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INSTALLATION MANUAL
System air conditioner
Series
MODELS
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ36PY1B
RQYQ38PY1B
RQYQ40PY1B
RQYQ42PY1B
RQYQ44PY1B
RQYQ46PY1B
RQYQ48PY1B
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[In case of Q8 · 10 · 12 type]
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Airconditioner met VRVIII
Systeem
VRVIII-Q Serie

Installatiehandleiding

1-1 Veiligheidsvoorschriften
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1.

ALVORENS TE BEGINNEN

• Dit document is een installatiehandleiding voor de Daikin “VRVIIIQ” serie VRV Inverter. Lees deze handleiding aandachtig door
alvorens het apparaat te installeren en volg de aanwijzingen die
daarin worden aangegeven op. Laat het apparaat na installatie
proefdraaien om te zien of het goed functioneert en leg de klant
daarna aan de hand van de gebruiksaanwijzing uit hoe hij het
apparaat moet gebruiken en onderhouden.
• Maak de klant er tenslotte op attent dat hij deze handleiding
samen met de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats moet
bewaren.
• In deze handleiding wordt niet beschreven hoe de binnenunit
moet worden geïnstalleerd.
Raadpleeg daarvoor de installatiehandleiding die bij de betrokken
binnenunit wordt geleverd.

Nederlands

Lees deze “Veiligheidsvoorschriften” aandachtig door voordat u de
airconditioner installeert en let erop dat u de unit op de juiste wijze
installeert.
Laat na het voltooien van de installatie het apparaat proefdraaien om
op fouten te controleren en leg de klant daarna aan de hand van de
bedieningshandleiding uit hoe hij de airconditioner moet gebruiken
en onderhouden. Vraag de klant om de installatiehandleiding en de
bedieningshandleiding samen te bewaren, zodat deze later opnieuw
kunnen worden nagelezen.
Deze airconditioner valt onder “apparaten niet toegankelijk voor
het algemeen publiek”.
Betekenis van de WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGEL mededelingen
WAARSCHUWING ..... Het niet correct opvolgen van deze
instructies kan ernstig lichamelijk letsel
of een dodelijk ongeval veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGEL ......
Het niet correct opvolgen van deze
instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg
hebben, dat naargelang de omstandigheden ernstig kan zijn.
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.
• Neem, wanneer het apparaat in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, maatregelen om te voorkomen dat een weggelekte
hoeveelheid koelmiddel de maximaal toegestane veilige hoeveelheid kan overschrijden.
Neem contact op met de plaats van aankoop voor meer informatie. Een hoge concentratie koelmiddel in een gesloten omgeving kan tot zuurstofgebrek leiden.
• 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 elektrische bedrading wordt uitgevoerd door erkende elektriciens en conform de uw plaatselijke
wetgevingen de instructies van deze installatiehandleiding.
Een onvoldoende stroomtoevoer of fouten in de bedrading kunnen elektrische schrokken 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 voedingsbedrading en het aansluiten
van de afstandsbedieningbedrading en de transmissiebedrading,
de bedrading zodanig plaatsen dat het deksel van de elektrische
aansluitingenkast stevig vastgezet kan worden.
Als het deksel van de elektrische aansluitingenkast niet goed
bevestigd wordt, kan er gevaar voor elektrische schokken, brand
of oververhitting van de aansluitpunten ontstaan.

1
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• 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.
• Raak koelmiddel dat is weggelekt uit koelmiddelleidingen of uit
andere plaatsen niet aan, aangezien het gevaar bestaat voor bevriezingsverschijnselen.
• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.
• Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen en plaats geen voorwerpen op de unit.
Als de unit losraakt en valt kan dit letsel veroorzaken.
• De airconditioning moet geaard worden.
Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan
elektrische schokken of brand veroorzaken.
Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan
de airconditioner beschadigen.
• Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
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.
• Neem passende maatregelen om te voorkomen dat de buitenunit
gebruikt gaat worden als een onderkomen voor kleine dieren.
Als kleine dieren in contact komen met elektrische onderdelen,
kan dit defecten, rook of brand veroorzaken.
Wijs de klant erop dat hij het gedeelte rondom de unit schoon
moet houden.
• 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 koelmiddel tot gevolg hebben.
3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling uitstralen.
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturingssysteem beïnvloeden en storingen in de unit veroorzaken.
4. Waar er 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.

1-2 Speciale mededeling over het product
[CLASSIFICATIE]
Deze airconditioner valt onder “apparaten niet toegankelijk voor het
algemeen publiek”.
[KOELMIDDEL]
Het VRVIII systeem maakt gebruik van R410A koelmiddel.
• Het koelmiddel R410A vereist inachtneming van strikte voorzorgsmaatregelen om het systeem schoon, droog en goed afgedicht te houden.
Lees het hoofdstuk “KOELMIDDELLEIDINGEN” aandachtig en
volg de daarin aangegeven procedures nauwgezet.

2

A.Schoon en droog
Er moeten strikte maatregelen genomen worden om onzuiverheden (zoals bijvoorbeeld SUNISO olie en andere minerale
oliën en eveneens vocht) buiten het systeem te houden.
B.Goed afgedicht
R410A bevat geen chloor, tast de ozonlaag niet aan en doet
geen afbreuk aan de bescherming van de aarde tegen
schadelijke ultraviolette straling. R410A draagt alleen in geringe mate bij aan het broeikaseffect wanneer dit naar de
atmosfeer ontsnapt. Het is daarom van het grootste belang
dat de unit bij installatie goed wordt afgedicht. Lees aandachtig het hoofdstuk “KOELMIDDELLEIDINGEN” en volg de
correcte procedures strikt na.
• Omdat de ontwerpdruk 4,0 MPa of 40 bar is (voor R407C units: 3,3
MPa of 33 bar), moeten de leidingen dikker zijn dan voorheen.
Aangezien R410A een gemengd koelmiddel is, moet de hoeveelheid koelmiddel die moet worden bijgevuld in vloeibare vorm bijgevuld worden. (Als het systeem met koelmiddel in gasvormige
toestand wordt geladen, zal het systeem als gevolg van de verandering in de samenstelling niet normaal functioneren.) De binnenunit is ontworpen voor R410A-gebruik. Raadpleeg de catalogus
voor modellen van binnenunits die kunnen worden aangesloten.
(Normaal gebruik is niet mogelijk wanneer units worden aangesloten die oorspronkelijk zijn ontworpen voor andere koelmiddelen.)
Beperking van de totale maximum gevulde hoeveelheid koelmiddel
In overeenstemming met EG-norm EN60335-2-40 moet de totale
maximum gevulde hoeveelheid koelmiddel van een VRVIII systeem
minder dan 100 kg bedragen.
Dit betekent dat wanneer de totale maximum gevulde hoeveelheid
koelmiddel van het systeem (in de fabriek gevulde hoeveelheid en
extra gevulde hoeveelheid) gelijk is aan of meer is dan 100 kg, u uw
multi-systeem met meerdere buitenunits in kleinere onafhankelijke
systemen moet onderverdelen die elk een gevulde hoeveelheid
koelmiddel van minder dan 100 kg bevatten.
Kijk op het typeplaatje op het apparaat voor de in de fabriek gevulde
hoeveelheid koelmiddel.
Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyotoprotocol vallen. Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.
Koelmiddeltype: R410A
(1)
GWP waarde:
1975
(1)
GWP = Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen)
Schrijf met onuitwisbare inkt,

de hoeveelheid koelmiddel van het product gevuld in de fabriek,

de lokaal bijgevulde extra hoeveelheid koelmiddel en

+
de totale hoeveelheid koelmiddel op het label voor de
hoeveelheid koelmiddel dat bij het product zit.
Het ingevulde label moet worden aangebracht in de buurt van de
vulopening van het product (bijv. aan de binnenkant van het servicedeksel).
4

hoeveelheid koelmiddel van het
1 product gevuld in de fabriek:
(2)
zie typeplaatje van de unit
1
lokaal bijgevulde extra
2
hoeveelheid koelmiddel
2
3
3
6

5

totale hoeveelheid
koelmiddel

Bevat gefluoreerde
4 broeikasgassen die onder
het Kyoto-protocol vallen
5 buitenunit
6

koelmiddelfles en
verdeelstuk voor vullen

(2) Bij systemen met meerdere buitenunits moet slechts 1 label
worden aangebracht, met daarop de totale in de fabriek gevulde
hoeveelheid koelmiddel van alle buitenunits die op het koelmiddelsysteem zijn aangesloten.
[ONTWERPDRUK]
Omdat de ontwerpdruk 4,0 MPa of 40 bar is, moet de wanddikte van
de leidingen nauwkeuriger worden gekozen in overeenstemming met
de betreffende plaatselijke en landelijke geldende bepalingen.

1-3 Voorschriften voor afvoer
Het demonteren van het apparaat, het verwerken van het koelmiddel,
olie en andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming met
de lokale en nationale wetgeving.

Nederlands
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2.

INLEIDING

• De “VRVIII-Q” -serie is ontworpen voor installatie buitenshuis en
wordt gebruikt voor koelings- en warmtepomptoepassingen.
Buitenunits zijn beschikbaar in drie standaardgrootten en met één
systeem via een multisysteem dat tot twee buitenunits combineert, kan een nominale koelcapaciteit van 22,4 kW tot 118 kW
en een nominale verwarmingscapaciteit van 25,0 kW tot 132 kW
worden verkregen.
• De “VRV”-apparaten kunnen worden gecombineerd met binnenunits van de Daikin VRV serie voor airconditioningdoeleinden.
Gebruik altijd geschikte binnenunits die compatibel zijn met
R410A. Raadpleeg de productcatalogi om uit te vinden welke
modellen van binnenunits compatibel zijn met R410A.
Combinatie met een ander koelmiddel zal defect raken van de
binnenunit veroorzaken.

• Als de totale capaciteit van de aangesloten binnenunits de capaciteit van de buitenunit overschrijdt, bestaat de kans dat wanneer
de binnenunits draaien de koeling- en verwarmingsprestaties verminderen. Zie de capaciteitentabel in het Technische gegevens
boekje voor bijzonderheden.
• Bij multi-systemen zijn er beperkingen wat betreft de aansluitvolgorde van de koelmiddelleidingen tussen de buitenunits.
Let er bij de installatie op dat aan de volgende beperkingen wordt
beantwoord.
<Beperkingen>
De capaciteiten van buitenunits A, B en C moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.
A≥B≥C

Buitenunit A

Buitenunit B

Buitenunit C

2-1 Combinatie
De binnenunits kunnen in het volgende bereik worden geïnstalleerd.

〈Buitenunit〉

〈Totale capaciteit binnenunits〉 〈Totaal aantal binnenunits〉

RQYQ8PY1B .....................100
RQYQ10PY1B ...................125
RQYQ12PY1B ...................150
RQYQ14PY1B ...................175
RQYQ16PY1B ...................200
RQYQ18PY1B ...................225
RQYQ20PY1B ...................250
RQYQ22PY1B ...................275
RQYQ24PY1B ...................300
RQYQ26PY1B ...................325
RQYQ28PY1B ...................350
RQYQ30PY1B ...................375
RQYQ32PY1B ...................400
RQYQ34PY1B ...................425
RQYQ36PY1B ...................450
RQYQ38PY1B ...................475
RQYQ40PY1B ...................500
RQYQ42PY1B ...................525
RQYQ44PY1B ...................550
RQYQ46PY1B ...................575
RQYQ48PY1B ...................600

~ 260
~ 325
~ 390
~ 455
~ 520
~ 585
~ 650
~ 715
~ 780
~ 845
~ 910
~ 975
~ 1040
~ 1105
~ 1170
~ 1235
~ 1300
~ 1365
~ 1430
~ 1495
~ 1560

13 units
16 units
19 units
22 units
26 units
29 units
32 units
35 units
39 units
42 units
45 units
48 units
52 units
55 units
58 units
61 units
64 units
64 units
64 units
64 units
64 units

Opmerking
• Zorg ervoor dat enkel R410 binnenunits worden aangesloten.
Kijk in de catalogus welke binnenunits geschikt zijn.
• De hierboven aangegeven totale capaciteit en totale aantal units
is wanneer de binnenunits in een standaardcombinatie geconfigureerd zijn. Raadpleeg de technische specificaties voor details
over de totale capaciteit en het totale aantal binnenunits wanneer
er geen standaardcombinatie wordt gebruikt. De standaardcombinaties zijn als volgt.
<Combinatie unit>
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ36PY1B
RQYQ38PY1B
RQYQ40PY1B
RQYQ42PY1B
RQYQ44PY1B
RQYQ46PY1B
RQYQ48PY1B

Nederlands

<Onafhankelijke unit>
RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ8PY1B+ RQYQ10PY1B
RQYQ8PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ12PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ14PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ10PY1B+ RQYQ14PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ10PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ12PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ14PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B
RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B+ RQYQ16PY1B

naar binnenunit
Multiverbindingleidingenset voor
buitenunit

2-2 Standaard meegeleverde accessoires
De volgende accessoires worden meegeleverd. De opbergplaats
van de accessoires wordt getoond in afbeelding 1.
Q8~16 type
Naam

Klem (1)

Klem (2)

Klem (3)

Aantal

9 st.

2 st.

1 st.

Vorm

Klein

Groot
Q8~16 type

Naam

Aansluitstuk
gaszijde (1)

Aansluitstuk
gaszijde (2)

Aansluitstuk
vloeistofzijde (1)

Aantal

1 st.

1 st.

1 st.

Vorm

Q8 · 10 Q12 ·
type 14 · 16
type
Q8~16 type
Naam

Aansluitstuk
vloeistofzijde (2)

Aantal

1 st.

Vorm

Q8 · 10 ·
14 · 16 Q12
type
type

Overige
1 st. van elk onderdeel
• Bedieningshandleiding
• Installatiehandleiding
• Controlelijst voor geïnstalleerd
systeem
• Conformiteitsverklaring (PED, EMC,
MD)
• “VERZOEK VOOR NOTITIES” label
(Installatienotities)
• “EXTRA KOELMIDDEL” label

(Zie afbeelding 1)
1. Bedieningshandleiding
2. Installatiehandleiding
3. Klemmen
4. Aansluitstukken
Opmerking
Geen van de accessoires weggooien voordat de installatie voltooid is.

3
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KHRP26M73TP KHRP26M73HP

Opmerking
Zorg ervoor dat alle afzonderlijk gekochte accessoires geschikt zijn
voor gebruik met R410A.

2-4 Technische en elektrische gegevens

(Zie afbeelding 3)
1. Voorzijde
2. Geen beperking voor muurhoogte
3. Onderhoudsruimte aan voorzijde
4. Onderhoudsruimte aan aanvoerzijde

Zie het Technische gegevens boekje voor de volledige lijst van technische gegevens.

2-5 Hoofdcomponenten

De installatieprocedure wordt getoond in afbeelding 2. Voer de installatie uit in de getoonde volgorde.
(Zie afbeelding 2)
1. “3. EEN LOCATIE KIEZEN”
2. “4. HET APPARAAT CONTROLEREN EN TRANSPORTEREN”
3. “5. PLAATSEN VAN HET APPARAAT”
4. “6. KOELMIDDELLEIDINGEN”
5. “7. BEDRADING BUITEN HET APPARAAT”
6. “8. LEKTEST EN VACUUMDROGEN”
7. “9. LEIDINGISOLATIE”
8. “10. CONTROLEREN VAN DE APPARATUUR EN DE
INSTALLATIECONDITIES”
9. “11. EXTRA KOELMIDDEL BIJVULLEN EN SYSTEEM
TESTEN”
10. “13. PROEFDRAAIEN”
11. Handelingen waarvoor de voeding aan moet staan.

3.

