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Viktig information om det köldmedium
som används
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av
Kyotoavtalet. Låt inte gaserna komma ut i atmosfären.
Köldmediumtyp: R410A
(1)

GWP -värde:
(1)

1975

GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)

Fyll i med permanent bläck:


➀ produktens fabrikspåfyllda köldmedium



➁ ytterligare påfyllt köldmedium



➀+➁ total mängd köldmedium

på etiketten för mängd köldmedium som medföljer produkten.

Svenska

VRVWIII Systemluftkonditioneringsaggregat

Installationshandbok

Den ifyllda etiketten ska sättas i anslutning till produktens
påfyllningsport (t.ex. på insidan av serviceluckan).
4

1

produktens fabrikspåfyllda köldmedium:
(2)
se enhetens namnplåt

2

ytterligare påfyllt
köldmedium

3

total mängd köldmedium

4

Innehåller fluorerade
växthusgaser som
omfattas av Kyotoavtalet

5
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(2)

För system med flera utomhusenheter ska endast 1 etikett finnas,
med information om den totala mängden köldmedium påfyllt från
fabrik för alla utomhusenheter som är anslutna till
köldmediumsystemet.

1.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs igenom dessa "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" noggrant före
installation av luftkonditioneraren och var noggrann med att utföra
installationen på rätt sätt.
Efter att ha slutfört installationen genomför du en provdrift för att
söka efter fel. Förklara för kunden hur luftkonditioneraren fungerar
och hur den ska skötas med hjälp av bruksanvisningen. Uppmana
kunden att förvara installationshandboken tillsammans med
användarhandboken för framtida behov.
Denna luftkonditioneringsanläggning lyder under beskrivningen
"utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".

〈Försiktighetsåtgärder〉
VRV System är en A-klassad produkt. I en hushållsmiljö kan den här
produkten orsaka radiostörningar och användaren måste då vidta
lämpliga åtgärder.
Förklaring av symbolerna VARNING och FÖRSIKTIGT
VARNING ........ Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGT .. Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till egendoms- eller
kroppsskador, vilka kan vara allvarliga
beroende på omständigheterna.
VARNING
• Låt leverantören eller kvalificerad personal utföra
installationen.
Försök inte installera luftkonditioneraren på egen hand.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar
eller eldsvåda.
• Installera luftkonditioneraren enligt instruktionerna i denna
installationshandbok.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller
eldsvåda.
• När du installerar enheten i ett litet rum måste du se till att
koncentrationen av köldmedium inte överstiger tillåtna
begränsningar vid eventuellt läckage.
Kontakta återförsäljaren för mer information. För hög koncentration av köldmedium i slutna miljöer kan leda till syrebrist.
• Använd bara föreskrivna delar och tillbehör under installationen.
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller att enheten faller ned.
• Installera luftkonditioneraren på ett fundament som klarar av
tyngden.
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen faller
ned och orsakar kroppsskada.
• Tag hänsyn till starka vindar, orkaner eller jordbävningar när du
utför det angivna installationsarbetet.
Felaktigt installationsarbete kan orsaka olyckor som en följd av att
enheten faller ned.

1

• Kontrollera att en separat strömkrets används för den här enheten
och att allt elarbete utförs av behörig personal enligt lokala
bestämmelser samt denna installationshandbok.
Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig elkonstruktion kan
leda till elstötar eller eldsvåda.
• Kontrollera att allt kablage är ordentligt anslutet, att föreskrivna
kablar används och att ingen belastning finns på terminalanslutningar eller kablar.
Felaktig anslutning av kablarna kan leda till onormal hetta eller
brand.
• Vid koppling av strömförsörjningen samt anslutning av fjärrkontroll och signalöverföring ska kablarna placeras så att locket
till kopplingsboxen kan fästas ordentligt.
Felaktig placering av locket till reglerboxen kan orsaka elektriska
stötar, eldsvåda eller överhettade terminaler.
• Om köldmediumångor läcker ut under installationsarbetet ska
området ventileras omedelbart.
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor kommer
i kontakt med eld.
• När installationen är färdig kontrollerar du om något köldmedium
läcker.
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor läcker in
i rummet och kommer i kontakt med en värmekälla, t.ex. en
värmefläkt, ugn eller spis.
• Se till att stänga av enheten innan du vidrör några elektriska
delar.
• Vidrör inte köldmedium som läckt ut från köldmediumrören eller
andra delar, eftersom det finns risk för köldskador.
• Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten och placera inga
föremål på den.
Kroppsskada kan uppstå om enheten lossnar och faller omkull.
• Se till att jorda luftkonditioneraren.
Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Felaktigt utförd jordning kan orsaka elektriska
stötar eller eldsvåda.
En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa kan
skada luftkonditioneringsanläggningen.
• Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar
eller eldsvåda.
FÖRSIKTIGT
• Följ instruktionerna i den här installationshandboken och
installera dräneringsrören för korrekt dränering. Isolera sedan
rören för att förhindra kondens.
Felaktig installation av dräneringsrör kan orsaka vattenläckor
och skador på egendom inomhus.
• Installera inomhus- och utomhusenheterna, strömsladden och
anslutningskabeln minst 1 meter från TV- eller radioapparater
för att förhindra bildstörningar eller brus.
(Beroende på signalstyrkan kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)
• Den trådlösa fjärrkontrollens räckvidd kan vara kortare än väntat
i rum med elektroniskt startade lysrör.
Placera inomhusenheten så långt bort som möjligt från
lysrörsarmaturer.
• Se till att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att utomhusenheten används som boplats för smådjur.
Smådjur som kommer i kontakt med strömförande komponenter
kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda. Ge kunden
instruktioner om att hålla området omkring enheten rent.
• Installera i ett maskinrum som är fuktfritt.
Enheten är avsed för användning inomhus.
• Installera inte luftkonditioneraren på följande platser.
1. Där det finns hög koncentration av mineralolja, oljespray eller
ånga, t.ex. ett kök.
Plastdelar kommer att skadas, delar kan ramla av och vattenläckor kan uppstå.
2. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att köldmediet läcker ut.
3. Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa driften av styrsystemet
och göra att enheten inte fungerar som den ska.
4. Där brandfarlig gas kan läcka ut, där kolfiber eller lättantändligt
damm finns i luften eller där brandfarliga ämnen som thinner
eller bensin hanteras.
Drift under sådana förhållanden kan orsaka eldsvåda.

Avfallshantering
Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedium, olja
och andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella
bestämmelser.
FÖRSIKTIGT
Köldmediumet R410A kräver strikta säkerhetsåtgärder för att
hålla systemet rent, torrt och utan läckage.
A.Rent och torrt
Strikta åtgärder måste vidtas för att hålla föroreningar (inklusive
SUNISO-olja och andra mineraloljor samt fukt) ute ur systemet.
B.Utan läckage
R410A innehåller inte klor, förstör inte ozonlagret och minskar
inte jordens skydd mot skadlig ultraviolett strålning. R410A kan
medföra en svag höjning av växthuseffekten om den släpps ut
i atmosfären. Därför är täthet särskilt viktigt vid installationen.
Läs noggrant igenom kapitlet "KÖLDMEDIUMRÖR" och följ
de korrekta procedurerna till punkt och pricka.
Eftersom designtrycket är 4,0 MPa eller 40 bar (för R407Cenheter:
3,3 MPa eller 33 bar), bör rörens väggtjocklek vara större än
tidigare. Eftersom R410A är ett blandat köldmedium måste extra
köldmedium fyllas på i flytande form. (Om systemet fylls på med
köldmedium i gasform påverkas blandningsförhållandena så att
systemet inte kommer att fungera som avsett.) Inomhusenheten
är avsedd för R410A. Se katalogen för vilka modeller av inomhusenheter som kan anslutas. (Normal drift är inte möjlig vid
anslutning av enheter som ursprungligen är avsedda för andra
köldmedier.)

