CODENR.
01

13 (23)

1

02
03

10-5 Instellen van de luchtfilterdisplay
• De afstandsbedieningen zijn voorzien van een LDC-scherm
waarop kan worden aangegeven wanneer de luchtfilters
gereinigd moeten worden.
• Stel het TWEEDE CODENR. Afhankelijk van de hoeveelheid stof in de ruimte volgens Tabel 8 in.
(Het TWEEDE CODENR. is op de fabriek ingesteld op “01”
voor lichte vervuiling van het luchtfilter.)
Tabel 8
Instelling
Lichte vervuiling van het
luchtfilter
Zware vervuiling van het
luchtfilter

Interval tussen
luchtfilterdisplay
(levensduur)

Functienr.

EERSTE TWEEDE
CODENR. CODENR.

Ca. 2500 uren

01
10 (20)

Ca. 1250 uren

0
02

VELD
INSTELFUNCTIE

• Stel de afstandsbediening in op de veld instelfunctie.
Zie “HET INSTELLEN VAN HET VELD” vin de handleiding van de afstandsbediening voor details.
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11. TESTEN
Zie de installatiehandleiding van de buitenunit.
• De bedrijfsindicator van de afstandsbediening knippert wanneer er een fout optreedt. Lees de storingscode af van de
LCD-display om de plaats van de storing te lokaliseren. Een
beschrijving van de storingscodes en de oorzaak ervan
vindt u in de “VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
ONDERHOUD” van de buitenunit.
Als een van de items in Tabel 9 wordt weergegeven is er
mogelijk een probleem met de bekabeling of de voedingsspanning; controleer daarom de bekabeling nogmaals.
Tabel 9
Display van de
afstandsbediening

Inhoud

De melding “U3” brandt

• De werkingstest is niet volledig uitgevoerd.

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

• De voedingsspanning van de buitenunit is uitgeschakeld.
• De voedingskabel van de buitenunit is
niet geïnstalleerd.
• De verbindingsbekabeling tussen de
buitenunit en de BEV-unit is onderbroken.

De melding “UF” brandt

• De aansluiting met de BEV is niet correct.

Geen informatie in het
display

• De voedingsspanning van de BEV-unit
is uitgeschakeld.
• De voedingskabel van de BEV-unit is
niet geïnstalleerd
• Onjuiste bekabeling voor de bekabeling voor de afstandsbediening, de
besturingskabel.
• De kabel voor de afstandsbediening is
onderbroken.
• De aansluiting met de BEV is niet correct.

VOORZORGSMAATREGELEN
Vertel de klant, als de afwerkingswerkzaamheden nog niet,
maar de werkingstest al wel is uitgevoerd, dat deze het apparaat pas mag gaan gebruiken wanneer de afwerkingswerkzaamheden voltooid zijn. Als het apparaat ingeschakeld
wordt, zal de binnenunit vervuilen door de oplosmiddelen in de
verf, lijm en andere afwerkmaterialen, waardoor vonkvorming
en lekkage kan ontstaan.

16
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CONDENSATOR (M1F)

(TRAFO 220-240V/16V)

THERMISTOR (LUCHT)
KEUZESCHAKELAAR (HOOFD/HULP)

BS1

(FILTERSIGNAAL-ROOD)
LICHTDIODE
(ONTDOOIEN-ORANJE)
KEUZESCHAKELAAR

R2T THERMISTOR (WIKKELING)

VLOTTER-SCHAKELAAR

AFSTANDSBEDIENING)
AANSLUITSTEKKER VOOR EXTRA LEVERBARE

AFSTANDSBEDIENING GEKOPPELD)

3D044973-1A

SIGNAALONT-VANGE
VOOR GROEPSREGELING)

ADAPTER VOOR HET TYPE SKY AIR)
X35A AANSLUITSTEKKER (ADAPTER

SIGNAALONTVANGER

TC

X30A AANSLUITSTEKKER (INTERFACE

RC

X2M AANSLUITSTRIP

X1M AANSLUITSTRIP

V1TR FASECONTROLESCHAKELING X24A AANSLUITSTEKKER (AAN DRAADLOZE

SS1 KEUZESCHAKELAAR (NOOD)

S1L

(ADRESINSTELLING DRAADLOZE

KEUZESCHAKELAAR

S1Q BEGRENZER-SCHAKELAAR (DRAAIKLEP)

(HOOFD/HULP)

RyP MAGNETISCH RELAIS (M1P)
SS2

RyA MAGNETISCH RELAIS (M1A)

SS1

R1T THERMISTOR (LUCHT)

H4P

Q1M THERMISCHE SCHAKELAAR (M1F INGEBED)

LICHTDIODE

H3P

M1F MOTOR (BINNENVENTI-LATOR)

M1P MOTOR (AFVOERPOMP)

LICHTDIODE (TIMER-GROEN)

H2P

M1S MOTOR (DRAAIKLEP)

LICHTDIODE (AAN-ROOD)

DRUKTOETS (AAN / UIT)

A4P PRINTPLAAT

A3P PRINTPLAAT

AFSTANDSBEDIENING GEKOPPELD)

ONTVANGER /DISPLAY-UNIT (AAN DRAADLOZE

(ONDERHOUDS-CONTROLE GROEN) H1P

HBP LICHTDIODE

(ONDERHOUDS-CONTROLE GROEN)

HAP LICHTDIODE

C1

R1T
SS1

BEKABELDE AFSTANDSBEDIENING

A2P PRINTPLAAT

BINNENUNIT

A1P PRINTPLAAT

BINNENUNIT

OPMERKING) 5

CONTROLEDOOS

BEKABELDE AFSTANDSBEDIENING

ONTVANGER /DISPLAY-UNIT

OPMERKING) 5

FXUQ71 · 100 · 125MAV1 FXUQ71 · 100 · 125MV1

OPMERKINGEN)
1.
: AANSLUITPOOL
: AANSLUITSTEKKER
2.
: VELDBEDRADING
3. DE BEV-UNIT TOONT EEN BESCHRIJVING. MEER INFORMATIE VINDT U IN HET ELEKTRISCHE SCHEMA VOOR
DE BEV-UNIT.
4. INDIEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN CENTRALE AFSTANDSBEDIENING DIENT DEZE CONFORM DE
BIJGEVOEGDE INSTRUCTIEHANDLEIDING OP DE UNIT TE WORDEN AANGESLOTEN.
5. X24A WORDT AANGESLOTEN ALS GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN HET DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENINGSPAKKET.
6. DE UITVOERING VAN DE AFSTANDSBEDIENING IS AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKTE COMBINATIES IN HET
SYSTEEM. RAADPLEEG DE DOCUMENTATIE ETC. VOORDAT U DEZE AANSLUIT.
7. CONTROLEER OF DE INSTELLING MET DE KEUZESCHAKELAAR (SS1, SS2) OP DE DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING OF DE BEKABELDE AFSTANDSBEDIENING IS GEMAAKT OP DE MANIER ZOALS IS
BESCHREVEN IN DE INSTALLATIEHANDLEIDING EN DE TECHNISCHE GEGEVENS ENZOVOORT.
8. SYMBOLEN VERSCHIJNEN ALS VOLGT:
RED: ROOD BLK: ZWART WHT: WIT YLW: GEEL GRN: GROEN BLU: BLAUW

OPMERKING) 3
BEV-UNIT

VOEDING
50
~
220-240V

BEDRADINGSSCHEMA
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