EEN LOCATIE KIEZEN

Kies voor de installatie een locatie die aan de volgende voorwaarden
voldoet. Vraag toelating aan de klant.
1. Er kan geen brandgevaar ontstaan als gevolg van lekkage van
ontbrandbare gassen.
2. Monteer het apparaat op een zodanige plaats dat de luchtstroom
die door het apparaat wordt veroorzaakt (zowel aangezogen als
uitgeblazen lucht) en het geluid dat het apparaat produceert geen
overlast bezorgt.
3. De fundering is sterk genoeg om het gewicht van het apparaat te
dragen en de vloer waarop het apparaat wordt gemonteerd is vlak
om trillingen en, als gevolg daarvan, geluidsoverlast te voorkomen.
4. De lengte van de leidingen tussen de binnenunit en de buitenunit
zijn niet langer dan de toegestane leidinglengte. (Zie
“6. KOELMIDDELLEIDINGEN”)
5. Locaties waar de luchtaanvoer- en luchtafvoeropening niet op de
wind gericht staan.
Wind die rechtstreeks in de luchtaanvoer- of luchtafvoeropening
geblazen wordt verhindert de werking van het apparaat.
Installeer indien nodig een soort van windscherm voor de wind af
te schermen.
6. De ruimte rondom het apparaat moet voldoende zijn voor het
uitvoeren van onderhoud en de minimale ruimte voor luchtaanvoer en luchtafvoer moet beschikbaar zijn.
(Zie de “Voorbeelden van installatieruimte” voor de minimale
ruimtevereisten.)

4

Voor patronen 1 en 2 in afbeelding 3:
• Muurhoogte voor voorzijde – niet hoger dan 1500 mm.
• Muurhoogte voor aanvoerzijde – niet hoger dan 500 mm.
• Muurhoogten voor zijkanten – geen limiet.
• Als de hoogte bovenstaande afmetingen overschrijdt, h1 en h2
berekenen zoals getoond in onderstaande afbeelding en h1/2
aan de onderhoudsruimte van de voorzijde toevoegen en h2/2
aan de onderhoudsruimte van de aanvoerzijde toevoegen.
h1

2-6 Installatieprocedure

A

Zie het Technische gegevens boekje voor de hoofdcomponenten en
de functie van de hoofdcomponenten.

h2

3 units
BHFP22P151

B

Naam set

2 units
BHFP22P100

500

Aantal aangesloten buitenunits
Naam set
• Leidingverloopstuk

Aanzuigzijde

REFNETKHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
verdeler
REFNETKHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
verbinding
• Multiverbindingleidingenset voor buitenunit

Voorbeelden van installatieruimte
• De vereiste installatieruimte zoals getoond in afbeelding 3 is een
referentie voor de koelingsfunctie wanneer de buitentemperatuur
35°C is.
Als de ontwerpbuitentemperatuur hoger is dan 35°C is of de
warmtebelasting overschrijdt de maximum capaciteit in alle buitenunits, een gelijkmatige grote tussenruimte aanhouden voor de
luchtaanvoer zoals getoond in afbeelding 3.
• Bij het inbouwen, de units installeren aan de hand van de meest
geschikte van de patronen aangegeven in afbeelding 3 voor de
plaats in kwestie en houd daarbij rekening met personenverkeer
en wind.
• Als het aantal units dat geïnstalleerd wordt meer is dan het aantal
aangegeven in het patroon in afbeelding 3, de units zodanig
installeren dat er geen kortsluitingen zijn.
• Voor wat betreft de ruimte aan de voorzijde van de unit, bij het
installeren van de units rekening houden met de benodigde
ruimte voor de lokale koelmiddelleidingen.
• Als de werkcondities in afbeelding 3 niet van toepassing zijn,
rechtstreeks contact opnemen met uw dealer of met Daikin.

Voorzijde

Voor het installeren van de buitenunits zijn ook de volgende optionele
onderdelen noodzakelijk. Zie “6-5 Aansluitvoorbeeld” voor het
selecteren van de optimale set.
• Koelmiddelaftakkingset

1500

2-3 Optionele accessoires

h1 = A (Werkelijke hoogte) – 1.500
h2 = B (Werkelijke hoogte) – 500
Opmerking
1. Een inverter airconditioner kan elektronische ruis veroorzaken wanneer afgestemd wordt op een AM-zender. Kies met
zorg de plaats waar de airconditioner en de bekabeling moet
worden geïnstalleerd. Zorg dat de afstand tot stereoapparatuur, pc’s enz. voldoende groot is.
In het bijzonder voor plaatsen met een zwakke ontvangst,
ervoor zorgen dat er een afstand is van tenminste 3 meter
voor binnenhuisafstandsbedieningen, de voedingsbedrading en transmissiebedrading in buizen plaatsen en de buizen
aarden.

2.

3.

4.

(Zie afbeelding 4)
1. Binnenunit
2. Aftakschakelaar, overstroomonderbreker
3. Afstandsbediening
4. Keuzeschakelaar KOELEN / VERWARMEN
5. PC of radio
Bij het installeren op plaatsen waar zware sneeuwval
voorkomt, de volgende maatregelen nemen voor sneeuwafscherming.
• Zorg ervoor dat de standaard hoog genoeg is, zodat de
inlaten niet door sneeuw geblokkeerd kunnen worden.
• Verwijder de achterste luchtinlaatgrille om te voorkomen dat
sneeuw zich op de vinnen ophoopt.
Als condenswater op een trap (of een stoep) zou kunnen
vallen, afhankelijk van de conditie van de vloer, een maatregel
nemen zoals de installatie van een centrale afvoerbakset
(afzonderlijk verkrijgbaar).
Het koelmiddel R410A is op zichzelf niet giftig, niet brandbaar en
onschadelijk. Wanneer er echter koelmiddel uit een installatie
weglekt, kan de concentratie koelmiddel in de betreffende ruimte
de toegestane concentratie overschrijden (afhankelijk van de
grootte van de ruimte). Als gevolg hiervan kan het noodzakelijk
zijn om maatregelen te nemen tegen mogelijke lekkage. Zie
“14. LET OP BIJ KOELMIDDELLEKKAGE” voor details.

Nederlands
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4.

HET APPARAAT CONTROLEREN EN
TRANSPORTEREN

• Controleer de verpakking bij aflevering. Neem, wanneer de verpakking beschadigd is, meteen contact op met de vervoerder.
• Neem de volgende punten in acht wanneer u het apparaat verplaatst:

1.

2.
3.
4.

5.

Breekbaar, behandel het apparaat met zorg.
Houd het apparaat rechtop om beschadiging van de comppressor te voorkomen.
Bepaal de transportroute.
Als een vorkheftruck wordt gebruikt, moeten de vorken in de
opening van de sleepschoen onder de unit worden gestopt.
(Zie afbeelding 5)
Als de unit wordt opgehesen, een stoffen draagriem gebruiken
om beschadiging van de unit te voorkomen. Houd rekening met
de volgende punten en hang de unit op volgens de procedure
aangegeven in afbeelding 6.
• Gebruik een draagriem die sterk genoeg is om het gewicht van
de unit te kunnen houden.
• Gebruik 2 riemen van tenminste 8 m lang.
• Plaats extra doeken of planken op de plaatsen waar de behuizing in contact komt met de draagriem om beschadiging te
voorkomen.
• Hijs het apparaat op en zorg ervoor dat deze bij zijn
zwaartepunt wordt opgetild.
Verwijder na installatie de transportgreep die aan de grote
openingen is bevestigd. (Zie afbeelding 6)
(Zie afbeelding 5)
1. Vorkheftruck
2. Haak
3. Opening sleepschoen
4. Transportbescherming (geel)
(Zie afbeelding 6)
1. Draagriem
2. Doek
3. Opening sleepschoen

Opmerking
Breng opvulmateriaal op de vork aan om te voorkomen dat de laklaag van het bodemframe beschadigd raakt om roestvorming te
voorkomen wanneer een unit die een anti-roestbehandeling heeft
ondergaan met een vorkheftruck vervoerd wordt.

5.

PLAATSEN VAN HET APPARAAT

20

• Zorg ervoor dat het apparaat geïnstalleerd wordt op een voldoende stabiele en stevige ondergrond om trillingen en lawaai te
voorkomen. (Zie afbeelding 7)
• De ondergrond moet rondom groter zijn dan de breedte van de
poten van de unit (66 mm), en moet in staat zijn om de unit te
ondersteunen. (Zie afbeelding 8)
Als beschermingsrubbers worden aangebracht, deze over de
gehele voorkant van de ondergrond aanbrengen.
• De ondergrond moet ten minste 150 mm boven de vloer zijn.
• Maak het apparaat aan zijn ondergrond vast met behulp van de
funderingsbouten. (Gebruik vier in de handel verkrijgbare funderingsbouten, moeren en onderlegringen van het type M12.)
• De funderingsbouten moeten 20 mm ingestoken worden.
(Zie afbeelding 7)
1. De unit kan niet worden ondersteund
met alleen onafhankelijke steunpunten in de vier hoeken.
2, 3. Zorg dat u installeerd op een ondergrond die naar de
vier hoeken en het midden van de unit is gericht.

A

6.

KOELMIDDELLEIDINGEN

Opmerking
• Alle leidingen die ter plaatse worden aangelegd, moeten door een
gekwalificeerd koeltechnicus worden gemonteerd. Deze leidingen moeten voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften.
• Nadat het leidingwerk voltooid is, onder geen omstandigheden de
afsluiter openen totdat “7. BEDRADING BUITEN HET APPARAAT” en “10. CONTROLEREN VAN DE APPARATUUR EN DE
INSTALLATIEOMSTANDIGHEDEN” voltooid zijn.
• Gebruik geen vloeimiddel bij het solderen van de koelmiddelleidingen. Gebruik fosfor-koper soldeermetaal (BCuP-2: JIS Z 3264/BCu93P-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 en wanneer het vloeimiddel fluor bevat zal de koelmiddelolie worden aangetast.)

6-1 Keuze van het leidingmateriaal en de koelmiddelaftakkingset
• Gebruik enkel leidingen die van binnen en van buiten schoon zijn
en waarin zich geen schadelijke stoffen zoals zwaveloxidanten,
vuil, snijolieresten, vocht of andere verontreiniging heeft
verzameld. (Het aandeel vreemde bestanddelen in de leidingen
zoals olies voor fabricage moet 30 mg/10 m of minder zijn.)
• Houd voor wat betreft de koelmiddelleidingen rekening met het
volgende.
Materiaal: Naadloze fosfor-gedesoxideerde koperen leiding
Diameter: Zie “6-5 Aansluitvoorbeeld” om de juiste diameter
te bepalen.
Dikte: Kies een dikte voor de koelmiddelleiding die voldoet
aan de nationale en lokale wetgeving.
De Koelmiddelleiding (gasleiding en vloeistofleiding) en
koelmiddelaftakking moeten een ontwerpdruk van minstens
3,3 MPa hebben.
Als dit niet bevestigd kan worden, gebruik dan de koelmiddelaftakkingset gekozen bij “6-5 Aansluitvoorbeeld”.
Bestaande leidingen moeten een ontwerpdruk van minstens
3,3 MPa hebben.
Ga in het bijzonder na dat er geen roestvorming is en de dikte
van de leidingen niet kleiner is dan de kleinste dikte hieronder.
Ontlating (O type, 1/2H type) in de tabel geeft de materiaaltypen aan die gespecificeerd worden in JIS H 3300.
(eenheid : mm)
Ontlating
buitendiameter

O type
φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

kleinste dikte
0,4* 0,5* 0,7* 0,9*
* Bij buiging van 3×D of meer (D: Buitendiameter koelmiddelleiding)
(eenheid : mm)
buitendiameter
kleinste dikte

B

Q8 · 10 · 12 type

930

792

Q14 · 16 type

1240

1102

Opmerking
• In het geval van een multi-systeem zijn er beperkingen voor wat
betreft de aansluitvolgorde van de koelmiddelleidingen tussen de
buitenunits.
Zie de Opmerking in “2-1 Combinatie” voor meer details.

Nederlands

Kunsthars
onderlegringen

Ontlating

(Zie afbeelding 8)
1. Punt funderingsbout (φ15 dia. : 4 posities)
2. Diepte van product
3. Breedte van steunvoet
Model

• Bij installatie op een dak, erop letten dat het dak stevig genoeg is
en ervoor zorgen dat alle werkzaamheden waterdicht worden uitgevoerd.
• Zorg voor een goede afvoer van het gedeelte rondom het apparaat door afvoergoten aan te brengen rondom de fundering.
Soms wordt er door de buitenunit tijdens het functioneren afvoerwater naar buiten afgevoerd.
• Gebruik voor roestwering moeren met kunststof onderlegringen.
Als de verf op moerverbindingen loslaat, wordt de roestwerende
werking verminderd.

1/2H type
φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3
0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

• Volg bij leidingwerkzaamheden de maximum toegestane lengte,
hoogteverschil en lengte na een aftakking zoals aangegeven in
“6-5 Aansluitvoorbeeld”.
• Voor aftakkingen en verbinding van leidingen tussen buitenunits
(in geval van een multi-systeem) is een koelmiddelaftakkingset
(afzonderlijk verkocht) nodig.
Gebruik enkel die items die precies overeenstemmen met de
keuze-indicaties voor de koelmiddelaftakkingset in “6-5 Aansluitvoorbeeld”.

5
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6-2 Beveiliging tegen verontreiniging bij het
installeren van leidingen

5. Procedure 2:
Sluit een vulslang aan op de onderhoudsaansluiting van
de afsluiters van de vloeistof- en gaszijde en verwijder
het gas uit de dichtgeklemde leiding.
6. Procedure 3:
Na het verwijderen van het gas uit de dichtgeklemde
leiding, het soldeer met een brander oplossen en de
dichtgeklemde leiding verwijderen.

Bescherm de leidingen om het binnendringen van vocht, stof
en vuil, enz. in de leidingen te voorkomen.
Beschermingsmethode
Leiding dichtklemmen
Leiding dichtklemmen
of met tape afplakken

6-4 De koelmiddelleidingen aansluiten
1. Richting voor het naar buiten brengen van de leidingen
De lokale leidingen tussen de units kunnen aan de voorzijde of
aan de zijkanten aangesloten worden (via de bodem naar buiten
geleid worden), zoals getoond in afbeelding 11.
(Bij het naar buiten leiden via de bodem moet u de uitdrukopening
in het bodemframe gebruiken.)
(Zie afbeelding 11)
1. Aansluiting via linkerzijde
2. Aansluiting via voorzijde
3. Aansluiting via rechterzijde
Voorzorgsmaatregelen bij het uitboren van uitdrukopeningen
• Open een uitdrukopening in het basisframe door de 4 holten
eromheen met een 6 mm boor uit te boren. (Zie afbeelding 12)
(Zie afbeelding 12)
1. Uitdrukopening
2. Boor
3. Hol gedeelte
• Voorkom beschadiging van de behuizing.
• Na het uitkloppen van de openingen wordt het aanbevolen ruwe
gedeelten bij te werken en deze te verven met reparatieverf om
roestvorming te voorkomen.
• Bij het leiden van elektrische bedrading door de uitdrukopeningen, de bedrading met een pijp of moffen beschermen om beschadiging van de bedrading te voorkomen.
2. Verwijderen van dichtgeklemde leidingen
• Wanneer u koelmiddelleidingen aansluit op een buitenunit,
moet u de dichtgeklemde leidingen verwijderen.
(Zie afbeelding 13)
• Dichtgeklemde leidingen moeten worden verwijderd volgens
de procedure in afbeelding 13.
(Zie afbeelding 13)
1. Afsluiter (vloeistofzijde · gaszijde)
2. Onderhoudsaansluiting
3. Dichtgeklemde leiding
4. Procedure 1:
Kijk of de afsluiter gesloten is.

6

Aansluiten van de koelmiddelleidingen op de buitenunits
<In geval van enkelvoudig systeem: Q8~16 type>
(Zie afbeelding 14)
1. Bij aansluiting aan de voorzijde
2. Bij aansluiting aan zijkant (onderzijde)
3. Verwijder de afdekkap voor de afsluiter.
4. Open de uitdrukopening op het bodemframe en routeer
de leidingen onder het bodemframe.
5. Afsluiter gaszijde
6. Afsluiter vloeistofzijde
7. Koelmiddelvulaansluiting
8. Hardsoldeerverbinding
9. Aansluitstuk vloeistofzijde (1)
10. Aansluitstuk gaszijde (1)
11. Aansluitstuk gaszijde (2)
12. Aansluitstuk vloeistofzijde (2)
13. Uitdrukopening
14. Doorprik de uitdrukopening
15. Leidingen gaszijde (niet meegeleverd)
16. Leidingen vloeistofzijde (niet meegeleverd)

Het aansluitstuk aan de gasaanvoerzijde bewerken (2)
Allen bij aansluiting aan de zijkant, het aansluitstuk aan de gasaanvoerzijde (2) afsnijden zoals in de onderstaande afbeelding.