2.

INTRODUKTION

Den här installationshandboken behandlar VRV-värmeväxlare i
Daikin-serien RWEYQ-P. Dessa enheter är avsedda för installation
inomhus för kylnings- och värmepumptillämpningar.
RWEYQ-P-enheterna kan kombineras med Daikins inomhusenheter
i VRV-serien för luftkonditionering.
Dessa installationsanvisningar beskriver hur man packar upp,
installerar och ansluter RWEYQ-P-enheter. Installation av inomhusenheter beskrivs inte i den här handboken. Följ alltid den
installationshandbok som följer med enheten.

2-1 Kombination
Inomhusenheten kan installeras under följande villkor.
• Använd alltid lämpliga inomhusenheter kompatibla med
R410A.
Du kan se vilka modeller av inomhusenheter som är
kompatibla med R410A i produktkatalogerna.
• Total kapacitet för inomhusenheter
〈Utomhusenhet〉
〈Totalt kapacitetsindex för inomhusenheter〉
RWEYQ8PY1 .............................100 ~ 260
RWEYQ10PY1 ...........................125 ~ 325
RWEYQ16PY1 ...........................200 ~ 520
RWEYQ18PY1 ...........................225 ~ 585
RWEYQ20PY1 ...........................250 ~ 650
RWEYQ24PY1 ...........................300 ~ 780
RWEYQ26PY1 ...........................325 ~ 845
RWEYQ28PY1 ...........................350 ~ 910
RWEYQ30PY1 ...........................375 ~ 975

• Luftkonditioneringsenheten är inte avsedd för användning i en
potentiellt explosiv miljö.

2

Svenska

2-2 Begränsningar vid normal drift

2-4 Valfria tillbehör

Värdena nedan förutsätter följande driftvillkor för inomhus- och
utomhusenheterna:
Ekvivalent rörlängd........................................................ 7,5 m
Höjdskillnad .................................................................. 0 m
Kylning
Uppvärmning

Följande extra tillbehör krävs också vid installation av ovanstående
utomhusenheter.
• Köldmediumrörgrensats
(Endast för R410A: Använd alltid en lämplig sats avsedd för
systemet.)

A

〈Värmepumpsystem〉
REFNET-huvud KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET-koppling KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
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〈VärmeåtervinningssystemFör rördragning med 3 rör〉
REFNET-huvud
REFNET-koppling KHRP25A22T
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C

〈VärmeåtervinningssystemFör rördragning med 2 rör〉
REFNET-huvud KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET-koppling KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Rörsats med flera anslutningar för utomhusenheten
(Endast för R410A: Använd alltid en lämplig sats avsedd för
systemet.)

10
10

C

Antal anslutna
2 enheter
3 enheter
utomhusenheter
Värmepumpsystem
BHFP22MA56
BHFP22MA84
Värmeåtervinningssystem
BHFP26MA56
BHFP26MA84
* För val av bästa möjliga paket, se "9. KÖLDMEDIUMRÖR"

Invattentemperatur (°C)
Inomhustemperatur (°CWB)
Inomhustemperatur (°CDB)
Intervall för kontinuerlig drift
Driftintervall
Intervall för nedkylningsdrift
Intervall för uppvärmning

2-5 Tekniska och elektriska specifikationer

• Driftsintervallet för vattenvolymen är 50–150 l/min
• Aggregatet är avsett för användning i följande
driftsförhållanden.
Vattentemperatur: 20-35°C
Vattenvolym: 60 l/minut eller mer
• Vid kylningsdrift med mycket låg utomhustemperatur är det
möjligt att termostaten automatiskt stängs av för att skydda
enheten från frysning.
• Håll omgivande temperatur runt 0–40°C
Värmeavgivning från enheten: 0,71 kW/10 Hp/timme.
Därför rekommenderas du att alltid ventilera rummet.

2-3 Standardtillbehör som ingår

Kvantitet

(1)
1 st

Tillbehörsrör
(2)
1 st

(3)
1 st

(Anm.)
TUNN

Form

Namn
Kvantitet

Klämma (A)
7 st

Form
Vit

Svart

3.

[Övriga]
• Installationshandbok
• Användarhandbok
• Konformitetsdeklaration
• Etikett för
köldmediumpåfyllning

(Se bild 1)
1. • Användarhandbok
• Installationshandbok
• Konformitetsdeklaration
• Klämma (A)
• Klämma (B)
2. • Tillbehörsrör (1)
• Tillbehörsrör (2)
• Tillbehörsrör (3)

VAL AV PLACERING

Enheten har inga specifikationer för utomhusinstallation.
Enheten måste installeras inomhus (exempel: maskinrum, …)
Installera den alltid i ett rum.
(maskinrum, etc.)
Var uppmärksam på villkoren nedan och välj installationsplats med
kundens godkännande.

1.

3.
4.
5.
6.

TJOCK

Klämma (B)
2 st

I boken med tekniska data finns en fullständig förteckning över
specifikationer.

2.

• Kontrollera att följande tillbehör ingår.
(Kontrollera genom att ta bort frontpanelen.)
Namn

Fundamentet är starkt nog för att tåla enhetens vikt, och golvet är
vågrätt för att förhindra vibrationer och alstring av oljud.
Tänk på utrymmet som krävs för köldmediumrören när du
installerar. Se [Nödvändigt utrymme].
Det finns ingen brandrisk på grund av läckage av brandfarlig gas.
Rörlängden mellan utomhus- och inomhusenheterna får inte
överskrida tillåten rörlängd. "9. KÖLDMEDIUMRÖR".
Platser där ljudet från maskinen inte stör hushåll och dylikt
i närheten.
Platser med luftflöde och ventilationshål som kan leda bort värme
från maskinen samt där omgivande temperatur är mellan 0 och
40°C och luftfuktigheten inte överstiger 80%.

[Nödvändigt utrymme]
När du installerar kontrollerar du att nedanstående mått följs utan
undantag.
(Se bild 2)
1. Vid enkelinstallation [mm]
2. Vid serieinstallation [mm]
3. Sett uppifrån
4. Sett från sidan
5. Utomhusenhet
6. Serviceutrymme (framsidan)
7. Serviceutrymme (baksidan)
8. Utrymme för installation av vattenrör
∗Se till att det finns utrymme för att ta bort frontpanelen.
9. Ventilationsutrymme
∗över området (
) på utomhusenheten.
10. Kontrollera att det finns utrymme på framsida, baksida
och ovansida på samma sätt som vid enkelinstallation.
Försiktigt

1.
OBS!
Tillbehörsröret (1), (3) används inte för värmepumpsystemet.

Svenska

KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H
KHRP25A33T KHRP25A72T KHRP25A73T