Aansluitstuk
gaszijde (2)

Snijlocatie

Aansluitstuk gaszijde (2)
Leidingen gaszijde
(niet meegeleverd)

D

Opmerking
Gebruik geen anti-oxidanten bij het solderen van leidingkoppelingen.
Leidingen kunnen door restanten verstopt raken waardoor apparatuur defect kan raken.

3.

C

•

Zorg ervoor dat u bij het solderen stikstofpermutatie of stikstofinblazing uitvoert. (Zie afbeelding 10)
Solderen zonder het uitvoeren van stikstofpermutatie of stikstofinblazing in de leidingen veroorzaakt grote hoeveelheden
oxidatiefilm in de leidingen dat afsluiters en compressoren in
het koelsysteem nadelig beïnvloedt en normaal functioneren
verhindert.
(Zie afbeelding 10)
1. Koelmiddel leidingen
2. Plaats van de soldeerverbinding
3. Stikstof
4. Tape
5. Handbedieningsventiel
6. Drukreduceerventiel
De drukregelaar voor de bij het solderen in te blazen stikstof
2
moet ingesteld worden op ongeveer 0,02 MPa (0,2 kg/cm :
Voldoende voor het voelen van een lichte bries tegen uw
wang).

A

•

B

6-3 Aansluiten van de leidingen

Verwijder het gas en verwijder vervolgens de dichtgeklemde leidingen.
Gas dat binnen achterblijft kan de dichtgeklemde leiding wegblazen
wanneer u de soldeerverbinding losmaakt en beschadiging veroorzaken.

25

Opmerking
Wees speciaal voorzichtig om te voorkomen dat vuil of stof binnendringt bij het duwen van leidingen door gaten in muren en bij
het naar buiten duwen van leidinguiteinden.

VOORZORGSMAATREGELEN

90

Binnen

Installatieperiode
Meer dan een maand
Minder dan een maand
Ongeacht de periode

150

Buiten

A

Plaats

Ondergrond
(mm)
Model

A

B

C

D

Q8 type

156

17

188

247

Q10 type

156

23

192

247

Q12 type

150

29

192

247

Q14 · 16 type

150

29

192

251

<In geval van een multi-systeem: RQYQ18~48PY1B>
(Zie afbeelding 15)
1. Bij aansluiting aan de voorzijde
2. Bij aansluiting aan zijkant (onderzijde)
3. Verwijder de afdekkap voor de afsluiter.

Nederlands
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4. Open de uitdrukopening op het bodemframe en routeer
de leidingen onder het bodemframe.
5. Afsluiter gaszijde
6. Afsluiter vloeistofzijde
7. Koelmiddelvulaansluiting
8. Hardsoldeerverbinding
9. Aansluitstuk vloeistofzijde (1)
10. Aansluitstuk gaszijde (1)
11. Aansluitstuk gaszijde (2)
12. Aansluitstuk vloeistofzijde (2)
13. Uitdrukopening
14. Doorprik de uitdrukopening
Opmerking
<Koelmiddelleidingen aansluiten>
• Gebruik altijd de aansluitstukken bij het ter plaatse aansluiten van
de leidingen.
• Zorg er voor dat de plaatselijk te maken leidingen niet in contact
komen met overige leidingen of met het bodemframe of de zijpanelen van de unit.
<Multi-systemen>
• U heeft een multiverbindingleidingenset voor buitenunits
(afzonderlijk verkocht) nodig bij het aansluiten van leidingen tussen buitenunits.
Raadpleeg daarvoor de installatiehandleiding die bij deze set
wordt geleverd.
4. Voorzorgen bij het aansluiten van leidingen tussen buitenunits (bij
multi-systemen)
U heeft een multiverbindingleidingenset voor buitenunit
(afzonderlijk verkocht) nodig voor het aansluiten van leidingen
tussen buitenunits. Voer deze werkzaamheden enkel uit nadat u
de installatiebeperkingen hier en in “5. Aftakken van de koelmiddelleidingen” heeft gecontroleerd en gebruik ook altijd de installatiehandleiding van de betrokken set.
(1) De leidingen tussen buitenunits moeten vlak (Patroon 1) of
met een helling (Patroon 2) worden geïnstalleerd. Anders
kan er olie achterblijven in de leidingen.

Patroon 1
Vlak

Aansluitingen via
voorkant

(2) Om te voorkomen dat er olie achterblijft in de stopunit,
moeten afsluiters en leidingen tussen buitenunits altijd
worden aangesloten zoals getoond in figuur A of figuur B.

A
A

B

B
Aansluitingen via voorkant

Verboden patroon
Aansluitingen via voorkant
naar binnenunit

Aansluitingen via zijkant
(onderkant)
naar binnenunit
Er blijft olie achter in de stoppende buitenunit.
Schakel om naar patroon 1 of patroon 2
Unit A

Unit A
Unit B

naar binnenunit

naar binnenunit
Leiding tussen buitenunits
Aansluitingen via
zijkant (onderkant)

Helling

Aansluitingen via
voorkant

naar binnenunit

naar binnenunit
naar binnenunit

naar binnenunit

(3) Als de leidinglengte tussen de buitenunits meer dan 2 m
bedraagt, moet u een helling van 200 mm of meer voorzien in
de gasleiding over een lengte van 2 m vanaf de multiverbindingleidingenset van de buitenunits.

Aansluitingen via
zijkant (onderkant)

Bij minder dan 2 m

naar binnenunit
Schakel om naar patroon 1 of patroon 2

Verboden patroon

Gasleiding buitenunit
naar binnenunit

Neerwaartse Aansluitingen via voorkant
naar binnenunit
helling

Unit B

Er blijft olie achter in de buitenunit B
wanneer het systeem stopt.
Schakel om zoals
Hoogte helling:
getoond in de
200 mm of meer
onderstaande figuur.

naar binnenunit
Leiding tussen buitenunits

Patroon 2

Aansluitingen via zijkant
(onderkant)

minder dan 2 m

Neerwaartse helling

Bij 2 m of meer
Gasleiding buitenunit

Aansluitingen via
zijkant (onderkant)
naar binnenunit

Hoogte helling:
200 mm of meer

naar binnenunit
minder dan 2 m
2m of meer

Neerwaartse helling
Er blijft olie achter in de leiding

Nederlands
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5.

Aftakken van de koelmiddelleidingen
Neem onderstaande beperkingen in acht bij het installeren van de
koelmiddelaftakkingset en lees de bij de set behorende installatiehandleiding.
(Verkeerde installatie kan leiden tot storingen of defect raken van
de buitenunit.)
<REFNET-verbinding>
Installeer de REFNET-verbinding met een horizontale of verticale
splitsing.
(Zie afbeelding 16)
1. Horizontaal oppervlak
2. ±30° of minder
3. Horizontaal
4. Verticaal
<REFNET-verdeler>
Installeer de REFNET-verdeler met een horizontale splitsing.
(Zie afbeelding 17)
1. Horizontaal oppervlak
<Multiverbindingleidingenset voor buitenunit>
• Installeer de verbinding horizontaal zodanig dat het aangebrachte waarschuwingslabel recht omhoog wijst en de schuine
stand van de verbinding minder dan ±15° bedraagt.
(Zie afbeelding 18-1)
Niet verticaal installeren. (Zie afbeelding 18-2)
• Zorg voor een recht gedeelte van 500 mm of meer tot de
splitsing van de verbinding en breng geen plaatselijke leidingen aan rond deze zone.
Een recht stuk van meer dan 500 mm kan worden voorzien
door minstens 120 mm plaatselijke leiding (recht) aan te sluiten aan de verbinding. (Zie afbeelding 18-3)
(Zie afbeelding 18)
1. Waarschuwingslabel
2. Horizontaal oppervlak
3. ±15° of minder
4. Grond
5. Plaatselijke leiding (120 mm of langer)
6. Recht gedeelte van 500 mm of langer

8

Nederlands

Nederlands

Voorbeeld van stroomafwaarts aangesloten binnenunits

* Bij het installeren van een multi-systeem met
meerdere buitenunits, de speciale los verkrijgbare
buitenunit multiverbindingleidingenset gebruiken.
De tabel rechts toont hoe u de juiste set selecteert.

De koelmiddelaftakleidingensets kunnen
alleen gebruikt worden met R-410A.

Koelmiddelaftakkingset

Werkelijke leidinglengte

Toelaatbare lengte na de aftakking

Werkelijke leidinglengte
Equivalente lengte

Equivalente lengte
Totale lengte verlenging

Werkelijke leidinglengte

Hoogteverschil
Hoogteverschil
Hoogteverschil

Tussen multiverbindingleidingenset voor
buitenunits en buitenunit (alleen voor
multiverbindingssystemen)

Tussen buitenunit (*2) en binnenunit

Multiverbindingssysteem
voor een buitenunit
(Q18~)

Individueel systeem
voor buitenunit
(Q8~16)

Toelaatbare Tussen buitenunit en binnenunit
hoogte
Tussen binnenunit en binnenunit
lengte
Tussen buitenunit en buitenunit

Toelaatbare
max. lengte

(*1)“
” toont de multiverbindingleidingenset voor
buitenunits. De verbindingsleidingenset voor
buitenunits moet horizontaal geplaatst zijn.
(*2)Voor de multiverbindingssystemen moet u bij het
lezen van de richtlijnen “buitenunit” vervangen
door “multiverbindingleidingenset voor
buitenunits”.

Opgegeven multiverbindingleidingenset van
buitenunit (BHFP22P100, BHFP22P151) als
optionele accessoire moet worden gebruikt voor
een multiverbindingssysteem voor een
buitenunit. Het selecteren (van een juiste set)
gebeurt volgens dit blad.
Zorg dat u niet de buitenunit
multiverbindingleidingenset (BHFP22M90) of
T-koppelingen gebruikt.

(als aansluiting van 8 binnenunits)

Voorbeelden van aansluitingen

a

h
1

b

r
u

h

A

1

b

s

Buitenunit

A

B

B

i

i

C

j
3

d
D

k
4

e
E

l
5

f
F

m

C

j
3

d
D

k

6

g
G

n
7 H2
8

p

H1

4

e
E

l
5

f
m

F
G

n
7 H2
8

p

H1
H1

H1
1

c
1

3

b

4

f
5

g

a

d
2

s

e
3

t
b

A

4

f

H3

h

j

B

7

8

k
H2

5

g
6

i

h

j

B

7

8

k
H2

REFNET-verbinding en (A • B)

6

i

REFNET-verbinding en (A • B)

Binnenunit ( 1 - 8 )

REFNET-verdeler

r
u

2

e

A

Binnenunit ( 1 - 8 )
Buitenunit

c

d

Buitenunit

REFNET-verdeler

a

Voorbeeld koelmiddelaftakking met
REFNET-verbinding en REFNET-verdeler

1

c

d

b

u

1

r

c

3

e
4

5

f
6

2

3

e
4

t

5

f

H3

6

g

Binnenunit ( 1 - 8 )

d

a

s

8

i

H1

h
7 H2
8

i

H1

REFNET-verdeler

h
7 H2

REFNET-verdeler

g

Binnenunit ( 1 - 8 )

2

Buitenunit

Buitenunit

b

a

Voorbeeld koelmiddelaftakking met REFNET-verdeler

Naam koelmiddelaftakleidingenset
KHRP26A33T
KHRP26A72T
KHRP26A73T + KHRP26M73TP

(Voorbeeld) Met REFNET-verbinding en C,
binnenunits 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Totale capaciteit van alle binnenunits
< 200
200 ≤ x< 290
290 ≤ x< 640
640 ≤ x

u

Voorbeeld unit 8 : i ≤40m

r

s

Buitenunit

t

r ≤10m (Equivalente lengte ≤13m)
s ≤10m (Equivalente lengte ≤13m)
t ≤10m (Equivalente lengte ≤13m)

Te gebruiken koelmiddelaftakkingsaansluiting
KHRP26M22H (max. 4 vertakkingen)
KHRP26M33H (max. 8 vertakkingen)
KHRP26M72H (max. 8 vertakkingen) (* Opmerking)
KHRP26M73H + KHRP26M73HP

Aantal buitenunits
2 set
3 set

(* Opmerking)
Als de diameter van
de leiding boven de
REFNET-verdeler
φ34,9 of meer is, dan
is KHRP26M73HP
vereist.

(Voorbeeld) met REFNET-verdeler,
binnenunits 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Naam multiverbindingleidingenset van buitenunit
BHFP22P100
BHFP22P151

Hoe kiest u de juiste buitenunit multiverbindingleidingenset
• Vereist voor capaciteitstype Q18 of meer van de buitenunit.

Totale capaciteit van alle binnenunits
< 200
200 ≤ x< 290
290 ≤ x< 640
640 ≤ x

Hoe kiest u de juiste REFNET-verdeler
• Kies uit de volgende tabel overeenkomstig de totale capaciteit van alle binnenunits die aangesloten
worden onder de REFNET-verdeler.
(Opmerking) De binnenunit van het type 250 kan niet aangesloten worden onder de REFNET-verdeler.
Gebruik REFNET-verbinding (en).

(Voorbeeld) met REFNET-verbinding en B, binnenunits 7 + 8
(Voorbeeld) met REFNET-verdeler, binnenunits
1+2+3+4+5+6

Te gebruiken koelmiddelaftakkingsaansluiting
KHRP26A22T
KHRP26A33T
KHRP26A72T
KHRP26A73T + KHRP26M73TP

• Andere REFNET-verbinding en (behalve voor de eerste aftakking) moet worden gekozen uit de volgende tabel
overeenkomstig met de totale capaciteit van alle binnenunits die aangesloten worden onder de REFNET-verbinding.

Capaciteitstype van buitenunit
Q8, 10 type
Q12~22 type
Q 24 type~

Hoe kiest u de juiste REFNET-verbinding
• Bij gebruik van een REFNET-verbinding en voor de eerste aftakking van de buitenunit (REFNET-verbinding A in
bovenstaand Voorbeeld), kiest u in de onderstaande tabel overeenkomstig de capaciteit van de buitenunit.

Hoogteverschil tussen buiten- en binnenunits (H1). ≤50m (≤40m als de buitenunit onderaan staat.)
Hoogteverschil tussen binnenunits. (H2) ≤15m
Hoogteverschil tussen buitenunits. (H3) ≤5m
Leidinglengte van eerste koelmiddelaftakkingset (REFNET-verbinding of REFNET-verdeler) naar binnenunit. ≤40m (Zie Opmerking1 – Volgende pagina)
Voorbeeld unit 8 : b + c + d + e + f + g + p ≤40m
Voorbeeld unit 6 : b + h ≤40m, 8 : i + k ≤40m

Werkelijke leidinglengte tussen multiverbindingleidingenset van buitenunit en buitenunit. ≤10m
Gelijkwaardige leidinglengte tussen multiverbindingleidingenset van buitenunit en buitenunit. ≤13m

Voorbeeld unit 6 : a + b + h ≤150m, 8 : a + i + k ≤150m
Voorbeeld unit 8 : a + i ≤150m
Voorbeeld unit 8 : a + b + c + d + e + f + g + p ≤150m
Gelijkwaardige leidinglengte tussen buitenunit (*2) en binnenunit. ≤175m (voor berekeningsdoeleinden wordt aangenomen dat de gelijkwaardige leidinglengte van de REFNET-verbinding 0,5 m is en deze van de REFNET-verdeler 1 m is.)
Totale leidinglengte vanaf de buitenunit (*2) naar alle binnenunits. ≤300m

≤150m

6

g

REFNET-verbinding en (A-G)

Binnenunit ( 1 - 8 )

t

H3

Binnenunit ( 1 - 8 )

c

2

2

c

REFNET-verbinding en (A-G)

Leidinglengte tussen buitenunit (*2) en binnenunits

(*1)

Eerste buiten
unit multiverbindingleidingenset

a

Buitenunit

Voorbeeld koelmiddelaftakking met REFNET-verbinding

Werkzaamheden koelmiddelleidingen (bijgevoegde tabel)
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6-5 Aansluitvoorbeeld

9

10

Afmeting A Afmeting B

Afmeting D

Buitenunit

Afmeting A

Afmeting C

Buitenunit

+

R=

×0,26 +

φ19,1

φ15,9

φ12,7

φ9,5

Totale lengte (m) van
de vloeistofleidingen
met diameter φ15,9

φ22,2

φ19,1

φ15,9

max. grote

vloeistofleiding
Standaarddiameter

0kg
0,7kg
2,1kg
1,7kg
2,0kg

Q8
Q10
Q12
Q14
Q16

Q26

Q24

Q22

Q20

Q18

2,7kg

4,2kg

2,8kg

2,1kg

0,7kg

Correctiewaarde per buitenunitcapaciteit

Totale lengte (m) van
de vloeistofleidingen
met diameter φ19,1

φ54,1

φ41,3

×0,37 +

φ41,3

φ34,9

φ28,6

φ34,9

φ28,6

φ19,1
φ22,2

max. grote

gasleiding
Standaarddiameter

Totale lengte (m) van
de vloeistofleidingen ×0,022 +
met diameter φ6,4

Totale lengte (m) van
de vloeistofleidingen
met diameter φ22,2

Q8 type
Q10 type
Q12 type
Q14 type
Q16 type
Q18~22 type
Q24 type
Q26~34 type
Q36~48 type

Systeemnaam
van buitenunit

Q36

Q34

Q32

Q30

Q28

* Indien ter plaatse beschikbaar, deze
diameter gebruiken.
Anders kan deze niet vergroot worden.

[vloeistofzijde]
Q8, 10 type : φ9,5 → φ12,7
Q12~16 type : φ12,7 → φ15,9
Q18~24 type : φ15,9 → φ19,1
Q26~48 type : φ19,1 → φ22,2

φ12,7

φ34,9
φ54,1

φ28,6*
φ34,9
φ41,3

φ15,9
φ19,1

φ9,5

φ19,1
φ25,4
φ28,6

φ22,2

φ19,1

φ15,9

φ12,7

max. grote

vloeistofleiding
Standaarddiameter

φ15,9
φ19,1
φ22,2

max. grote

gasleiding
Standaarddiameter

4,1kg

2,7kg

4,0kg

3,7kg

4,1kg

Q46

Q44

Q42

Q40

Q38

Totale lengte (m) van
de vloeistofleidingen
met diameter φ12,7

5,7kg

6,1kg

4,7kg

6,2kg

4,8kg

×0,12 +

Q48

6,0kg

Totale lengte (m) van
de vloeistofleidingen ×0,059
met diameter φ9,5

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+ h + i + j + k + l + m + n + p ≤ 300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
De meest vergelegen binnenunit 8
De dichtstbijzijnde binnenunit
1
( a + b + c + d + e + f + g + p ) - ( a + h ) ≤ 40 m

2. Voor het berekenen van de totale uitbreidingslengte, moet de werkelijke lengte van
bovengenoemde leidingen verdubbeld worden. (behalve hoofdleiding en de
leidingen die niet vergroot worden)

3. Binnenunit naar de dichtstbijzijnde aftakkingset ≤ 40 m

4. Het verschil tussen
[Buitenunit naar de meest ver gelegen binnenunit] en [Buitenunit naar de
dichtstbijzijnde binnenunit]
≤ 40 m

8 b + c + d + e + f + g + p ≤ 90 m
vermeerder de leidingdiameter van
b, c, d, e, f, g

Vereiste voorwaarden

1. De leidinggrote moet worden vergroot als de lengte van de leiding tussen de
eerste aftakkingsset en de laatste aftakkingsset meer dan 40 m is.
(Reduceerkoppelingen moeten ter plaatse betrokken worden)
Als de grotere leidinggrote groter is dan de grote van de hoofdleiding, moet u de
grote van de hoofdleiding vergroten naar dezelfde leidinggrote.

a : φ15,9 × 40 m
b : φ15,9 × 5 m
c : φ9,5 × 35 m
d : φ9,5 × 35 m

a

B

i

h
1

b

2

c
j

C

a+b

i+r c+d+e+f+g+h+s

j+k

k

D

4

e
l

E

φ34,9 → φ38,1*

Q22 type 26,0 kg

5

f
m

F

6

g
n

G

7
8

p

H1

REFNET-verbinding (A-G)

Binnenunits ( 1 - 8 )

3

d

Buitenunit

A

φ28,6

φ25,4

φ19,1
φ9,5

φ6,4

φ15,9

e : φ9,5 × 35 m
f : φ9,5 × 35 m
g : φ9,5 × 30 m
h : φ9,5 × 20 m

R= 45 0,18 + 23 0,12 + 195 0,059 + 40 0,022 + 2,8 =26,045

(Voorbeeld)
Wanneer de buitenunit
type Q22 is en elke
leidinglengte is zoals
rechts aangegeven.

Vermeerder de leidingdiameter als volgt
φ 9,5 → φ12,7
φ15,9 → φ19,1
φ22,2 → φ25,4*
φ12,7 → φ15,9
φ19,1 → φ22,2
φ28,6 → φ31,8*

Voorbeeldschema’s

φ19,1
φ22,2

φ15,9

φ12,7
φ15,9*

φ12,7

φ9,5

max. grote

vloeistofleiding
Standaarddiameter

max. grote

gasleiding
Standaarddiameter

*1 Bestaande leidingen moeten voldoen aan de conditie van een ontwerpdruk
van 3,3MPa.
Specifiek om te controleren dat de dikte (van de leiding) niet minder mag
zijn dan de vereiste minimumdikte zoals aangegeven in de
installatiehandleiding (1).
*2 Bestaande leidingen moeten worden verbonden op Afmeting A.

P20 · 25 · 32 · 40 · 50 type
P63 type *φ12,7 toepasselijk
P80 type
P100 · 125 · 140 type
P200 type
P250 type

Capaciteitstype
van binnenunit

Leidingen tussen de koelmiddelvertakkingsset - binnenunit (Afmeting E)
• In overeenstemming brengen met de diameter van de verbindingsleiding van
de binnenunit.
(eenheid : mm)

s : φ9,5 × 5 m

* Indien ter plaatse
beschikbaar, deze
diameter gebruiken.
Anders kan deze niet
vergroot worden.

i :φ12,7 × 20 m
j : φ6,4 × 20 m
k : φ6,4 × 20 m
r : φ12,7 × 3 m

Voorbeeld voor koelmiddelaftakkingen met REFNET koppelingen en REFNET vertakkingen

*φ25,4 toepasselijk in het geval van 290 ≤ x <420, indien beschikbaar ter plaatse.

< 150
150 ≤ x < 200
200 ≤ x < 290
290 ≤ x < 420
420 ≤ x < 640
640 ≤ x < 920
920 ≤ x

Totale capaciteit
van alle
binnenunits

Leidingen tussen koelmiddelvertakkingssets (Afmeting D)
• Kies uit de volgende tabel overeenkomstig de totale capaciteit van alle
binnenunits die stroomafwaarts aangesloten worden.
(Opmerking) Grote van verbindingsleidingen mag niet groter zijn dan grote
van hoofdleidingen (Afmeting A).
(eenheid : mm)

[gaszijde]
Q8 type : φ19,1 → φ22,2
Q10 type : φ22,2 → φ25,4*
Q12, 14 type : Niet verhoogd
Q16~22 type : φ28,6 → φ31,8
Q24 type : Niet verhoogd
Q26~34 type : φ34,9 → φ38,1
Q36~48 type : Niet verhoogd

• Wanneer de gelijkwaardige leidinglengte tussen de buitenunit en de
binnenunit 90m of langer is, moet de grote van de hoofdleidingen aan gasen vloeistofzijde (Afmeting A) worden vergroot.

×0,18 +

Leidingen tussen buitenunit multiverbindingleidingenset ~ buitenunit (Afmeting C)
• Kies uit de onderstaande tabel volgens het individuele capaciteitstype van
de systeemnaam van de opbouw van de buitenunit.
(eenheid : mm)

Leidingen tussen buitenunit multiverbindingleidingensets (Afmeting B)
• Kies uit de onderstaande tabel volgens het individuele capaciteitstype van
de systeemnaam van de opbouw van de buitenunit.

Leidingen tussen de buitenunit - koelmiddelvertakkingsset (Afmeting A)
• Kies uit de onderstaande tabel volgens de systeemnaam van de buitenunit.

Toegestane lengte wanneer de eerste koelmiddelaftakkingset naar binnenunits 40 m of minder is, echter deze kan verlengd worden tot 90 m als aan alle volgende voorwaarden is voldaan.
(In het geval van “Vertakking met REFNET-verbinding”)

∗Opmerking 1

Hoeveelheid opnieuw bijvullen R (kg)
( • Afronden tot 2 decimaalplaatsen voor R.)
OPMERKING: THE ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT
BEFORE TESTRUN IS ONLY CORRECTION VALUE BY
OUTDOOR UNIT CAPACITY.

Berekeningsmethode voor opnieuw bijvullen van
koelmiddel

Afmeting E

Binnenunit

< voor multiverbindingssystemen >

Afmeting E

Binnenunit

Afmeting D

Keuze van leidingmaat

< voor individuele systemen >
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7.

BEDRADING BUITEN HET APPARAAT
VOORZORGSMAATREGELEN

• Alle bekabeling buiten het apparaat en alle componenten moeten
door een erkend elektrotechnisch installateur worden geïnstalleerd en moeten voldoen aan de ter plaatse en landelijk geldende voorschriften.
• Gebruik een schone leiding. Gebruik nooit een voedingsbron die
gedeeld moet worden met een ander apparaat.
• Installeer nooit een faseversnellingscondensator. Aangezien dit
apparaat is uitgerust met een gelijkstroom-wisselstroom omzetter, zal door het installeren van een faseversnellingscondensator
niet alleen het effect van de verbetering van de vermogensfactor
tenietgedaan worden, maar kan dit ook ongevallen veroorzaken
door oververhitting van de condensator als gevolg van hoogfrequente trillingen.
• Begin pas met werkzaamheden aan de bedrading nadat de voeding is uitgeschakeld.
• Aard draden altijd overeenkomstig de plaatselijke en landelijke
voorschriften.
• Dit apparaat is uitgerust met een gelijkstroom-wisselstroom
omzetter. Monteer een aardlekschakelaar voor het elimineren van
overlast op andere apparatuur door vermindering van storing die
door de omzetter wordt geproduceerd en om te voorkomen dat
door lekstromen de behuizing van het apparaat onder stroom kan
komen te staan.
• Aard de installatie nooit op gasleidingen, afvoerpijpen, bliksemafleiders of telefoonaardingskabels.
Gasleidingen: kunnen ontploffen of vuur vatten als er een gaslek is.
Afvoerpijpen: bij gebruik van leidingen van hard plastic is geen
aardingseffect mogelijk.
Telefoonaardingskabels en bliksemafleiders: gevaarlijk wanneer deze door de bliksem worden getroffen als gevolg van een
abnormale toename van elektrisch potentiaal in de aardaansluiting.
• Installeer een aardlekschakelaar.
Dit apparaat maakt gebruik van een omzetter, dus monteer
aardlekschakelaars die geschikt zijn voor hogere harmonischen,
om te voorkomen dat de aardlekschakelaar zelf niet meer werkt.
• Monteer een aardlekschakelaar die geschikt is als bescherming
tegen aardingsfouten in combinatie met een hoofdschakelaar of
zekering voor gebruik met bedrading.
Opmerking
• Elektrische bedrading moet aangebracht worden in overeenstemming met de bedradingsschema’s en de in deze handleiding
aangegeven beschrijvingen.
• Het systeem niet inschakelen totdat de installatie van de koelmiddelleidingen voltooid is.
(Als het systeem wordt ingeschakeld alvorens de installatie van
de leidingen is voltooid, kan de compressor defect raken.)
• Verwijder nooit de thermistor, sensor, enz. bij het aansluiten van
de voedingsbedrading en de transmissiebedrading.
(Als het systeem wordt ingeschakeld wanneer de thermistor, sensor, enz. verwijderd zijn, kan de compressor defect raken.)
• Dit product is uitgerust met een fasebeveiligingsdetector die enkel
functioneert wanneer de voeding is ingeschakeld. Als er
stroomonderbrekingen zijn of als de stroomvoorziening waarvan
het apparaat gebruik maakt aan en uit gaat, plaatselijk een omgekeerde fasebeveiligingscircuit installeren. Door het apparaat in
omgekeerde fase te laten draaien kunnen de compressor en
overige onderdelen defect raken.
• Maak de voedingskabel stevig vast. Door toevoer van voeding
met een ontbrekende N-fase of verkeerd aangesloten N-fase zal
het apparaat defect raken.
• Nooit de stroomvoorziening in omgekeerde fase aansluiten.
In omgekeerde fase kan het apparaat niet normaal functioneren.
Als u het apparaat in omgekeerde fase aansluit, twee van de drie
fasen verwisselen.
• Zorg ervoor dat de elektrische onbalansverhouding niet groter is
dan 2%. Als deze groter is dan dit, zal de levensduur van het
apparaat verkort worden.
Als de verhouding meer is dan 4%, wordt het apparaat uitgeschakeld en verschijnt er een storingscode op de afstandsbediening van de binnenunit.

Nederlands

• Sluit de bedrading stevig aan met gebruik van de voorgeschreven
draad en maak deze vast met de bijgeleverde klem zonder
externe druk uit te oefenen op de aansluitpuntonderdelen
(aansluitpunt voor voedingsbedrading, aansluitpunt voor transmissiebedrading en aardingsaansluitpunt.)

7-1 Voedingscircuit, beveiligingsinrichtingen en
bedradingsvereisten
• Voor aansluiting van het apparaat moet een voedingscircuit
worden geïnstalleerd (zie onderstaande tabel). Dit circuit moet
beveiligd worden met de vereiste beveiligingsinrichtingen, bijv.
een hoofdschakelaar, een vertragingszekering voor elke fase en
een aardlekschakelaar.
• Wanneer een aardlekschakelaar wordt toegepast, moet dit een
snelle (1 seconde of minder) 200 mA-aardlekschakelaar zijn.
• Gebruik alleen koperen geleiders.
• Gebruik een geïsoleerde kabel voor de voedingskabel.
• Kies het type voedingskabel en de diameter in overeenstemming
met de betreffende plaatselijk en landelijk geldende bepalingen.
• De specificaties voor te gebruiken bedrading voldoen aan
IEC60245.
• Gebruik kabels van het type H05VV bij het gebruik van ommantelde leidingen.
Gebruik kabels van het type H07RN-F wanneer geen ommantelde leidingen worden gebruikt.

RQYQ8PY1B
RQYQ10PY1B
RQYQ12PY1B
RQYQ14PY1B
RQYQ16PY1B
RQYQ18PY1B
RQYQ20PY1B
RQYQ22PY1B
RQYQ24PY1B
RQYQ26PY1B
RQYQ28PY1B
RQYQ30PY1B
RQYQ32PY1B
RQYQ34PY1B
RQYQ36PY1B
RQYQ38PY1B
RQYQ40PY1B
RQYQ42PY1B
RQYQ44PY1B
RQYQ46PY1B
RQYQ48PY1B

Fase en
frequentie

Spanning

Minimum
circuit amp.

Aanbevolen
zekeringen

φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz
φ 3, 50Hz

380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V
380-415V

18,5A
21,6A
22,7A
31,5A
31,5A
32,5A
41,2A
44,3A
50,0A
51,0A
54,1A
55,2A
63,0A
64,0A
65,0A
73,7A
81,5A
82,5A
83,5A
86,6A
87,7A

25A
25A
25A
35A
35A
40A
50A
50A
60A
60A
60A
70A
70A
80A
80A
90A
90A
100A
100A
100A
100A

Opmerking
De specificaties in de bovenstaande tabel zijn voor standaardcombinaties (zie 2. INLEIDING).

7-2 Aansluitvoorbeeld van bedrading voor het
gehele systeem
(Zie afbeelding 19)
1. Voeding
2. Hoofdschakelaar
3. Aardlekschakelaar
4. Zekering
5. Buitenunit
6. Keuzeschakelaar KOELEN / VERWARMEN
7. Afstandsbediening
8. Binnenunit
Opmerking
• Zorg ervoor dat de zwakstroom elektrische bedrading (bijv.
voor de afstandsbediening, tussen de units, enz.) en de voedingsbedrading niet vlak bij elkaar geleid worden en op een
afstand van tenminste 50 mm van elkaar geïnstalleerd
worden.
Wanneer deze bedradingen te dicht bij elkaar geleid worden
kan dit elektrische interferentie, storingen en defecten veroorzaken.
• Sluit de voedingskabels aan op het voedingskabelaansluitpuntenblok en bevestig deze op de manier zoals beschreven
in “7-5 Aansluiten van de voedingsbedrading”.
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•
•
•

De transmissiebedrading moet worden bevestigd zoals beschreven in “7-4 Aansluiten van de transmissiebedrading”.
Zet de bedrading vast met klemmen zoals isolatieklembanden
om contact met de leidingen te voorkomen.
Vorm de bedrading zodanig dat onderdelen zoals het deksel
van de elektrische aansluitingenkast niet vervormd kunnen
raken. Sluit het deksel stevig.