En luftkonditionerare med inverterare kan orsaka elektriska
störningar via AM-sändning. Undersök var det är lämpligt att
installera huvudenheten och elkablarna med hänsyn till
avståndet till stereoutrustning, datorer o.s.v.
(Se bild 3)
1. Inomhusenhet
2. Överströmsbrytare för grenströmbrytare
3. Fjärrkontroll
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4. Väljare kyla/värme
5. Persondator eller radio
Om signalen för AM-sändningen är väldigt svag håller du ett
avstånd på minst 3 meter och använder skyddsrör för ström- och
signalöverföringskablar.
2. Vattenkvalitet
Vatten som innehåller en hög halt främmande material kan
orsaka rost i värmeväxlaren eller rören samt avlagringar.
Använd vatten som uppfyller "7-4 Vattenkvalitet".
3. Kyltorn
Använd alltid ett slutet kyltorn. (Det går inte att använda ett
öppet torn.)
4. Filter
Montera alltid ett filter (valfritt tillbehör) vid inloppet till vattenrören. (Om sand, smuts, rostpartiklar och annat blandas i
vattencirkulationssystemet kan värmeväxlaren skadas av rost
eller igensättning.)
5. Köldmediumet R410A är i sig själv ogiftigt, obrännbart och
säkert. Om kylmedlet läcker ut kan det dock hända att dess
koncentration överstiger tillåtna värden beroende på rummets
storlek. På grund av detta kan det vara nödvändigt att vidta
åtgärder mot läckage. Se kapitlet "SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID LÄCKANDE KÖLDMEDIUM".

4.

INSPEKTION OCH HANTERING
AV ENHETEN

Vid leverans ska förpackningen kontrolleras och alla eventuella
skador omedelbart rapporteras till speditörens reklamationskontor.
Vid skötsel av enheten beaktas nedanstående:

1.

Ömtåligt, hantera enheten försiktigt.

Se alltid till att enheten står upp så att inte kompressorn
skadas.
2. Bestäm vilken väg enheten ska transporteras in i god tid.
3. Förhindra skador på enheten genom att använda bärslingor
(av tyg) eller stödplattor och lyfta enheten enligt bild 4.
4. Vid lyft bör en kran och 2 remmar som är minst fyra meter långa
användas.
5. Skydda höljet från skador genom att använda stödplattor eller tyg
där bandet kan gå emot höljet.
6. Använd medföljande standardtillbehör och avsedda delar vid
installationen.
(Se bild 4)
1. Stödplatta eller tyg
2. Bandslinga
OBS!
• Använd en bandslinga som är max 20 mm bred och klarar
enhetens vikt.

5.

UPPACKNING OCH PLACERING
AV ENHETEN

Försiktigt

VATTENRÖRDRAGNING

• Tryckmotståndet för utomhusenhetens vattenrör är 1,96 MPa.
• Röranslutningen på enheten är tillverkad i rostfritt stål.
Anslutning av ett vattenrör i annat material än rostfritt stål kan
resultera i korrosion i röret.
Vidta förebyggande åtgärder vid behov, till exempel genom att
isolera anslutningen på vattenröret.
• Anslutningsporten för vattenrören sitter på framsidan.
Anslutningsporten för dräneringsrören sitter på framsidan och
baksidan. När du använder porten på baksidan flyttar du järnpluggen från baksidan till framsidan och stänger den ordentligt.
• Vid användning inomhus drar du rören så att inget vatten kan
droppa på ytterluckan.
• Den sektion av dräneringsröret som sticker ut åt sidan bör vara
kort (under 400 mm) och installerad i en nedåtlutande riktning.
Dräneringsrörens diameter bör vara samma som diametern för
enhetens anslutning (1/2B) eller större.
• Vattenrörens diameter bör vara samma som diametern för
enhetens anslutning (1-1/4) eller större.
• Installera en luftningsventil på mitten av vattenledningen för att
förhindra kavitering.
• När dräneringsrören dragits färdigt kontrollerar du att vattnet
rinner fritt utan att hindras av damm.
• Anslut inte dräneringsutloppet till vattenutloppet.
• Installera ett filter (valfritt tillbehör) i vattenrörets inlopp på ett
avstånd av 1,5 m från utomhusenheten.
(Om sand, skräp eller rostpartiklar hamnar i cirkulationssystemet
kan metallen börja rosta.)
• Isolera ända till värmeväxlarens fundament enligt bild 6.
• Installera en slussventil för kemisk rening på ett ställe som är lätt att
komma åt.
• Använd vattenrör som uppfyller lokala och nationella
bestämmelser.
• Kör vattenpumpen för att rensa ur vattenrören.
Rengör sedan filtret.
• Om det finns risk att rören fryser vidtar du åtgärder för att förhindra
detta.
• Dra åt anslutningen mellan vattenrören och fästet ordentligt med
ett moment på max 300 Nm.
(Om du använder större vridmoment kan enheten ta skada.)
(Se bild 6)
1. Luftning
2. Vattenutlopp
3. Vatteninlopp
4. Slussventil
5. Fäste för vattenrör
6. Vattenrör
7. Isolering
8. Värmeväxlare
9. Filter (valfritt tillbehör)
10. Dräneringsventil
11. Anslutningsport för dräneringsrör
12. Isoleringslucka
13. 80 mm eller mindre
14. (Från höljets yta)
15. Under 400 mm
16. Dräneringsrör

7.

HANTERING AV VÄRMEVÄXLARE
MED PLÅT
Försiktigt

En värmeväxlare med hårdlödd plåt används i den här enheten.
Eftersom konstruktionen skiljer sig från vanliga värmeväxlare
måste den också hanteras annorlunda.
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• Kontrollera att dräneringen runt maskinen är tillräcklig genom att
göra dräneringsspår runt fundamentet.
• Kontrollera att enheten installeras plant på ett fundament som är
starkt nog att förhindra vibrationer och oljud.
• Fäst enheten vid fundamentet med förankringsbultar. (Använd
fyra muttrar, brickor och förankringsbultar av typen M12 som du
köper separat.)
• Förankringsbultarna bör föras in 20 mm.
• Fäst 4 förankringsbultar.
• Ge enheten stöd genom att använda ett
fundament som är större än det streckade
området som visas i bild 5.
(Se bild 5)
1. Framsida
2. Förankringsbultarnas placering
3. Hål för förankringsbult
(φ17 hål i 4 hörn)
4. Undvik ett fundament där enheten stöds av fyra
hörnpunkter.

6.

7-1 Vid utformning av utrustningen
1.
2.

Installera ett filter (valfritt tillbehör) vid vatteninloppet bredvid
utomhusenheten för att förhindra att främmande material, till
exempel damm och sand, kommer in i enheten.
Beroende på vattnets kvalitet kan avlagringar fastna i en värmeväxlare med plåt. Du kan ta bort avlagringarna genom att rengöra
den regelbundet med rengöringsmedel. Därför måste du montera
en slussventil i vattenrören. Montera en röranslutningsport på
rören mellan slussventilen och utomhusenheten för rengöring
med kemikalier.

• När du inte kan undvika att installera enheten nära en vägg
måste du se till att inga vibrationer från enheten kan överföras
till väggens yta genom att isolera med buffertar eller liknande.
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Svenska

3.

4.
5.

6.