7-3 Leiden van de bedrading
• Voer de voedingsbedrading en de aardingsbedrading naar buiten
via de voedingsbedradingopening aan de zijkanten, de voorzijde
(uitdrukopening) of het bodemframe (uitdrukopening).
• Leid de transmissiebedrading via de bedradingsopening (uitdrukopening) in de voorzijde van het apparaat of via een leidingopening.
(Zie afbeelding 20)
1. Elektrisch bedradingsschema
2. Op de achterzijde van het deksel van de elektrische
aansluitingenkast.
3. Voedingsbedrading, aardingsbedrading (in buizen)
4. (Wanneer de bedrading naar buiten geleid wordt via het
zijpaneel.)
5. Transmissiebedrading
6. Leidingopening
7. Buis
8. Voor voedingsbedrading en aardingsbedrading
9. Via deksel
10. Snijd voor gebruik de gearceerde delen af.
11. Braam
12. Uitdrukopening
13. Voor transmissiebedrading
Opmerking
• Open de uitdrukopeningen met een hamer of iets dergelijks.
• Na het uitkloppen van de openingen wordt het aanbevolen ruwe
gedeelten bij te werken en deze te verven met reparatieverf om
roestvorming te voorkomen.
• Bij het leiden van bedrading door de uitdrukopeningen, bramen
rondom de uitdrukopeningen verwijderen en de bedrading beschermen met beschermingstape. (Zie afbeelding 20)
• Wanneer de mogelijkheid bestaat dat kleine dieren het systeem
binnendringen, alle openingen afdichten (gearceerde delen in
afbeelding 20) met materiaal (niet meegeleverd).

7-4 Aansluiten van de transmissiebedrading
• Zie afbeelding 21, 22 voor de aansluiting van de transmissiebedrading tussen de buitenunit en binnenunit, buitenunit en buitenunit van een ander systeem, buitenunit en buitenunit van
hetzelfde systeem (enkel multi-systeem) of naar de keuzeschakelaar KOELEN/VERWARMEN.
(Zie afbeelding 21)
1. Aansluitvoorbeeld enkelvoudig systeem
2. Buitenunit
3. Keuzeschakelaar KOELEN / VERWARMEN
4. Naar buitenunit van een ander systeem
5. Paar de terminalsymbolen aan elkaar. (Heeft polariteit)
6. Gebruik duplexkabels
7. Binnenunit
8. De voedingsbedrading nooit aansluiten
(Zie afbeelding 22)
1. Aansluitvoorbeeld multi-systeem
2. Buitenunit A (Masterunit)
3. Buitenunit B (Subunit)
4. Keuzeschakelaar KOELEN / VERWARMEN
5. Naar binnenunit
6. Naar buitenunit van een ander systeem
• Alle transmissiebedrading moet ter plaatse worden betrokken.
Voor alle bedrading moet afgeschermde vinyldraad
2
0,75-1,25 mm of kabel (duplex) gebruikt worden. (Triplex enkel
voor keuzeschakelaar KOELEN/VERWARMEN.)
• Transmissiebedrading (Over het symbool 1 ~ 3 , zie afbeelding
21, 22) dient te gebeuren binnen de volgende beperkingen.
Als deze worden overschreden, kunnen er zich besturingsproblemen voordoen.
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1 Tussen buitenunit en binnenunit

Tussen buitenunit en buitenunit van andere systemen
Max. lengte van bedrading
: 1.000 m
Max. totale lengte van bedrading : 2.000 m
Max. aantal aftakkingen
: 16
[Opmerking]
Geen aftakking is
toegestaan na
aftakking (Zie
afbeelding 23)
Max. aantal buitenunits van andere systemen die
kunnen worden aangesloten
: 10
(Zie afbeelding 23)
1. Buitenunit
2. Binnenunit
3. Aftaklijn 1
4. Aftaklijn 2
5. Geen aftakking is toegestaan na aftakking
6. Hoofdlijn
7. Centrale afstandsbediening, enz.
8. Aftaklijn 3
9. Transmissiebedrading tussen buitenunit en binnenunit
10. Transmissiebedrading tussen buitenunit en buitenunit
2 Tussen buitenunit en buitenunit van hetzelfde systeem
(Enkel voor multisysteem)
Max. lengte van bedrading
: 30 m
3 Transmissiebedrading naar keuzeschakelaar KOELEN/VER2
WARMEN
Max. lengte van bedrading
: 500 m
• De transmissiebedrading binnen de elektrische aansluitingenkast
moet bevestigd worden met de klem (1) zoals getoond in afbeelding 24.
(Zie afbeelding 24)
1. In de elektrische aansluitingenkast
2. Vastzetten aan de elektrische aansluitingenkast met de
bijgeleverde klem (1).
• Buiten de units moet de transmissiebedrading tegelijkertijd met
de plaatselijke koelmiddelleidingen afgewerkt worden en
omwikkeld worden met tape (niet meegeleverd) zoals getoond in
afbeelding 25.
(Zie afbeelding 25)
1. Vloeistofleiding
2. Gasleiding
3. Transmissiebedrading
4. Isolatiemateriaal
5. Afwerkingstape
• Voor multi-systeem:
1. De transmissiebedrading tussen buitenunits in hetzelfde leidingsysteem moet worden aangesloten op aansluitpunten Q1
en Q2 (TO MULTI UNIT).
Wanneer de bedrading op de F1, F2 (TO OUT/D UNIT)
aansluitpunten wordt aangesloten, zal dit resulteren in een
defect.
2. Bedrading naar andere systemen moet aangesloten worden
op de aansluitpunten F1 en F2 (TO OUT/D UNIT) op de printkaart van de masterunit. De buitenunit met aangesloten transmissiebedrading naar de binnenunit is de masterunit. De
andere zijn subunits.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Sluit de voedingsbedrading niet aan op de aansluitpunten voor de
besturingsbedrading. Hierdoor wordt het gehele systeem onherstelbaar beschadigd.
• Bij het aansluiten van de bedrading op het aansluitpuntenblok op
de printkaart, kan de printkaart door te grote verhitting of te vast
aandraaien beschadigd worden. De bedrading voorzichtig bevestigen.
Zie onderstaande tabel voor het aantrekkoppel van de aansluitpunten van de besturingsbedrading.
Schroefmaat

Aantrekkoppel (N · m)

M3 ABC I/P

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

Nederlands
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7-5 Aansluiten van de voedingsbedrading
Sluit de voedingsbedrading aan op het aansluitpuntenblok voor de
voedingsbedrading en zet deze op zijn plaats vast met behulp van de
bijgeleverde klem zoals getoond in afbeelding 26.

7-6 Aansluiten van bedrading binnen in units
• Leid en bevestig de voedings- en besturingsbedrading met
behulp van de bijgeleverde klem (1), (2) en (3) aan de hand van
afbeelding 27.
(Zie afbeelding 27)
1. Vastzetten met bijgeleverde klem (3).
2. Elektriciteitsbuis
3. Bij het naar buiten leiden van de voeding/aardingsbedrading vanaf de linkerzijde.
4. Wanneer de besturingssbekabeling via de leidingopening wordt aangesloten.
5. Wanneer de voedingsbekabeling en de aardingkabel via
de voorzijde wordt aangesloten.
6. Meer dan 50 mm vrijmaken.
7. Bij het naar buiten leiden van de besturingsbedrading via
de uitdrukopening.
8. Vastzetten aan de achterzijde van de kolomsteun met
behulp van de bijgeleverde klem (2).
9. Wanneer de voedingsbekabeling en de aardingkabel via
de rechterzijde wordt aangesloten.
10. Voedingsbedrading
11. Transmissiebedrading
12. Aardingskabel
13. Vastzetten aan de achterzijde van de steunbalk met
behulp van de bijgeleverde klem (1).
14. Vastzetten aan de achterzijde van de kolomsteun met
behulp van de bijgeleverde klem (2).
15. Zorg ervoor dat de akoestische isolatie van de compressor niet loskomt bij het installeren van de bekabeling.

(Zie afbeelding 26)
1. Netvoeding (3N~50Hz 380-415V)
2. Aardlekschakelaar
3. Aftakschakelaar, overstroomonderbreker
4. Aardingskabel
5. Bevestig isolatiemoffen
6. Aansluitpuntenblok voedingsbedrading
7. Aardingsaansluitpunt
8. Klem (1) (bijgeleverd)
• De L1, L2, L3 en N fasen van de voedingsbedrading moeten
afzonderlijk aan de haak bevestigd worden met behulp van de
bijgeleverde klem (1).
• De aardingsbedrading moet vastgemaakt worden aan de voedingsbedrading met behulp van de bijgeleverde klem (1) om te
voorkomen dat trekkracht wordt uitgeoefend op de aansluitpunten.
• Leid de bedrading zo dat deze niet in contact komt met de voedingsdraden van de compressor. Als deze kabels met elkaar in
contact komen, kunnen andere apparaten beschadigd raken.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik voor het maken van de aansluitingen draadoog-type
aansluitpunten met isolatiemoffen. (Zie onderstaande afbeelding.)

Voedingskabel
Draadoog-type aansluitpunt

VOORZORGSMAATREGELEN

Isolatiemof
• Gebruik de voorgeschreven voedingskabel en sluit deze stevig
aan, zet deze vervolgens vast onder de trekontlasting om te
voorkomen dat de kabel, doordat er van buitenaf aan wordt
getrokken, kan losraken van het aansluitingenblok.
• Gebruik een passende schroevendraaier voor het aandraaien van
de schroeven van de aansluitingen. Een te smalle schroevendraaier zal de kop van de schroef beschadigen, waardoor goed
aandraaien onmogelijk wordt.
• Wanneer u de schroeven te stevig aandraait, kunnen ze breken.
Zie onderstaande tabel voor het aantrekkoppel van de aansluitpuntschroeven.

Schroefmaat

Aantrekkoppel (N·m)

M8 Voedingsaansluitpunt,
aardingsaansluitpunt

5,5 ~7,3

• Bij het naar buiten trekken van de aardingskabel, deze door het
uitgesneden gedeelte van de schotelring naar buiten leiden. (Zie
onderstaande afbeelding.) Een onjuiste aardingsverbinding kan
tot gevolg hebben dat er geen goede aarding wordt verkregen.

• De besturingsbedrading moet tenminste 50 mm verwijderd zijn
van de voedingsbedrading.
• Zorg ervoor dat geen enkele bedrading in contact komt met de
leidingen (gearceerde delen in afbeelding 27).
• Controleer na het voltooien van het bedradingswerk of bij de elektrische onderdelen in de elektrische aansluitingenkast geen
losse verbindingen zijn.

8.

LEKTEST EN VACUUMDROGEN

Opmerking
• Gebruik voor de lektest altijd stikstofgas.
• De afsluiter absoluut niet openen totdat de meting van de isolatie
van het hoofdvoedingscircuit voltooid is. (meten nadat de afsluiter
is geopend heeft tot gevolg dat de isolatiewaarde lager wordt.)

8-1 Voorbereidingen
<Benodigde gereedschappen>

Drukmeter
Vulslangklep

• Gebruik altijd speciaal voor R410A bedoelde
gereedschappen die voldoende bestand zijn
tegen de systeemdruk en om te voorkomen dat
verontreinigingen het systeem binnendringen.
• Gebruik een vulslang met een drukstang voor
het aansluiten op de onderhoudsaansluiting van
de afsluiters of de koelmiddelvulaansluiting.

Vacuümpomp

• De vacuümpomp voor vacuümdrogen moet een
onderdruk van –100,7 kPa (5 Torr –755mm Hg)
kunnen pompen.
• Let er op dat de pompolie nooit terugstroomt in
de koelmiddelleiding wanneer de pomp stopt.

Cup onderlegring
Draadoog-type aansluitpunt
Weggesneden stuk
• Wanneer twee kabels op één enkel aansluitpunt worden
aangesloten, zodanig aansluiten dat de draadoogcontacten met
de achterkant tegenover elkaar komen te staan. Zorg er eveneens voor dat de dunste kabel bovenaan komt en zet de twee
kabels tegelijkertijd vast aan de kunststof haak met behulp van de
bijgeleverde klem (1).

Aansluitblok

Draadoog-type
aansluitpunt

Kabel: dun
Kabel: dik

Kunsthars haak

Nederlands

<Systeem voor lektest en vacuümdrogen>
• Zie afbeelding 28 en sluit een stikstoftank, koelmiddeltank en een
vacuümpomp aan op de buitenunit.
De koelmiddeltank en de vulslangverbinding met de koelmiddelvulaansluiting of met de afsluiter A, C in afbeelding 28 zijn nodig
in “11. EXTRA KOELMIDDEL BIJVULLEN EN SYSTEEM
TESTEN”.
• De afsluitklep en de afsluiters A~C in afbeelding 28 moeten
worden geopend of gesloten overeenkomstig met de onderstaande tabel.
(Zie afbeelding 28)
1. Drukmeter
2. Stikstof
3. Meetinrichting
4. R410A tank (met sifon)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9.

Vacuümpomp
Vulslang
Afsluiter vloeistofzijde
Afsluiter gaszijde
Afsluitklep onderhoudsaansluiting
Afsluiter B
Afsluiter C
Afsluiter A
Buitenunit
Koelmiddelvulaansluiting
Naar binnenunit
Leidingen tussen units
Stroomrichting van koelmiddel

Status van afsluiters A, B
en C en afsluitkleppen

Afsluiter
A

B

afsluitklep
C

Vloeistofzijde

Lektest, vacuümdrogen
(Sluit afsluiter A en de
Sluiten Openen Openen Sluiten
afsluitkleppen veilig.
Anders komt het
koelmiddel in de unit vrij.)

Gaszijde

Sluiten

Opmerking
• De lektest en het vacuümdrogen moeten
gebeuren via de onderhoudsopeningen van
de afsluiters aan de vloeistofzijde en gaszijde.
Zie het [R410A] label dat bevestigd is aan de
voorplaat van de buitenunit voor bijzonderheden over de locatie van de onderhoudsaansluiting (zie afbeelding rechts).
• Zie [Gebruik van de afsluiter] in “11-1 Alvorens met het werk te beginnen” voor details
[R410A] label
over de behandeling van de afsluiter.
• De koelmiddelvulaansluiting wordt aangesloten op de unitleiding.
Bij het verlaten van de fabriek is de unit met koelmiddel gevuld,
dus wees voorzichtig bij het bevestigen van de vulslang.