Installera en luftningsplugg och en dräneringsplugg vid vattenrörens inlopp/utlopp för att kunna rengöra och dränera utomhusenheten (dränera vatten under långa tider utan användning på
vintern eller vid ny säsong). Montera dessutom en ”automatisk
luftningsventil” längst upp på stigrören eller på en plats där luften
stannar kvar.
Installera en rengöringsbar sil nära inloppet till pumpen
oberoende av inloppet för rören på utomhusenheten.
Utför fullständig isolering för kyla/värme för vattenrören och
luftavfuktningen utomhus. Om fullständig isolering för kyla eller
värme inte genomförts kan skada uppstå under kalla vintrar på
grund av frysning, förutom värmeförlusten.
När du stoppar driften under natten eller under vintertid måste du
vidta åtgärder för att vattenrelaterade kretsar inte ska frysa om
omgivande temperatur sjunker under 0°C (dränera vatten, låt
cirkulationspumpen vara igång, värm upp med värmare o.s.v.).
Om vattnet i kretsarna fryser kan värmeväxlaren med plåt skadas.
Vidta därför nödvändiga åtgärder med hänsyn till aktuella
förhållanden.
(Se bild 7)
1. Exempel på rördragning
2. Inloppsrör för vatten
3. Filter (säljs separat som tillbehör)
4. Luftningsplugg (för gemensam användning med
rengöringsport)
5. Rengöringsanordning
6. Filter för pump
7. Automatisk luftningsventil
8. Rör för vattenutlopp
9. Gemensam användning med dräneringsplugg
10. Värmeväxlare med plåt
11. Utomhusenhet

7-2 Innan du startar en testkörning
1.

2.

3.
4.

Innan du startar en testkörning kontrollerar du att all rördragning
utförts på rätt sätt. Kontrollera särskilt att filtret, luftningsventilen,
ventilen för automatisk vattenförsörjning, expansionstanken och
cisternen är rätt placerade.
När vattnet fyllts på helt kör du först bara pumpen. Kontrollera
att det inte finns någon luft i vattencirkulationssystemet och att
vattenflödet är korrekt. Om det finns fångad luft eller om vattenflödet inte är tillräckligt kan en värmeväxlare med plåt frysa.
Mät förluster i vattentryck före och efter utomhusenheten och
kontrollera att flödet håller sig inom tillåtna värden. Om värdena
är onormala avbryter du testkörningen omedelbart och utför
felsökning.
Genomför testkörningen av utomhusenheten enligt
anvisningarna i installationshandboken.
När testkörningen är färdig kontrollerar du filtret vid inloppsröret
till utomhusenheten. Rengör det om det är smutsigt.

7-3 Daglig service och underhåll
1.

2.

3.

Hantering av vattenkvaliteten
En värmeväxlare med plåt har en konstruktion gör att den inte kan
tas isär och rengöras, och inga delar kan bytas ut. Var noga med att
kontrollera kvaliteten på vattnet som används för värmeväxlare
med plåt för att undvika rost och avlagringar.
Vattnet som används för värmeväxlare med plåt måste vara minst
av den kvalitet som anges i tabellen nedan.
Om du använder rostskyddsmedel, beläggningsmedel eller
liknande bör de inte vara frätande mot rostfritt stål och koppar.
Hantering av kylt vatten
Om flödet för det kylda vattnet inte är högt nog kan en värmeväxlare med plåt ta skada. Kontrollera att filtret inte är igensatt,
att ingen luft fastnar i rören och att inte flödet minskar på grund av
att cirkulationspumpen inte fungerar genom att mäta temperaturoch tryckskillnader vid inlopps- och utloppsportarna för värmeväxlaren med plåt. Om skillnaden i temperatur eller tryck har ökat
utanför det tillåtna intervallet bör flödet ha minskat. Stoppa driften
och åtgärda orsaken innan du startar om driften.
Steg att vidta när en frysskyddsanordning aktiverats
Om en frysskyddsanordning aktiveras under användning
åtgärdar du alltid orsaken innan du startar om driften. Om en
frysskyddsanordning har aktiverats har en partiell frysning
inträffat. Om du startar om driften utan att åtgärda orsaken
kommer värmeväxlaren med plåt att vara stängd och isen går inte
att smälta. Dessutom kommer frysningen att upprepas vilket kan
orsaka skador på värmeväxlaren. Då kan köldmedium börja läcka
eller vatten komma in i kylkretsen.

Svenska

7-4 Vattenkvalitet
Vattenkvalitetsstandard för kylt vatten, varmvatten och
tillsatsvatten (4) (6)
Kylvattensystem (3)
Cirkulationssystem
Punkt (5)

Cirkulations- Tillsatsvatten
vatten

Varmvattensystem (2)

Tendens (1)

CirkulationsTillsatsvatten
(20°C ~
vatten
60°C)

Rost

Skala

Standardvärden

pH (25°C)

6,5 till 8,2 6,0 till 8,0 7,0 till 8,0 7,0 till 8,0





Elektrisk
ledningsförmåga
(mS/m)(25°C)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
80
30
30
30





Kloridjoner
–
(mgcl /L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
200
50
50
50



Sulfatjoner
2(mgSO4 /L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
200
50
50
50



Syraförbrukning (pH 4,8)
(mgCaCO3/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
100
50
50
50



Hårdhetsgrad
(mgCaCO3/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
200
70
70
70



Kalciummängd
(mgCaCO3/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
150
50
50
50



Jonisk kiselsyra
(mgSiO2/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
50
30
30
30



Järn (mgFe/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
1,0
0,3
1,0
0,3



Koppar (mgCu/l)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
0,3
0,1
1,0
0,1



Sulfathalt
2(mgS /L)

Ska ej
Ska ej
Ska ej
Ska ej
kännas av kännas av kännas av kännas av



Ammoniumhalt
+
(mgNH4 /L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
1,0
0,1
0,3
0,1



Klorrester
(mgCl/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
0,3
0,3
0,25
0,3



Fri kolsyra
(mgCO2/L)

Mindre än Mindre än Mindre än Mindre än
4,0
4,0
0,4
4,0



Stabilitetsindex

6,0 till 7,0



Referensvärden

—

—

—





[ANMÄRKNINGAR]
(1) Cirkeln i kolumnerna visar att rost eller avlagringar kan bildas.
(2) Rost har en tendens att bildas när vattentemperaturen är hög
(40°C eller högre), och när metall utan någon skyddsbeläggning
alls är direkt utsatt för vatten. Därför är det en god idé att vidta
åtgärder mot rost, till exempel att tillföra rostskyddsmedel eller
avlufta.
(3) I en kondensorvattenkrets med slutet kyltorn måste vattnet som
cirkulerar i den slutna kretsen och tillsatsvattnet uppfylla samma
kvalitetsstandard som i varmvattensystemet. Genomströmmande
vatten och tillsatsvatten måste uppfylla standarden för vattenkylsystem av cirkulationstyp.
(4) Påfyllningsvatten måste vara rent kranvatten, industrivatten eller
rent grundvatten.
Använd inte renat eller mjukgjort vatten.
(5) De femton punkterna i tabellen ovan motsvarar typiska orsaker till
rost och avlagringar.
(6) Genomströmmande vatten kan orsaka rost.
Använd inte genomströmmande vatten.

7-5 Hantera värmeväxlare med plåt
Prestanda för en värmeväxlare med plåt kan minska på grund av
avlagringar. Den kan skadas genom frysning på grund av minskat
flöde. Därför är det nödvändigt att utföra planerat underhåll med
jämna mellanrum för att förhindra att avlagringar samlas.

1.

Innan en ny säsong börjar utför du följande inspektioner:
1) Utför en test av vattenkvaliteten och se till att den håller rätt
standard.
2) Rengör filtret.
3) Kontrollera att flödet är korrekt.
4) Kontrollera att driftsförhållandena (tryck, flöde,
utloppstemperatur mm) är normala.
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2.

3.

8.

Eftersom värmeväxlare med plåt har en konstruktion som gör att
du inte kan ta isär och rengöra den, gör du på följande sätt när det
är dags för rengöring:
1) Av underhållskäl måste du ha en anslutningsport på vattnets
inlopp och utlopp. Du måste ansluta en cirkulationspump
mellan dessa 2 anslutningsportar när du rengör värmeväxlaren
kemiskt.
För rengöring av pannsten i värmeväxlaren rekommenderas
en lösning med 5 % utspädd myrsyra, citronsyra, oxalsyra,
ättiksyra eller fosforsyra.
Använd aldrig saltsyra, svavelsyra eller salpetersyra eftersom
dessa lösningar är mycket frätande.
2) Tillse att en stoppventil finns före inloppsvattenrörets
anslutningsport och efter utloppsvattenrörets anslutningsport.
3) Anslut rören för cirkulation av rengöringsmedel till inloppsröret
för värmeväxlaren med plåt. Fyll på rengöringsmedlet vid 50–
60°C för värmeväxlaren med plåt. Låt sedan medlet cirkulera
med hjälp av pumpen i 2–5 timmar.
Rengöringstiden beror på rengöringsmedlets temperatur och
mängden avlagringar. Kontrollera därför hur smutsigt
rengöringsmedlet är (färgen) för att avgöra hur mycket
avlagringar som tas bort.
4) När du cirkulerat rengöringsmedlet tömmer du rengöringsmedlet från värmeväxlaren, fyller den med en lösning
bestående av 1–2% natriumhydroxid (NaOH) eller natriumbikarbonat (NaHCO3). Låt lösningen cirkulera i 15–20 minuter
för att neutralisera systemet.
5) När neutraliseringen är färdig sköljer du ur insidan av värmeväxlaren försiktigt med rent och friskt vatten.
6) Om du använder ett rengöringsmedel som du köpt färdigt
kontrollerar du i förväg att det inte fräter på rostfritt stål eller
koppar.
7) Mer information om rengöringsmetoder kan du få från
tillverkaren av det aktuella rengöringsmedlet.
När rengöringen är färdig kontrollerar du att enheten går att
använda normalt.

LOKAL KABELDRAGNING
Försiktigt

• All elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör och
installationen måste följa aktuella europeiska och nationella
regler inom området.
• Elinstallationen på plats måste följa de instruktioner som ges
nedan, och överensstämma med det kopplingsschema som
levererats tillsammans med enheten.
• Kontrollera att strömförsörjningen sker från källa som är avsedd
för ändamålet. Dela aldrig strömförsörjning med någon annan
apparat.
• Kör inte systemet förrän köldmediumrördragningen är slutförd.
(Om systemet körs innan rördragningen är slutförd kan
kompressorn skadas.)
• Ta aldrig bort någon termistor, sensor eller liknande när du
ansluter ström- och signalkablar.
(Om systemet körs utan termistor, sensor eller liknande kan
kompressorn skadas.)
• Installera en jordfelsbrytare.
(Enheten använder en inverterare, vilket innebär att en jordfelsbrytare som kan hantera högfrekvent elektriskt brus måste
användas för att undvika fel på själva jordfelsbrytaren.)
• Produkten har en skyddsdetektor för fasvändning som endast
fungerar när produkten startas.
• Kör inte enheten genom att kortsluta skyddsanordningen (S1PH).
Om det finns risk för fasvändning eller fasförlust efter ett tillfälligt
strömavbrott eller när strömmen slås av och på under driften,
ansluter du en skyddskrets för fasvändning lokalt. Om produkten
körs under fasvändning kan kompressorn och andra delar gå
sönder.
• Anslut strömkabeln ordentligt.
• Om du slår på strömmen när N-fas saknas eller felaktig N-fas
används går utrustningen sönder.

8-1 Tilläggsdelar
OBS!
• Vid användningen av adaptern för sekvensstart, se kapitlet
"Exempel".
• Vid anslutning av kabel till den centrala fjärrkontrollen, se
installationshandboken för den centrala fjärrkontrollen.
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8-2 Strömförsörjnings- och kabelkrav
En spänningsmatningskrets (se tabell nedan) måste finnas för
anslutningen av enheten. Denna krets måste skyddas med erforderliga säkerhetsenheter, dvs en huvudbrytare, en trög säkring i vardera
fasen och en jordfelsbrytare.
Fas och
frekvens

Spänning

Minsta kretsamperetal

Rekommenderade
säkringar

Val av signalöverföringsledning

RWEYQ8PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

12,6 A

25 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ10PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

12,6 A

25 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ16PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

25,3 A

35 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ18PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

25,3 A

35 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ20PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

25,3 A

35 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ24PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ26PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ28PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75-1,25 mm2

RWEYQ30PY1

φ3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75-1,25 mm2

När du använder kretsbrytare som styrs av begynnelseström ska du
använda begynnelseström av höghastighetstyp med 200 mA.
OBS!
• Använd endast kopparledningar.
• Använd isolerad kabel för strömkabeln.
• Välj kabel för spänningsförsörjning enligt lokala och nationella
lagar och förordningar.
• Kabeldimensionerna måste överensstämma med tillämpliga
lokala och nationella bestämmelser.
• Specifikationerna för den lokala strömkabeln och förgreningskablarna uppfyller IEC60245.
• KABELTYP H05VV(*)
*Endast i skyddade rör, använd H07RN-F då skyddade rör inte
används.

8-3 Allmänt
• Upp till 3 enheter kan anslutas genom korskoppling av spänningsförsörjningens kablar mellan utomhusenheter. Mer information
finns i konstruktionsdata och tekniska data för utrustningen.
• Var noga med att ansluta spänningsförsörjningens kablar till
spänningskällans kopplingsplint och att fästa den så som visas
i bild 8, kapitlet "Anslutning av fältledningar".
• Eftersom den här enheten är utrustad med en inverterare kan en
installation av en fasförskjutande kapacitans inte bara fördärva
effektförbättringen, utan också orsaka onormal värme på grund
av högfrekventa vågor. Installera därför aldrig en fasförskjutande
kapacitans.
• Håll obalansen i effekt inom 2 % av nominellt effektvärde.
1. Stora obalanser medför en kortare livslängd på den
utjämnande kondensatorn.
2. Som en skyddsåtgärd stoppas enheten och ett felmeddelande
visas när obalansen överskrider 4 % av nominellt effektvärde.
• Följ kabeldragningsschemat när du utför elektrisk
ledningsdragning.
• Utför inga elarbeten förrän du stängt av alla ström.
• Jorda alltid ledningarna. (Enligt gällande bestämmelser i aktuellt
land.)
• Anslut inte jordledningen till gasrör, avloppsledningar, åskledare
eller jordledning för telefoni.
Gasrör: kan explodera eller fatta eld om en gasläcka uppstår.
Avloppsrör: ingen jordning möjlig om hårda plaströr används.
Telefonjordledning och åskledare: farliga om blixten slår ned
i dem, på grund av onormal ökning av elektrisk potential i
jordningen.
• Enheten är utrustad med en växelriktare. Jordningen måste vara
ansluten för att eliminera påverkan från genererade
elektromagnetiska störningar på andra enheter och förhindra att
läckströmmar överförs till enhetens hölje.
• Du bör använda jordfelsbrytare som är särskilt avsedda för att
skydda mot jordningsfel tillsammans med huvudbrytaren eller
säkringen vid ledningsdragning.
• Anslut kabeln noga med avsett material och fäst den med den
medföljande klämman utan att använda externt tryck på terminaldelarna (terminal för strömkablar, överföringskablar och
jordning). Se "Anslutning av fältledningar".
• Anslut aldrig strömförsörjning med fasvändning.
(Produkten är försedd med en skyddsdetektor för fasvändning.
Om detektorn aktiveras byter du ut två av tre faser (L1, L2 och
L3).)