8-2 Methode lektest en vacuümdrogen
Voer na het voltooien van het leidingenwerk een lektest en vacuümdrogen uit.
<Lektest>
Voer de druk in de vloeistof- en gasleidingen op tot 3,3 MPa
(33 bar) (gebruik geen hogere druk dan 3,3 MPa (33 bar)). Als de
druk binnen 24 uur niet terugloopt, is het systeem lekvrij.
Als de druk terugloopt, het systeem controleren op lekkages, reparaties maken en de lektest nogmaals uitvoeren.
<Vacuümdrogen>
Maak het systeem van de vloeistof- en gasleidingen luchtledig
door gedurende meer dan 2 uur een vacuümpomp te gebruiken en
breng het systeem naar –100,7 kPa of minder. Houd het systeem
gedurende minimaal 1 uur in deze toestand en controleer of de
vacuümmeter al dan niet omhoog gaat. Als de meter omhoog
gaat, is er ofwel vocht in het systeem aanwezig of het systeem is
lek.
Opmerking
Ga als volgt te werk als er mogelijk vocht in het systeem aanwezig is.
(Bijvoorbeeld, als het werk tijdens een regenperiode is uitgevoerd, of als het werk langere tijd geduurd heeft en er condens in
de leidingen is terechtgekomen of als tijdens het werk regen in
de leidingen is terechtgekomen, enz.).
(1) Na het uitvoeren van het vacuümdrogen gedurende 2 uur, het
systeem met stikstofgas op een druk brengen van 0,05 MPa
(lucht toelaten), vervolgens met behulp van een vacuümpomp
gedurende 1 uur een onderdruk pompen van –100,7 kPa (vacuümdrogen).
(2) Als de druk niet –100,7 kPa bereikt nadat het systeem gedurende
tenminste 2 uur is leeg gepompt, het proces van lucht toelaten vacuümdrogen herhalen.
Houd na het vacuümdrogen het vacuüm gedurende 1 uur aan en
controleer met behulp van een vacuümmeter of de druk niet oploopt.
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LEIDINGISOLATIE

• De leidingen moeten worden geïsoleerd nadat “8. LEKTEST EN
VACUUMDROGEN” werd uitgevoerd.
• Isoleer altijd de leidingen aan de vloeistofzijde en aan de gaszijde
in de leidingen tussen de units en de koelmiddelaftakkingset. Het
niet isoleren van de leidingen kan lekkage of brandwonden veroorzaken. (De leidingen aan de gaszijde kunnen temperaturen tot
120°C bereiken. Controleer of de gebruikte isolatie bestand is
tegen dergelijke temperaturen.)
• Verstevig de isolatie op de koelmiddelleidingen al naargelang de
installatieomgeving. Aan de buitenzijde van de isolatie kan zich
condens vormen.
 Omgevingstemperatuur: 30°C, vochtigheidsgraad: 75% tot
80% RH: Min. dikte: 15 mm.
 Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30°C en de
vochtigheidsgraad 80% RH, dan is de minimum dikte 20 mm.
• Als de mogelijkheid bestaat dat condensatie op de afsluiter in de
binnenunit druppelt via de openingen in de isolatie en de leidingen omdat de buitenunit hoger geplaatst is dan de binnenunit,
enz, moet dit worden voorkomen door de verbindingen te stuiken,
enz. (Zie afbeelding 29)
• Na het openen van een uitdrukopening moet het leidinguitvoergatdeksel bevestigd worden. (Zie afbeelding 30)
• Als de kans bestaat dat kleine dieren en dergelijke het apparaat
binnendringen door het leidinguitvoergat, het gat afsluiten met
afdichtmateriaal (ter plaatse te betrekken) na het voltooien van
“11. EXTRA KOELMIDDEL BIJVULLEN EN SYSTEEM TESTEN”. (Zie afbeelding 30)
(Zie afbeelding 29)
1. Afsluiter vloeistofzijde
2. Afsluiter gaszijde
3. Leidingen tussen binnenunits
4. Isolatiemateriaal
5. Stuiken, enz.
6. Koelmiddelvulaansluiting
(Zie afbeelding 30)
1. Leidinguitvoergatdeksel
2. Open een uitdrukopening bij “

”.

3. Dicht “
”.
4. Leidingen vloeistofzijde
5. Leidingen gaszijde
Opmerking
• Na het uitkloppen van de openingen wordt het aanbevolen de
oneffenheden van de uitdrukopeningen bij te werken (zie afbeelding 30) en de randen en de gedeelten rondom de randen te verven met reparatieverf.

10. CONTROLEREN VAN DE APPARATUUR EN DE INSTALLATIECONDITIES
Controleer de volgende punten.
Voor diegenen die de elektrische verbindingen maken
1. Controleer op defecten in de besturingsbedrading of loszittende
moeren.
Zie “7-4 Aansluiten van de transmissiebedrading”.
2. Controleer op defecten in de voedingsbedrading of loszittende
moeren.
Zie “7-5 Aansluiten van de voedingsbedrading”.
3. Is de isolatie van het hoofdvoedingscircuit verouderd?
Meet de isolatie en controleer of de isolatie boven de normale
waarde is overeenkomstig de betreffende plaatselijke en landelijke bepalingen.
Voor diegenen die de leidingen aanleggen
1. Zorg ervoor dat de leidingdiameter correct is.
Zie “6-1 Keuze van het leidingmateriaal en de koelmiddelaftakkingset”.
2. Zorg ervoor dat alle isolatiewerk is uitgevoerd.
Zie “9. LEIDINGISOLATIE”.
3. Zorg er voor dat er geen defect is in de koelmiddelleiding.
Zie “6. KOELMIDDELLEIDINGEN”.

Nederlands
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11. EXTRA KOELMIDDEL BIJVULLEN EN
SYSTEEM TESTEN
Bij het verlaten van de fabriek is de buitenunit met koelmiddel gevuld,
echter bij installatie moeten sommige systemen afhankelijk van de
diameter en de lengte van de leidingen nog met extra koelmiddel
worden bijgevuld.
Volg de procedure aangegeven in dit hoofdstuk voor het bijvullen van
extra koelmiddel.
Voer daarna de werkingstest uit.

<Aantrekkoppel>
Afmeting
van de
afsluiter

11-1 Alvorens met het werk te beginnen

Spindel (afsluiterhuis)

φ 9,5

5,4 - 6,6

φ 12,7

8,1 - 9,9

φ 15,9

13,5 - 16,5

Inbussleutel
6 mm

27,0 - 33,0

Inbussleutel
8 mm

φ 19,1

[Betreffende de koelmiddeltank]
Controleer voor het vullen of de tank is voorzien van een sifon of niet
en plaats de tank zo dat het koelmiddel in vloeibare vorm wordt bijgevuld. (Zie onderstaande afbeelding.)

Aantrekkoppel N·m (Rechtsom draaien om te sluiten)

φ 25,4

Inbussleutel
4 mm

Dop
Onderhouds(klepdeksel)
opening
13,5 - 16,5
18,0 - 22,0
11,5 - 13,9
22,5 - 27,5

(Zie afbeelding 34)
1. Onderhoudsopening
2. Dop
3. Inbusgaten
4. Spindel (afsluiterhuis)
5. Afdichtgedeelte

Met sifonleiding

Zet de tank rechtop en vul.
(De sifonleiding gaat volledig naar binnen,
zodat de tank voor het vullen in vloeibare
vorm niet ondersteboven hoeft te worden gezet.)

[Openen]
Verwijder de dop en draai de as linksom met de inbussleutel
(JISB4648).
2. Draai tot de spindel stopt.
3. Vergeet niet de dop weer terug te plaatsen.
(Zie voor het aantrekkoppel, het gedeelte <Aantrekkoppel>.)

Overige tanks

1.

Zet de tank ondersteboven en vul.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik altijd het juiste koelmiddel (R410A). Als het systeem
gevuld wordt met koelmiddel dat vreemde bestanddelen bevat,
kan dit tot een ontploffing of een ongeval leiden.
• R410A is een gemengd koelmiddel, dus als dit in gasvorm bijgevuld wordt kan de samenstelling van het koelmiddel veranderen,
waardoor normaal functioneren verhinderd wordt.

[Sluiten]
1. Verwijder de dop en draai de afsluiter rechtsom met de inbussleutel (JISB4648).
2. Draai de afsluiter tot de spindel de afdichting van de behuizing
raakt.
3. Vergeet niet de dop weer terug te plaatsen.
(Zie voor het aantrekkoppel, het gedeelte <Aantrekkoppel>.)

[Gebruik van de afsluiter]
Volg bij de bediening van de afsluiter de hieronder aangegeven procedure.
Opmerking
• Open de afsluiter niet alvorens de “10. CONTROLEREN VAN DE
APPARATUUR EN DE INSTALLATIECONDITIES” uitgevoerd is.
Als de afsluiter open blijft staan zonder dat het apparaat is ingeschakeld, kan dit tot een opeenhoping van koelmiddel in de compressor leiden en de isolatie beschadigen.
• Gebruik steeds de juiste gereedschappen.
De afsluiter is geen type met klepzitting. Als deze open
geforceerd wordt, kan het klephuis breken.
• Bij gebruik van een onderhoudsaansluiting, de vulslang
gebruiken.
• Controleer na het vastdraaien van de dop of er geen koelmiddelgas lekt.
[Aantrekkoppel]
De diameters van de afsluiters op elk model en het aantrekkoppel
voor elke diameter wordt in onderstaande tabel aangegeven.
<Diameter van afsluiter>
Q8 type

Q10 type Q12 type Q14 type Q16 type

φ 9,5
Het Q12 type komt overeen met
Afsluiter
een 12,7-diameter plaatselijke
vloeistofzijde
leiding met gebruik van het meegeleverde aansluitstuk.

Afsluiter
gaszijde

Nederlands

φ 15,9

φ 12,7

φ 25,4
Het Q10 type komt overeen met
een 22,2-diameter plaatselijke
leiding met gebruik van het meeφ 19,1 geleverde aansluitstuk.
Het Q12~16 type komt overeen met
een 28,6-diameter plaatselijke
leiding met gebruik van het meegeleverde aansluitstuk.
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[De R22 binnenunit verbinden]
Voor het verbinden van een binnenunit die compatibel is met R22, is de volgende instelling vereist (R410 is standaard in de fabriek ingesteld).
Het is niet mogelijk een combinatie van een R410-unit en R22-unit te verbinden. (Voor het K type en volgende versies, kan een R22 binnenunit
worden verbonden.)
(LED display: h ...UIT i ...AAN j ...Knippert

LED display

∗ ...Onzeker)

H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

Van Instelmodus 1 (LED1: gedoofd)

h

∗

i

h

h

h

h

(1) Houd de MODE knop (BS1) gedurende 5 seconden ingedrukt. LED1 licht op.

i

∗

h

h

h

h

h

(2) Druk 62 keer op de SET knop (BS2). Controleer de weergave van de LED’s zoals
rechts in deze tabel.

i

i

i

i

i

i

h

(3) Druk eenmaal op de RETURN knop (BS3). LED7 knippert.

i

h

h

h

h

h

j

(4) Druk eenmaal op de SET knop (BS2) en pas de instelwaarde aan. Instellen op 2 van 1.

i

h

h

h

h

j

h

(5) Druk op de RETURN knop (BS3). Knipperende LED’s lichten stabiel op.

i

h

h

h

h

i

h

(6) Druk opnieuw op de RETURN knop (BS3). De instelling wordt gewijzigd.

i

h

h

h

h

h

h

(7) Druk eenmaal op de MODE knop (BS1) om de instelmodus te verlaten. Sluit de
instelmodus af en keert terug naar de normale modus.

h

∗

i

h

h

h

h

Opmerking
Druk op de MODE knop (BS1) als u tijdens de bediening een fout heeft gemaakt.
Hierdoor word teruggekeerd naar Instelmodus 1 (standaard).
[Controleren van het aantal aangesloten units]
Het is mogelijk na te gaan hoeveel binnenunits of buitenunits in het systeem zijn ingeschakeld door het bedienen van de druktoets op de printkaart (A1P) van de buitenunit (in het geval van een multi-systeem met masterunit).
Volg onderstaande procedure om te controleren hoeveel binnen- of buitenunits zijn ingeschakeld.
(LED display: h ...UIT i ...AAN j ...Knippert

LED display

∗ ...Onzeker)

H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

(1) Druk eenmaal op de MODE knop (BS1) en selecteer de MONITOR MODE (H1P: Knippert).

j

h

h

h

h

h

h

(2) Druk enkele malen op de SET knop (BS2) totdat het LED Voor het controleren van het
display overeenkomt met het display rechts.
aantal buitenunits: achtmaal

j

h

h

i

h

h

h

Voor het controleren van het
aantal binnenunits: vijfmaal

j

h

h

h

i

h

i

(3) Druk op de RETURN knop (BS3) en lees het aantal units af van het display van H2P
tot en met H7P.
[Afleesmethode]
Het display van H2P tot en met H7P moet worden gelezen als een binair getal, waarbij j staat voor “1” en h staat voor “0”.

j

∗

∗

∗

∗

∗

∗

j

h

j

h

j

j

h

h

h

i

h

h

h

h

Voorbeeld: Het LED display rechts geeft dit aan als “0 1 0 1 1 0”,
hetgeen betekent dat 22 units zijn aangesloten.

32 × 0 + 16 × 1 + 8 × 0 + 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 0 = 22 units
Opmerking: “000000” geeft 64 units aan.
(4) Druk eenmaal op de MODE knop (BS1). Hierdoor word teruggekeerd naar
Instelmodus 1 (standaard).
Opmerking
Druk op de MODE knop (BS1) als u tijdens de bediening een fout heeft gemaakt.
Hierdoor word teruggekeerd naar Instelmodus 1 (standaard).

11-2 Procedure van koelmiddel bijvullen en
systeem testen
WAARSCHUWING

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

• Zorg dat het deksel van de elektrische aansluitingenkast gesloten is voordat u het systeem aanzet, wanneer u het koelmiddel
gaat bijvullen.
• Voer de instelling uit op de printkaart (A1P) van de buitenunit en
controleer het LED display nadat het apparaat is ingeschakeld via
het inspectieluikje in het deksel van de elektrische aansluitingenkast.
• Gebruik een geïsoleerde staaf voor het bedienen van de druktoetsen via het inspectieluikje van de elektrische aansluitingenkast.
Er bestaat het risico voor elektrische schokken als u onderdelen
aanraakt die onder spanning staan, aangezien deze procedure
uitgevoerd moet worden met het systeem ingeschakeld.

16

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik bij het bijvullen van koelmiddel beschermingsmiddelen
(beschermende handschoenen en een veiligheidsbril).
• Let er bij het vullen op dat het systeem niet verder gevuld wordt
dan de maximum toegestane hoeveelheid, omdat anders het gevaar van vloeistofslag bestaat.
• Geen koelmiddel bijvullen tijdens het functioneren van de BS unit
en de binnenunit.
• Wees voorzichtig bij het openen van het voorpaneel en let tijdens
het werk op de draaiende ventilator.
Nadat de buitenunit is gestopt met functioneren, kan de ventilator
nog een tijdje blijven doordraaien.
Opmerking
• Als de procedure wordt uitgevoerd binnen 12 minuten nadat de
binnen- en buitenunits zijn ingeschakeld, gaat H2P branden en
zal de compressor niet werken.

Nederlands
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• Om er voor te zorgen dat het koelmiddel gelijkmatig wordt verdeeld, kan het in totaal ongeveer 10 minuten duren voordat de
compressor begint te draaien nadat de unit in werking is gesteld.
Dit duidt niet op een defect.
<Over het bijvullen van koelmiddel>
• De koelmiddelvulaansluiting is aangesloten op de leidingen binnen in de unit.
Bij het verlaten van de fabriek zijn de interne leidingen van de unit
reeds gevuld met koelmiddel, dus wees voorzichtig bij het aansluiten van de vulslang.
• Let er op na het bijvullen van koelmiddel het deksel van de koelmiddelvulaansluiting te sluiten.
Het aantrekkoppel voor het deksel is 11,5 to 13,9 Nm.
• Zie [Gebruik van de afsluiter] in hoofdstuk 11-1 voor bijzonderheden over de behandeling van de afsluiters.
• Wanneer het bijvullen van het koelmiddel voltooid is of wordt
onderbroken, de afsluiter van de koelmiddeltank onmiddellijk sluiten. Als de klep van de tank open blijft staan, is het mogelijk dat
de hoeveelheid koelmiddel die is bijgevuld niet meer correct is.
Door nog in het systeem resterende druk, kan er nog koelmiddel
bijkomen nadat het apparaat is gestopt.
<Over de werkingstest>
• Voer na de installatie een werkingstest uit. Anders zal de
storingscode “U3” verschijnen en is normaal functioneren
niet mogelijk.
De foutmelding van “Controle van verkeerd aangesloten bedrading” kan ook abnormaal functioneren veroorzaken. Verminderde
prestatie is mogelijk bij de foutmelding van “Beoordeling van de
leidinglengte”.
• Voor elk koelmiddelleidingsysteem moet een werkingtest worden
uitgevoerd.
Controleren is onmogelijk als meerdere systemen tegelijk worden
gedaan.
• De afzonderlijke problemen van binnenunits kunnen niet worden
gecontroleerd.
Ga deze problemen na door het systeem te laten proefdraaien
nadat de werkingstest voltooid is. (Zie hoofdstuk 13)
• De werkingstest kan niet worden uitgevoerd in de warmteterugwinningmodus of andere onderhoudsmodi.
<Over het bijvullen van extra koelmiddel>
• Als de afmetingen en lengte van de lokale leidingen vastliggen,
berekent u hoeveel koelmiddel nog moet worden bijgevuld via de
methode voor het berekenen van de extra bij te vullen hoeveelheid koelmiddel in de installatiehandleiding. Vul daarna bij in
overeenstemming met “6-5. Aansluitvoorbeeld”. (De duur van de
werkingstest zal korter worden.)
Hoewel uit berekening zou moeten blijken dat er geen extra hoeveelheid moet worden bijgevuld, is bijvullen soms toch nodig,
afhankelijk van de installatieomstandigheden, enz.
• Als er wordt gewerkt met lange leidingen maar de diameter en
lengte van de lokale leidingen zijn niet bekend, wordt een indicatie
voor de bij te vullen hoeveelheid koelmiddel gegeven op de LED
van de buitenunit en (voor BRC1A52) op de afstandsbediening.
Zie daarvoor de lijst met aanduidingen van de afstandsbediening
bij “11-2 Procedure van koelmiddel bijvullen en systeem testen”.
<Opmerkingen bij de werkingstest>
• Als de test wordt uitgevoerd binnen ongeveer 12 minuten nadat
de binnen-, BS- en buitenunits werden aangezet, zal H2P aangaan en zal de compressor niet beginnen te werken.
Start de werking nadat de juiste indicatie werd aangegeven op de
LED volgens “Werkingstest”.
• Voor systemen met meerdere buitenunits gebeurt de bediening
van de drukknoppen en de controle van de LED-indicaties bij de
masterunit.
De buitenunit waarop de draden naar de binnenunits zijn
aangesloten, is de masterunit.
• Het kan tot 10 minuten na het opstarten van het systeem duren
voordat de compressor begint te werken. Dit wijst niet op een
storing in het systeem, maar dient om de toestand van het koelmiddel gelijkmatig te regelen.
• Een binnenunit kan niet afzonderlijk worden gecontroleerd.
Controleer bij normale werking via de afstandsbediening na deze
werkingstest.
• Voer geen werkingstest uit wanneer er aan de binnenunits wordt
gewerkt.
Tijdens de werkingstest worden niet enkel buitenunits maar ook
binnenunits bediend.