Svenska

8-4 Exempel
Systemexempel (se bild 8)
1. Fältspänningsmatning
2. Huvudströmbrytare
3. Jordfelsdetektor
4. Säkring
5. Väljare kyla/värme
6. Fjärrkontroll
7. Utomhusenhet
8. BS-enhet
9. Inomhusenhet
Spänningsförsörjningskablar (skärmad kabel)
Signalöverföringskablar (skärmad kabel)
Försiktigt
• Använd ett kabelrör för strömkablarna.
• Kontrollera att lågspänningskablarna på enhetens utsida (det vill
säga ledningar för fjärrkontrollen, överföringen o.s.v.) samt
högspänningskablarna inte löper nära varandra, utan har ett
avstånd på minst 50 mm. Om de ligger för nära varandra kan det
ge upphov till elektriska störningar, driftsstörningar och avbrott.
• Se till att ansluta strömkablarna till strömförsörjningsplinten och
fästa dem enligt anvisningarna i Anslutning av fältledningar.
• Signalkablarna bör fästas enligt Anslutning av fältledningar:
signalöverföringsledning och val av kyla/värme.
• Fäst kablarna med medföljande klämmor så att de inte nuddar
rören.
• Kontrollera att kablarna och locket till boxen med elkomponenterna inte sticker upp över enheten och stäng luckan ordentligt.
Dragning av ledningar för spänningsförsörjning och
signalöverföring
(Se bild 9)
1. Strömkablar och pumpanvändningskabel
(Högspänning)
2. Anslutningskablar
(lågspänning)
3. Håll isär
Anslut kabeln till kopplingsplinten på kretskortet försiktigt,
eftersom kretskortet kan gå sönder vid för stor belastning.
Anslutning av fältledningar: överföringskablar, förreglingskrets, pumpanvändningskabel och omställare KYLA/VÄRE
Anslut kabeln till kopplingsplinten på kretskortet försiktigt, eftersom
kretskortet kan gå sönder vid för stor belastning.
[System med en enskild utomhusenhet]
(Se bild 10)
1. Väljare för KYLA/VÄRME
2. Kretskort för utomhusenhet (A1P)
3. Observera polaritet
4. Använd en skärmad kabel (2 ledare) (ingen polaritet)
5. Kopplingsplint (anskaffas lokalt)
6. Inomhusenhet
7. Anslut aldrig strömkabeln.
8. BS-enhet A
9. BS-enhet B
10. Sista BS-enhet
11. Endast kylning
[System med en flera utomhusenheter]
(Se bild 11)
1. Enhet A (huvudenhet)
2. Enhet B
3. Enhet C
4. Till IN/D UNIT
5. Till OUT/D UNIT
6. Till FLERA ENHETER
7. Till väljare för KYLNING/UPPVÄRMNING (endast
system med värmepump)
8. Till inomhusenhet
9. Till andra system
• Överföringskablarna mellan utomhusenheter i samma rörledning
måste anslutas till Q1/Q2-terminalerna (Multi).
Om du ansluter kablarna till (Out-Out)-terminalerna fungerar inte
systemet.
• Kablarna för de andra ledningarna måste anslutas till F1/F2terminalerna (Out-Out) på kretskortet för den utomhusenhet där
överföringskablarna från inomhusenheten ansluts.
• Den utomhusenhet som överföringskablarna från
inomhusenheterna är anslutna till är huvudenheten.
• Överföringskablarna mellan utomhusenheterna får max vara
30 m långa.

Svenska

[Ställa in förreglingskrets och
pumpanvändningskabel.]
〈Pumpanvändningskabel [högspänning]〉
• Använd isolerade kablar av nedanstående storlek med
märkspänning på minst 250 V:
2
Enskild kärna: 1,25 mm eller större (skyddsrör)
2
Flera kärnor: 0,75 mm eller större
*Pumpdriftkablarna anskaffas lokalt.
(Se bild 12)
1. Pumpdriftkabel (X2M)
När vattenpumpen är kopplad till systemets drift ska
vattenpumpens driftskrets kopplas mellan terminalerna
(1) och (2).
Kontaktspecifikation --- 220 VAC, 3 mA–0,5 A
2. Kretskort (A1P)
3. Montera en isoleringsmanschett.
4. Ansluta en förreglingskrets
Glöm inte att ansluta en förreglingskrets (en extra akontakt för vattenpumpens elektromagnetiska
omställare) för varje utomhusenhet.
(Välj alltid en extra a-kontakt som kan hantera en minsta
belastning på 15 V likström, 1mA.)
〈När du ansluter för varje utomhusenhet〉
Anslut till kopplingsplinten (X3M) som visas längst ned
till höger i bilden.
〈Vid anslutning av flera utomhusenheter som 1 enskild
enhet (centraliserad sammankoppling)〉
Med den här enheten kan du också göra en
centraliserad sammankoppling av flera utomhusenheter
med hjälp av en adapter (säljs separat som tillbehör) för
extern styrning av utomhusenheter.
Mer information om kabelanslutning finns i
"Kabeldragning för centraliserad förregling".