Nederlands

• Sluit tijdens het werken alle buitenpanelen, behalve dat van de
elektrische aansluitingenkast.
• Het bijvullen na een werkingstest moet gebeuren wanneer de
buitentemperatuur 0°C of hoger is, en de binnentemperatuur
10°C of hoger is.
Als de buitentemperatuur te laag is, zakt de temperatuur van de
koelmiddeltank en kan het onmogelijk worden om bij te vullen.
Als de binnentemperatuur te laag is, kan dit resulteren in overmatig bijvullen.
• Sluit de buitenpanelen behalve wanneer u de drukknoppen
gebruikt of de vulleiding installeert.
• Het geluid van de koelmiddelstroom, het aanslaan van de elektromagnetische kleppen, enz. kan soms luider zijn tijdens de werking.
1. Zorg ervoor dat de volgende werkzaamheden voltooid zijn
overeenkomstig de installatiehandleiding.
 Leidingenwerk
 Bedradingswerk
 Lektest
 Vacuümdrogen
 Installatiewerk voor binnenunit
2. Bereken de “extra bij te vullen hoeveelheid” op basis van het volgende.
extra bij te vullen
hoeveelheid

3.

RQYQ8PY1B

0,0kg

RQYQ10PY1B

0,7kg

RQYQ12PY1B

2,1kg

RQYQ14PY1B

1,7kg

RQYQ16PY1B

2,0kg

RQYQ18PY1B

0,7kg

RQYQ20PY1B

2,1kg

RQYQ22PY1B

2,8kg

RQYQ24PY1B

4,2kg

RQYQ26PY1B

2,7kg

RQYQ28PY1B

4,1kg

RQYQ30PY1B

3,7kg

RQYQ32PY1B

4,0kg

RQYQ34PY1B

2,7kg

RQYQ36PY1B

4,1kg

RQYQ38PY1B

4,8kg

RQYQ40PY1B

6,2kg

RQYQ42PY1B

4,7kg

RQYQ44PY1B

6,1kg

RQYQ46PY1B

5,7kg

RQYQ48PY1B

6,0kg

Open de afsluiter C (zie afbeelding 31. De afsluiters A, B en de
afsluiters van de vloeistof- en gaszijde moeten gesloten blijven)
en vul het koelmiddel van de “extra bij te vullen hoeveelheid” bij
via de onderhoudsaansluiting van de afsluiter aan de vloeistofzijde.
Als de “extra bij te vullen hoeveelheid” volledig is bijgevuld, afsluiter C sluiten en doorgaan naar stap 4.
Als de “extra bij te vullen hoeveelheid” niet volledig is bijgevuld,
doorgaan naar stap 4.
(Zie afbeelding 31)
1. Meetinrichting
2. R410A tank (met sifon)
3. Vulslang
4. Afsluiter vloeistofzijde
5. Afsluiter gaszijde
6. Afsluitklep onderhoudsaansluiting
7. Afsluiter B
8. Afsluiter C
9. Afsluiter A
10. Buitenunit
11. Koelmiddelvulaansluiting
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12. Naar binnenunit
13. Plaatselijke leidingen
14. Stroomrichting van koelmiddel
(Zie afbeelding 35)
1. R410A
2. Tank
3. (Sifonmethode)
4. Bijvulbuis
5. Afsluiter A
6. Gas-zijde
7. Vloeistof-zijde
8. Buitenunit
9. Naar binnenunit
10. Hulpunit
11. Koelmiddelvulaansluiting
12. Afsluiter onderhoudsaansluiting
13. Aanslag
14. Toont plaatselijke leidingen
• Gebruik een vulleiding met een uitsteeksel (bij het aansluiteinde)
voor het aansluiten koelmiddelvulopening op de bevestigingsplaat van de afsluiter.
• Let erop dat u geen koelmiddel morst bij het aansluiten van de
vulleiding.
de koelmiddelvulopening staat in verbinding met interne leidingen
van het systeem, waarin al koelmiddel is aangebracht door de
fabrikant.

4.

Afsluiter vloeistofzijde

Afsluiter gaszijde

openen

openen

Voer het bijvullen van koelmiddel uit aan de hand van de [werkingstest] en vul de resterende hoeveelheid koelmiddel bij van de
“extra bij te vullen hoeveelheid”. Gebruik voor het uitvoeren van
de procedure voor het bijvullen van koelmiddel de druktoets op de
printkaart (A1P) van de buitenunit. (In het geval dat een multisysteem met masterunit wordt gebruikt.) (Zie afbeelding 32)
koelmiddel wordt bijgevuld vanaf de koelmiddelvulaansluiting via
afsluiter A. (Zie afbeelding 33)
Volg de procedure voor het bedienen van de druktoets en het
openen en sluiten van de afsluiter.

Opmerking
Het systeem wordt bijgevuld met ongeveer 22 kg koelmiddel in 1 uur
bij een buitentemperatuur van 30°C DB (6kg bij 0°C DB).
Als u zich moet haasten in het geval van een multisysteem, moet u
de koelmiddeltanks op elke buitenunit aansluiten zoals weergegeven
in afbeelding 33.
(Zie afbeelding 32)
1. Deksel elektrische aansluitingenkast
2. Leidinginlaat
3. Inspectieluikje
4. Label “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud”
5. LED (H1~8P)
6. Druktoets (BS1-5)
7. Open het deksel door het uitstekende gedeelte op te
tillen.

5.

18

(Zie afbeelding 33)
1. Meetinrichting
2. R410A tank (met sifon)
3. Vulslang
4. Afsluiter vloeistofzijde
5. Afsluiter gaszijde
6. Afsluitklep onderhoudsaansluiting
7. Afsluiter B
8. Afsluiter C
9. Afsluiter A
10. Buitenunit
11. Koelmiddelvulaansluiting
12. Plaatselijke leidingen
13. Stroomrichting van koelmiddel
14. Naar binnenunit
15. In het geval van een multisysteem wanneer u zich moet
haasten.
Controleer dat u de bijgeleverde CONTROLELIJST VOOR GEÏNSTALLEERD SYSTEEM geheel heeft uitgevoerd en plaats vervolgens uw handtekening.
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11-2-1 Procedure voor het bijvullen van koelmiddel
[Werkingstest]

Procedures

(1) Draaien naar [Instelmodus 1] (H1P : gedoofd)
Het H1P-lampje is doorgaans uit. Als H1P l (knipperend) of k (opgelicht) is,
drukt u eenmaal op de knop “MODE” (BS1) om naar [Instelmodus 1] te gaan.
(Als H2P is opgelicht, controleer dan de storingscodes met een
afstandsbediening om de oorzaak te zoeken. Repareer het defecte
onderdeel volgens de lijst in de installatiehandleiding (1) 11.)
(2) Als de werkingsomstandigheden weer normaal zijn, drukt u langer dan 5
seconden op de “TEST” knop (BS4).
Het opwarmen voor het gebruik wordt gestart en de LED-indicatie verandert zoals
in de beschrijvingen rechts (binnen ca. 50 seconden).
Sluit alle buitenpanelen nadat u het servicedeksel heeft teruggeplaatst. (*2)

Werkingsomstandigheden
(Elke hieronder vermelde tijd is een standaard
werkingstijd. Deze kan veranderen afhankelijk
van de installatie-omstandigheden, enz.)
normaal (H2P : gedoofd)

defect (H2P : opgelicht)
Procedure voor het controleren van de
koelmiddelhoeveelheid 1
Schakel de binnenventilator in om de toestand
van het koelmiddel stabiel te houden.
(Dit kan bijna 30 minuten duren, afhankelijk van
de toestand van het koelmiddel.)
Controle van de afsluiter en verkeerde
bedrading (ongev. 5 min.)
(Tegelijk wordt de verontreinigingspreventie
uitgevoerd.)
Procedure voor het controleren van de
koelmiddelhoeveelheid 2
Controleer de hoeveelheid koelmiddel en stel bij.
(Tegelijk wordt de verontreinigingspreventie uitgevoerd.)

(3) Als er extra toevoeging nodig is (*4)

Als er geen extra toevoeging nodig is

1) • Als het systeem stopt, opent u het buitenpaneel van de elektrische aansluitingenkast en controleert u de LED-indicaties via het inspectieluik.
Als de LED-indicaties zijn zoals rechts, sluit u de koelmiddeltank
aan op de koelmiddelbijvulopening.
• Druk de testwerkingknop (BS4) langer dan 5 seconden in nadat u
de koelmiddeltank hebt aangesloten.
De LED-indicaties veranderen. Herstart. (Gebruik een koelmiddelfles
met een voldoende hoeveelheid koelmiddel.)

Het systeem stopt voor opwarming voor het
bijvullen van koelmiddel; de LED geeft aan om
de koelmiddeltank aan te sluiten (zoals rechts).

Stand-by voor een stabiele toestand na de
herstart.
2) • Open de klep van de koelmiddeltank als de LED-indicaties zijn
zoals rechts. (*3)
• Druk eenmaal op de “TEST” knop (BS4) binnen de 3 min. nadat u
de klep hebt geopend. De LED-indicaties veranderen.
• Sluit onmiddellijk het inspectieluik en al de buitenpanelen. (*2)

LED geeft aan om de afsluiter van de
koelmiddeltank te openen (zoals rechts
weergegeven) binnen ongeveer 6 min. na het
opnieuw opstarten.
Werking voor bijvullen van koelmiddel (1~60 min.)
(Tegelijk wordt de verontreinigingspreventie
uitgevoerd.)

3) • Sluit de afsluiter van de koelmiddeltank wanneer het systeem stopt.
• Open het buitenpaneel van de elektrische aansluitingenkast en
controleer de LED-aanduidingen via het inspectieluikje.
• Als de LED indicaties aangeeft om de afsluiter van de koelmiddeltank te
[sluiten] (zoals bovenaan rechts), betekent dit dat het bijvullen voltooid is.
Druk de testwerkingknop (BS4) opnieuw ingedrukt gedurende
meer dan 5 seconden.
De LED-indicatie verandert. Start opnieuw op.
Sluit onmiddellijk het inspectieluikje en alle buitenpanelen. (*2)

Het systeem stopt nadat het bijvullen van
koelmiddel is voltooid. Daarna geeft de LED aan
om de afsluiter van de koelmiddeltank te sluiten
(zoals rechts weergegeven).
Het systeem stopt vanwege een te kleine hoeveelheid voor het opnieuw bijvullen van koelmiddel. Daarna geeft de LED aan om de koelmiddeltank te vervangen (zoals rechts weergegeven).
Stand-by voor een stabiele conditie na het
opnieuw opstarten.
Procedure voor het verhinderen van
verontreiniging (30 ~ 60 min.)
Dit duurt max. 1 uur.
Automatische meting van de leidinglengte (ca. 10 min.)
Hiermee wordt de lengte van de lokale leidingen
gecontroleerd.
Eindcontrole van hoeveelheid koelmiddel
gebeurt op hetzelfde ogenblik.

(4) • Nadat het systeem is gestopt, moet u het buitenpaneel van de elektrische aansluitingenkast verwijderen en de LED-aanduidingen controleren via het inspectieluikje. Correct voltooid (H2P : gedoofd)
• Als de test correct werd voltooid.
• Ontkoppel de koelmiddeltank.
Defect vastgesteld (H2P : opgelicht)
• Sluit alle buitenpanelen nadat u het inspectieluik heeft teruggeplaatst.
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LED-indicaties h: gedoofd
MODE HWL:i
H1P

H2P

k: opgelicht l: knipperend

HC/H SELECTOR

L.N.O.P DEMAND

IND MASTER SLAVE
H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

hhkhhhh
hkkhhhh
hlhhhhk
hlhhhkh
hlhhhkk
LED-indicaties voor het aansluiten van
de koelmiddeltank

lllhkhh
hlhhkhh
LED-indicaties voor het [openen] van de
afsluiter van de koelmiddeltank

lllhkhk
hlhhkhk
LED-indicaties voor het [sluiten] van de
afsluiter van de koelmiddeltank

lllhkkh
LED-indicaties als extra hoeveelheid
koelmiddel niet voldoende is.

lllhlhh
hlhhkkh
hlhhkkk
hlhkhhh
hhkhhhh
hkkhhhh
20

Functies drukknop

indicaties op
afstandsbediening
(*1)

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

A

Druk in om het adres te resetten bij het
veranderen van de bedrading of wanneer
er binnenunits worden toegevoegd.
Gebruik voor een werkingstest.

B

(

C

C

C

• Druk in om de instellingen te bevestigen,
• Om een testbewerking te annuleren,
• Om terug te keren naar procedure (1) na het
herstellen van een defect. (annuleren van foutcode)

Druk in om instellingsitems te selecteren.

(

• Druk in om instellingsmodi te wijzigen,
• Druk in om terug te keren naar procedure (1), bij missen van de
procedures.

• Als het systeem stopt en een binnenafstandsbediening wijst op een
defect, repareert u het defecte onderdeel volgens de lijst in de
installatiehandleiding (1) 11.
Test de werking opnieuw nadat u de storing heeft verholpen.
• Druk daarvoor op de “RETURN” knop (BS3) om het LED-lampje
terug te zetten op “normal” indicaties als procedure (1).

D
(P8)

C
C
(*3)

C
D
(P9)

D
(PA)

C
C
C

Als de “TEST” knop (BS4) niet wordt ingedrukt
binnen de 3 min. na de indicatie om de afsluiter te
openen, wordt teruggekeerd naar procedure (3) 1)
en stopt het systeem opnieuw.
In dit geval is de koelmiddeltank leeg of staat de afsluiter
van de koelmiddeltank niet open.
Als de tank leeg is, moet ze worden vervangen, waarna u de
TEST knop (BS4) langer dan 5 sec. indrukt om het systeem
opnieuw op te starten.
De LED-indicaties veranderen. Wacht vervolgens tot de conditie stabiel is voordat het bijvullen van koelmiddel wordt gestart.
Open vervolgens de afsluiter van de koelmiddelfles door
procedure (3) 2) te volgen.
• Als het systeem stopt en een binnenafstandsbediening wijst op een
defect, repareert u het defecte onderdeel volgens de lijst in de
installatiehandleiding (1) 11.
Test de werking opnieuw nadat u de storing heeft verholpen.
• Druk daarvoor op de “RETURN” knop (BS3) om het LED-lampje
terug te zetten op “normal” indicaties als procedure (1).
(*1) : Raadpleeg Indicaties afstandsbediening bij werkingstest
voor de details van elke indicatie.
(*2) : Als de buitenpanelen niet gesloten zijn, is een normale werking
mogelijk uitgesloten als de buitentemperatuur hoog is, enz.
(*3) : De afstandsbediening geeft de procedures niet aan. Controleer
zeker de LED-indicaties tijdens de test.
(*4) : Hercodeer de hoeveelheid voor het bijvullen van koelmiddel op
het label “extra koelmiddel bijvullen”.
WAARSCHUWING

A
B

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

• Laat de buitenunit niet onbewaakt achter als het buitenpaneel niet
gesloten is tijdens een test.
• Als u de buitenunit toch moet achterlaten, doet u een van de volgende
zaken
1. Laat een andere installateur uw plaats innemen.
2. Druk op de “RETURN” knop (BS3) om de test te annuleren.
(Sluit in dit geval alle buitenpanelen en de afsluiter indien er een
fles is aangesloten.)
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 Indicaties afstandsbediening bij werkingstest (voor BRC1C62)
A.Voor de werkingstest
Normale Indicaties
Na de werkingstest
*1 Ongeacht de eerdere instellingen wordt altijd een koelen aangegeven na een werkingstest.
*2 De indicatie “
” kan af en toe knipperen, aan of uit staan,
afhankelijk van de instelling van de schakelaar koelen/verwarmen
op de afstandsbediening.
Raadpleeg de instructiehandleiding van de binnenunit voor
details.