〈Kabeldragning för centraliserad förregling〉
• Information om hur du gör vid centraliserad förregling finns i (3)
"8-5 Vid lokala inställningar"
• Du behöver inte dra kabel till kopplingsplint X3M när du använder
centraliserad förregling
• För multisystem görs endast extern/extern kabelanslutning för
huvudenheten.
(Se bild 13)
1. Utomhusenhet A
2. Utomhusenhet B
3. Utomhusenhet C
4. Adapter för extern styrning
5. Förreglingskrets för vattenpump
6. Anslutningskoppling ut-ut
7. Använd en skärmad kabel (2 ledare) (ingen polaritet)
[Ställa in driftläget kyla/värme]
1. Ställa in kyla/värme med fjärrkontrollen ansluten till
inomhusenheten.
Behåll väljaren för KYLA/VÄRME (DS1) på kretskortet för
utomhusenheten (A1P) i det fabriksinställda läget OFF (av).
(Se bild 16)
1. Fjärrkontroll
2. Ställa in kyla/värme med väljaren för KYLA/VÄRME.
Anslut väljaren för KYLA/VÄRME (extra) till A/B/Cterminalen och ställ väljaren för KYLA/VÄRME (DS1) på
kretskortet för utomhusenheten (A1P) på ON (på).
(Se bild 17)
1. Väljare för KYLA/VÄRME
• Använd alltid skärmade vinylkablar med 0,75 till 1,25 mm2
avskärmning eller tvåtrådiga kablar. (Tretrådig kabel får endast
användas med väljaren för VÄRME/KYLA.)
• Alla överföringskablar anskaffas lokalt.
• Om följande begränsningar överskrids kan onormal överföring
inträffa:
Maximal kabellängd ............................ 1000 m eller mindre
Total kabellängd.................................. max 2000 m
Maximal förgrening ...................................... 16 förgreningar eller mindre
Kabellängd mellan utomhusenheter ... 30 m eller mindre
• Anslut aldrig strömmen till anslutningskabel eller dess
kopplingsplint, annars kan systemet skadas.
• Upp till 16 förgreningar är möjliga för överföringskablar. Inga
grenar är dock tillåtna efter en förgrening.
(Se bild 14)
1. Förgrening
2. Gren efter förgrening
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• Kablarna från inomhusenheten måste anslutas till F1/F2terminalerna (till IN/D UNIT) på utomhusenhetens kretskort.
Anslutning av fältledningar: Ledningar för spänningsmatning
och signalöverföring
Var noga med att ansluta strömkabeln till strömförsörjningsplinten
och att fästa den med medföljande klämma enligt bild 15 och 19.
(Se bild 15)
1. Strömförsörjning
(3N~, 380–415 V)
2. Överströmsbrytare för grenströmbrytare
3. Jordledning
4. Jordfelsbrytare
5. Fäst isoleringsmanschetterna.
6. Kopplingsplint för spänningskälla
7. Jordterminal
8. Fäst jordledningen tillsammans med strömkablarna med
hjälp av klämmor (A).
9. Jordledning
10. Kontrollera att jordledningarna inte rör vid kablarna till
kompressorn. Om de kommer i kontakt med varandra
kan andra det ha negativ effekt på andra enheter.
11. När du ansluter två kablar till samma terminal måste
du se till att kontakterna sitter vända mot varandra.
Se dessutom till att den mindre kabeln sitter överst.
12. Kopplingsplint
13. Kontakt
14. Trådens diameter: Liten
15. Trådens diameter: Stor
(Se bild 19)
1. Intag för strömkablar, pumpanvändningskabel
(högspänning) och jordledning.
2. Intag för byglingskabel för strömförsörjning och jordning.
(Endast för bygling av strömförsörjningen.)
3. Stoppventil för högtryck/lågtryck (del med hög
temperatur)
4. Fäst strömkablarna, pumpanvändningskabeln
(högspänning) och jordledningen med
tillbehörsklämman (A).
5. För in tillbehörsklämman (B) i hålet i fästplåten för
stoppventilen.
6. Strömkablar, pumpanvändningskabel (högspänning)
och jordledning.
7. Cirka 50 mm
8. Byglingsledningar för strömförsörjning och jordning.
9. Fäst strömförsörjningskablarna, pumpanvändningskabeln (högspänning) och jordledningen med tillbehörsklämman (B) så att de inte vidrör stoppventilen för
gasutloppet.
10. Ta ut en lucka för byglingskabeln för strömförsörjning
genom att skära ut det streckade området.
11. Streckat område
12. För in tillbehörsklämman (B) i hålet i botten av elboxen.
13. Intag för överföringskablar. (lågspänning)
14. Se till att ha en nedåtriktad loop i signalkabeln precis
före den plats där kabeln ska fixeras över kopplingsboxens överdel. Detta förhindrar att kondensering
droppar från kabeln in i kopplingsboxen.
15. Fäst överföringskablarna vid plastklämmorna med
tillbehörsklämmorna (A)
16. För igenom överföringskablarna (lågspänning) genom
kabelklämman.
17. Fäst strömkablarna, pumpanvändningskabeln
(högspänning) och jordledningen i botten av elboxen
med tillbehörsklämman (B)
18. Bunta inte ihop byglingsledningen för strömförsörjning.
Försiktigt
〈Säkerhetsåtgärder vid dragning av elledningar〉
Använd krympslangkontakter vid anslutning till
strömförsörjningsplinten.

Om inga sådana finns tillgängliga följer du instruktionerna nedan.
• Anslut inte kablar med olika tjocklek till strömförsörjningsplinten. (För mycket spelrum kan orsaka onormal värme.)
• När du ansluter kablar av samma tjocklek gör du enligt
anvisningarna nedan.
Anslut kablar
av samma storlek
till båda sidorna.

•
•
•
•

Det är förbjudet
att ansluta två
till en sida.

Det är förbjudet
att ansluta kablar
av olika storlek.

Vid ledningsdragning använder du angiven strömkabel och
ansluter den ordentligt. Fäst den sedan så att inte plinten
utsätts för belastning utifrån.
Använd en lämplig skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna. En skruvmejsel med för litet huvud förstör skruven
och gör det omöjligt att dra åt den.
Om du drar åt terminalskruvarna för hårt kan de gå sönder.
Se tabellen nedan för ådragningsmoment för
terminalskruvarna.

M5 (Kopplingsplint för strömförsörjning)
M5 (jord)
M3,5 (kopplingsplint för
överföringskablar)

Åtdragningsmoment (N/m)
2,0-3,0
3,2-3,9
0,8-0,97

〈Försiktighetsåtgärder vid anslutning av jordning〉
När du drar ut jordkabeln ska du dra den så att den löper genom
hålet i skålbrickan. (Felaktig jordanslutning kan förhindra korrekt
jordning.)
Skålbricka
Kontakt
Hål

8-5 Vid lokala inställningar
Vid behov utför du lokala inställningar enligt tabellen nedan.
Inställningarna finns på plattan "Cares to be taken in servicing" som
finns på locket till elboxen.
Typiska lokala inställningar
∗Andra inställningar än de som nämns ovan finns i konstruktionsmaterialet och i servicehandboken.
Den här inställningen görs när växlingen mellan värme och
(1)Inställning för växling mellan
kyla sker via fjärrkontroll (säljs som tillbehör) som
värme och kyla
installerats för utomhusenheten.
(2)Inställning för att förhindra
sekventiell start

Den här inställningen görs när utomhusenheterna inte
startas i sekventiell ordning.

(3)Inställning för centraliserad
Dessa inställningar görs när förreglingarna är anslutna i en
förregling Inställning av
klump eller när en åtgärd begärs via externa instruktioner.
extern begäran
(4)Inställning av onormal
visning när förreglingskontakten är AV

Den här inställningen görs vid onormal visning (HJ)
på fjärrkontrollen när förreglingskontakten är AV
(när värmekällans vattenpump inte används).

Försiktigt
En separat adapter (säljs separat som tillbehör) för extern
styrning av en utomhusenhet krävs om du begär drift externt,
ställer in värme eller kyla med en centraliserad fjärrkontroll för
värme och kyla (säljs separat som tillbehör) eller ställer in en
centraliserad förregling. Mer information finns i handboken som
medföljer adaptern.

Strömkabel
Kontakt
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Svenska

9.

KÖLDMEDIUMRÖR

7.