1
Alle indicaties branden.

*1
*2
˚C

1 controlelamp (brandt niet)
B.Foutcodes (indicaties van defecten)
(Opmerking) De hier getoonde foutcodes zijn enkel voorbeelden
(1) Voor de werkingstest

1
UNIT No.

Alle andere indicaties branden.

˚C

2

3

4

(2) Tijdens de werkingstest

Geeft richtlijnen betreffende de procedures voor het bijvullen van
koelmiddel.
De indicaties zullen verschillen afhankelijk van de afstandsbedieningen en/of optionele accessoires.
[Aanduiding van storingscode op afstandsbediening]
StoringsFout in de installatie
code
A*
Storing in binnenunit
C*
van aangesloten
(Opafstandsbediening
merking)
De afsluiter van de
E3, F4
buiten-unit is gesloten
F3, UF
gebleven.
De fasen van de
voeding naar de
U1
buitenunit zijn
omgekeerd.
Werkingstest werd niet
U3
normaal voltooid.
Er is geen
U1
stroomtoevoer (inclusief
U4
gevallen van open fase)
naar de buiten-, BS- of
LC
binnenunit.
Er werd een model dat
incompatibel is met een
U7
systeem met meerdere
buitenunits, aangesloten
UA
op een dergelijk
systeem.

Alle andere indicaties branden.

UNIT No.
TEST

5

6

8

7

1 2 3 5 6 7 knipperen
4 8 controlelamp (knippert)
Repareer het defecte onderdeel volgens de lijst in de installatiehandleiding (1) 11.)

U9

Er is een probleem in
een andere BS- en
binnenunit binnen
hetzelfde systeem.

UF

Verkeerde bedrading
tussen units.

C.Indicaties bij werkingstest

Alle andere indicaties branden.
TEST

1
1 controlelamp (brandt)
D.Indicaties bij werkingstest
(Wanneer bijvullen uit de koelmiddeltank vereist is. (Compressor
werkt niet.))

Alle andere indicaties branden.

UNIT No.
TEST

1

*Foutcode
aangegeven bij

*

2

3

Te nemen maatregelen

P8

Sluit de koelmiddeltank aan.

P9

Sluit de afsluiter van de koelmiddeltank.

PA

Dit toont een aanvraag (instructie) om de koelmiddeltank opnieuw te verbinden wanneer er onvoldoende hoeveelheid extra koelmiddel is bijgevuld.
Dit doet zich voor wanneer de koelmiddelfles leeg
raakt of wanneer de afsluiter van de koelmiddelfles
niet open is.
Vervang de koelmiddelfles of open de afsluiter van
de fles na een herstart.

Wat te doen
Verhelp de storing aan de hand
van de installatiehandleiding van
de binnenunit of de bedieningshandleiding van de buitenunit.
Open de afsluiter.
Verwissel twee van drie fasen
(L1, L2, L3) en verbind met de
juiste fase.
Voert de werkingstest opnieuw
uit.
Zorg voor een correcte
stroomtoevoer naar de buiten,
BS- of binnenunit.

Ga over op individuele leidingen
en ontkoppel de bedrading van
de aansluitpunten van het multisysteem (Q1, Q2)
Er wordt een storingscode
getoond op de afstandsbediening, of anders is er een probleem
opgetreden in de BS- en binnenunit waarvoor er geen storingscode wordt getoond op de
afstandsbediening. Verhelp het
probleem in de betrokken BS- en
binnenunit. Als er geen storingscode verschijnt op de afstandsbediening drukt u op de
Inspection/Test knop op de
afstandsbediening om de storingscode te tonen.
Stem koelsysteem en
aansluitdraden tussen de units
af.

Als een buiten - buiten
transmissiedraad was
Herstel de transmissiebedrading
aangesloten of losgeko- en voer de werkingstest opnieuw
UF
ppeld tijdens een werk- uit.
ingstest.
Sluit de bedrading tussen de
units correct aan (binnen buiten, buiten - buiten, multisysteem).
Als een spanning van 100V of
meer werd uitgeoefend op de
printplaat van de buitenunit
U4, U7 Verkeerde bedrading
(A1P), kan de printplaat van de
buitenunit of de printplaat van de
UH, UF tussen units.
BS-unit beschadigd zijn. Als de
storingscode “UH” ook nog
verschijnt nadat de aansluiting
werd gecorrigeerd, moet de
printplaat worden vervangen. Zie
onderhoudshandleiding voor
details.
Instelling DIP-schakeVolg de informatie over reserveolaar (DS1) is foutief
nderdelen bij een reserveprintpPJ
nadat de printplaat van
laat van de buitenunit en voer de
de buitenunit (A1P)
correcte instelling door.
werd vervangen.

Dit wordt weergegeven als een foutcode, maar is in werkelijkheid
geen defect.
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Storingscode

Fout in de installatie

Wat te doen

Controleer de volgende
elementen.
• Alle afsluiters zijn open.
De werkingstest kan
• De koelmiddeltank is
niet worden voortgezet
aangesloten.
P2
door dalingen van de
• De afsluiter van de
lagedruk.
koelmiddeltank is open.
• De inlaat of uitlaat van de
binnenunit zijn niet afgesloten
door een vreemd voorwerp.
Instructie om extra
Doe de werkingstest volgens
P8
koelmiddel toe te voe- “11-2 Procedure van
PA
gen tijdens de werking- koelmiddel bijvullen en
systeem testen”.
stest (geen storing).
Geeft de nodige instelling op
voor de binnenunit R22. RaadDe binnenunit R22 is
UA
pleeg “11. EXTRA KOELMIDverbonden.
DEL BIJVULLEN EN SYSTEEM
TESTEN”.
Als andere dan de hierboven aangegeven storingscodes worden
aangeduid, voor het oplossen van het probleem de onderhoudshandleiding raadplegen.

12. PLAATSELIJK TE MAKEN INSTELLINGEN
Opmerking
Bij multi-systemen moeten alle plaatselijke instellingen op de
masterunit worden gemaakt. Instellingen die worden doorgevoerd
op subunits, zijn ongeldig.
De masterunit is de buitenunit waarop de transmissiebedrading
van de binnenunits is aangesloten; alle andere units zijn subunits.

12-1 Plaatselijk te maken instellingen met de voeding uit
Als de keuzeschakelaar
KOELEN/VERWARMEN
Inspectieluik
werd aangesloten op de
Deksel
[Voorzorgsmaabuitenunit in
elektrische
tregelen bij
“7. BEDRADING
aansluitingskast
onderhoud] label
BUITEN HET APPARAAT”, zet u de DIPschakelaar (DS1) op de
printplaat van de buitenunit (A1P) op “AAN” (bij levering uit de fabriek staat hij op “UIT”.)
Zie het label “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud” (rechts) op het
deksel van de elektrische aansluitingenkast voor de positie van de
DIP-schakelaar (DS1).
WAARSCHUWING

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Nooit uitvoeren met de voeding aan.
Er is een ernstig risico op elektrische schokken als u onderdelen
aanraakt die onder spanning staan.

12-2 Plaatselijk te maken instellingen met de voeding aan
Gebruik de druktoetsschakelaars (BS1 tot en met BS5) op de printkaart (A1P) van de buitenunit voor het maken van de nodige plaatselijk te maken instellingen.
Zie het “Voorzorgsmaatregelen bij onderhoud” label op het deksel
van de elektrische aansluitingenkast voor details over de posities en
de bedieningsmethode van de druktoetsschakelaars en over de
plaatselijk te maken instellingen.
Zorg ervoor de instellingen te noteren op het meegeleverde
“VERZOEK VOOR NOTITIES” label.
WAARSCHUWING

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Gebruik een geïsoleerde staaf voor het bedienen van de druktoetsen
via het inspectieluikje van de elektrische aansluitingenkast.
Er bestaat het risico voor elektrische schokken als u onderdelen aanraakt die onder spanning staan, aangezien deze procedure uitgevoerd moet worden met het systeem ingeschakeld.
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13. PROEFDRAAIEN
13-1 Alvorens het proefdraaien
• Zorg ervoor dat de volgende werkzaamheden voltooid zijn
overeenkomstig de installatiehandleiding.
 Leidingenwerk
 Bedradingswerk
 Lektest
 Vacuümdrogen
 Extra koelmiddel bijvullen
• Controleer dat alle werkzaamheden voor de binnenunit voltooid
zijn en dat er voor het in werking stellen geen gevaar bestaat.

13-2 Proefdraaien
Nadat de werkingstest voltooid is, het apparaat op de normale
manier bedienen en de volgende punten controleren.
(1) Controleer of de binnen- en buitenunits normaal functioneren.
(2) Bedien één voor één elke binnenunit en controleer of de bijbehorende buitenunit eveneens werkt.
(3) Controleer of koude (of warme) lucht uit de binnenunit wordt
geblazen.
(4) Druk op de toetsen voor ventilatorrichting en ventilatorsnelheid op
de afstandsbediening om te zien of deze correct werken.
Opmerking
• Verwarming is niet mogelijk als de buitentemperatuur 24°C of
hoger is. Zie de Gebruiksaanwijzing.
• Als een kloppend geluid hoorbaar is in de vloeistofcompressie
van de compressor, het apparaat onmiddellijk stopzetten en vervolgens de carterverwarming voldoende lang ingeschakeld laten
voordat u het systeem opnieuw inschakelt.
• Eenmaal stopgezet, zal de compressor gedurende ongeveer 5
minuten niet opnieuw starten, ook niet als de aan/uit toets van de
afstandsbediening wordt ingedrukt.
• Wanneer het systeem met behulp van de afstandsbediening is
stopgezet, kunnen de buitenunits nog maximaal 5 minuten blijven
werken.
• Het is mogelijk dat de ventilator van de buitenunit met lage snelheid draait als de laag geluidsniveau instelling voor nachtgebruik
of de instelling voor laag extern geluidsniveau is ingesteld, echter
dit duidt niet op een defect.

13-3 Controles na het proefdraaien
Voer nadat het proefdraaien voltooid is de volgende controles
uit.
• Noteer de gegevens van de plaatselijk gemaakte instellingen.
→ Noteer deze op het meegeleverde “VERZOEK VOOR NOTITIES” label.
Bevestig het label aan de achterzijde van het voorpaneel.
• Noteer de installatiedatum.
→ Noteer de installatiedatum op het meegeleverde “VERZOEK
VOOR NOTITIES” label overeenkomstig de IEC60335-2-40.
Bevestig het label aan de achterzijde van het voorpaneel.
Opmerking
Zorg er voor nadat het proefdraaien is voltooid en het apparaat overgedragen wordt aan de klant dat het deksel van de elektrische
aansluitingenkast, het inspectieluikje en de behuizing van het apparaat op hun plaats gemonteerd zijn.

14. LET OP BIJ KOELMIDDELLEKKAGE
(Aandachtspunten met betrekking tot lekkages van koelmiddel)
Inleiding
De installateur en de systeemspecialist moeten afdoende
maatregelen treffen, volgens de ter plaatse geldende voorschriften of standaarden, om lekkage te voorkomen. De volgende
standaarden kunnen gevolgd worden in situaties waar geen lokale
voorschriften beschikbaar zijn.
Het VRV-systeem werkt, net als andere airconditionersystemen, met
het koelmiddel R410A. R410A is op zichzelf niet giftig, niet brandbaar
en onschadelijk. Het is echter wel van belang om het apparaat in een
voldoende grote ruimte te installeren. Hierdoor wordt voorkomen dat
de concentratie koelmiddel in de betreffende ruimte de toegestane
concentratie niet gemakkelijk kan overschrijden wanneer er onverhoopt toch koelmiddel weg zou lekken en de ter plaatse geldende
voorschriften niet worden overtreden.
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Maximale concentratie
De maximale vulhoeveelheid koelmiddel en de berekening van de
maximale concentratie koelmiddel is afhankelijk van de grootte van
de door personen gebruikte ruimte waarin het koelmiddel kan lekken.
3

De concentratie koelmiddel wordt uitgedrukt in kg/m (het gewicht in
3
kilogrammen koelmiddeldamp per 1m gebruiksruimte).

4.

Herhaal dit tot het resultaat van bovenstaande formule kleiner is
dan de maximaal toegestane concentratie.
Het is nu duidelijk in welke ruimtes het systeem moet worden
aangepast (namelijk die ruimtes waarin het resultaat van de formule een te hoge waarde heeft). Vraag uw Daikin-leverancier om
advies.

Het is verplicht om bij het vullen van de installatie te voldoen aan de
ter plaatse geldende voorschriften voor de maximaal toegestane
concentratie koelmiddel.
In Australië is de maximaal toegestane concentratie koelmiddel in de
3
door mensen gebruikte ruimtes vastgesteld op 0,35 kg/m voor
3
R407C en 0,44 kg/m voor R410A.
1
2

1. stroomrichting van het koelmiddel
2. ruimte waarin de koelmiddellekkage is opgetreden
(weglekken van koelmiddel uit het systeem)
Let vooral goed op de plaats van de installatie, bijvoorbeeld bij
installaties in kelders enz. waar eventueel gelekt koelmiddel niet
zal wegstromen, omdat koelmiddel zwaarder is dan lucht.
Procedure om de maximale concentratie te bepalen
Controleer de maximaal toegestane concentratie aan de hand van
de stappen 1 tot en met 4 en tref afdoende maatregelen om aan de
voorschriften te voldoen.

1.

Bereken de hoeveelheid koelmiddel (in kg) in elk systeem.
hoeveelheid
koelmiddel in een
systeem met één
apparaat (de hoeveelheid koelmiddel waarmee het
apparaat in de fabriek is gevuld)

+

extra toegevoegde
hoeveelheid koelmiddel (hoeveelheid
koelmiddel die ter
plaatse is gebruikt,
afhankelijk van de
leidinglengte en –
diameter)

=

totale hoeveelheid
koelmiddel
(in kg) in het
systeem.

Opmerking
• Reken, wanneer één koelmiddelsysteem is opgesplitst in twee
onafhankelijk van elkaar werkende systemen, met de afzonderlijke hoeveelheden van de twee systemen.
2. Bereken het kleinste ruimtevolume (m3 )
Bereken in het volgende geval het volume van (A) en (B) als een
enkele ruimte of ga uit van de kleinste ruimte.
A.Bereken het volume van een ruimte of de kleinste ruimte

B.Beschouw de beide ruimtes als één geheel wanneer tussen
de twee ruimtes een opening aanwezig is die groot genoeg
is om een ongestoorde luchtstroming tussen de twee
ruimtes mogelijk te maken.

1
2

3.

1. opening tussen ruimtes
2. scheiding
(wanneer er een deuropening is zonder deur erin of wanneer er
onder en boven de deur ventilatieopeningen aanwezig zijn met
een oppervlakte van minimaal 0,15% van het vloeroppervlak.)
Bereken de concentratie koelmiddel aan de hand van de uitkomsten uit de stappen 1 en 2.
totale hoeveelheid koelmiddel (kg)
in het koelmiddelsysteem
3

volume (m ) van de kleinste ruimte
waarin een binnenunit is
geïnstalleerd

≤

maximaal
toegestane
3
concentratie (kg/m )

Wanneer het resultaat van bovenstaande formule groter is dan de
maximaal toegestane concentratie, moet de berekening nogmaals gemaakt worden voor de op één na kleinste ruimte.
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