Försiktigt
Glöm inte att öppna ventilen när installationen är slutförd.
(Se 9-9 Påfyllning av extra köldmedium för mer information)
(Om du använder enheten när ventilen är stängd går
kompressorn sönder.)
Använd R410A vid påfyllning av köldmedium.
All extern rördragning måste utföras av en legitimerad kyltekniker
och måste uppfylla lokala och nationella föreskrifter.
VAR FÖRSIKTIG VID LÖDNING AV KÖLDMEDIUMRÖR
Använd inget fluss vid koppar till koppar-hårdlödning av
köldmediumrören. (Särskilt inte vid HFC-köldmediumrör.)
Använd i stället fosforkopparfyllningsmetall (BCuP-2: JIS Z
3264, B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som inte kräver fluss.
(Fluss har en extremt skadlig inverkan på köldmediumrörsystem. Exempelvis ger klorfluss upphov till korrosion i rören
och fluss med fluor skadar köldmediumoljan.)
OBS!
• Installationsverktyg:
Mätanslutning, påfyllningsslang o.s.v.
Kontrollera att de installationsverktyg som används är särskilt
anpassade för R410A-installationer så att de tål trycket och
förhindrar att främmande ämnen (t ex mineraloljor som
SUNISO eller fukt) kommer in i systemet.
(Skruvspecifikationerna skiljer sig åt för R410A och R407C.)
Vakuumpump
1. Använd en 2-stegsvakuumpump med backventil.
2. Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet när
pumpen stängs av.
3. Använd en vakuumpump som kan ge ett vakuum ner till
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).

Rörsatsen med flera anslutningar för utomhusenheter som säljs
separat som tillbehör (BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84)
krävs för installation av flera utomhusenheter. Läs mer i
installationshandboken som medföljer satsen och lägg särskilt
märke till följande begränsningar när du installerar.

Begränsning för installation av utomhusenhetens rörsats med
flera anslutningar
• Installera kopplingen vågrätt med en lutning på ±15° med
varningsplåten längst upp. Se bild 23 (Bild A)
Anslut den inte lodrätt. Se bild 23 (Bild B)
• Reservera den raka delen på minst 500 mm för grenröret och
böj inte den lokala rörledningen i området. En rak del på minst
500 mm kan reserveras om en lokal rörledning (rakt rör) på minst
120 mm ansluts till kopplingen. Se bild 23 (Bild C)
• Felaktig installation kan göra att utomhusenheten går sönder.
(Se bild 23)
1. Varningsplåt
2. Vågrät linje
3. Jord
4. Rak del på minst 500 mm
5. Lokalt rör
(minst 120 mm)

9-2 Skydda mot föroreningar vid installation av
rör
•

Vidta åtgärder för att hindra att främmande ämnen som fukt
och smuts kommer in i systemet.
Placering
Installationstid
Skyddsmetod
Mer än en månad
Kläm åt röret
Utomhus
Mindre än en månad Kläm åt eller tejpa
röret
Inomhus
Oavsett tid
• Var mycket försiktig när kopparrören dras ut genom väggen.

9-3 Anslutning av rör
•

9-1 Val av rörmaterial
•

1.

Främmande ämnen i rörledningar (inklusive olja från
tillverkningen) får max vara 30 mg/10 m.
2. Använd följande föremål för köldmediumrören.
Material: Sömlöst, fosforreducerat kopparrör
Dimension: Se "Exempel på anslutning" för att avgöra
korrekt storlek.
Tjocklek: Välj en godstjocklek på köldmediumrören som
uppfyller nationella och lokala lagar och förordningar.
För R410A är beräkningstrycket 4,0 MPa (40 bar).
Minimumtjockleken för rören enligt Japans lag om säkerhet för
högtrycksgas (från januari 2003) visas nedan.
Härdningsgraden (O-typ, 1/2H-typ) i tabellen indikerar de
materialtyper som anges i JIS H 3300.
(enhet: mm)
O-typ
Härdningsgrad
ytterdiameter

φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

minsta tjocklek

0,80

0,80

0,80

0,99
(enhet: mm)

1/2H-typ

Härdningsgrad
ytterdiameter

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

minsta tjocklek

0,80

3.
4.
5.
6.

0,80

0,88

0,99

1,10

1,21

1,32

1,43

Använd grenstycken som är anpassade till de rör som valts.
Se kapitlet "Exempel på anslutning".
Se kapitlet "Använda avstängningsventilen" i 9-10 om proceduren
för användning av avstängningsventilen.
Kontrollera att installationen uppfyller kraven beträffande tillåten
rörlängd, tillåten höjdskillnad och tillåten längd efter förgrening
enligt kapitlet "Exempel på anslutning"
Information om installation av kylledningens grensats finns
i installationshandboken som följde med satsen.
Följ villkoren nedan.
• Montera REFNET-kopplingen så att den grenas ut antingen
vågrätt eller lodrätt.
• Montera REFNET-huvudet så att det grenas ut vågrätt.
(Se bild 22)
1. Vågrät yta
2. Inom 30° mot den vågräta ytan
3. Vågrät yta

Svenska

Använd endast kragmuttrar som medföljer enheten.
Om du använder andra kragmuttrar kan köldmedium läcka ut.
Utför alltid en kväveblåsning vid hårdlödning.
(Hårdlödning utan att utföra ett kväveutbyte eller införsel av
kväve i rörsystemet kommer att ge upphov till stora mängder
oxiderad beläggning på rörens insida, vilket negativt påverkar
ventiler och kompressorer i kylsystemet och förhindrar normal
drift.)
Försiktigt

Använd inget fluss vid hårdlödning av rörkopplingarna.
Beläggningar kan sätta igen rör och skada utrustning.
OBS!
• Information om kväveutbyte finns i installationshandboken
(kontakta återförsäljaren).
• Tryckregulatorn för kvävet som frigörs vid lödningen bör ställas in
på max 0,02 MPa (cirka 0,2 kg/cm2).
(Se bild 18)
1. Köldmediumrör
2. Plats som ska lödas
3. Kväve
4. Tejp
5. Manuell ventil
6. Regulator
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av rör
• Information om maskinella dimensioner för kragmuttrar finns
i följande tabell.
• När du fäster kragmuttrarna använder du först köldmediumolja på
in- och utsidan och vrider dem tre eller fyra varv för hand.
(Använd ester- eller eterolja.)
• Se följande tabell om åtdragningsmoment.
(Om du drar åt för hårt kan kragmuttern spricka.)
• När alla rör anslutits kontrollerar du efter gasläckor med kväve.
Rördimension Åtdragningsmoment
(N/m)

A (mm)

Flänsform
90˚±2
45
˚±2
A

φ9,5

32,7 - 39,9

12,8 - 13,2

φ12,7

49,5 - 60,3

16,2 - 16,6

φ15,9

61,8 - 75,4

19,3 - 19,7

R=0,4~0,8
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Rekommenderas endast i nödfall
Du måste använda en momentnyckel, men om du tvingas installera
enheten utan momentnyckel kan du följa installationsmetoden
nedan.

2.

Kontrollera noggrant att ingen gasläcka uppstått efter avslutat
arbete.

Vid gasrören (både inlopps- och utloppsrör vid värmeåtervinningssystem) måste du alltid efter en förgrening installera
ett lås på minst 200 mm med hjälp av rören som medföljer
rörsatsen för anslutning av utomhusenheten. Annars kanske
kylmedlet stannar i rören och skadar utomhusenheten.

När du drar åt en kragmutter med skiftnyckel kommer du till en punkt
där åtdragsmomentet plötsligt stiger. Från den positionen drar du åt
kragmuttern med nedan angiven vinkel:
Rördimension

Ytterligare
åtdragningsvinkel

Rekommenderad armlängd
på verktyget

φ9,5

60 till 90 grader

Cirka 200 mm

φ12,7

30 till 60 grader

Cirka 250 mm

φ15,9

30 till 60 grader

Cirka 300 mm

200 mm eller mer

Förbjudet mönster
Inget lås har installerats i gasrören.
till inomhusenhet

9-4 Anslutning av köldmediumrören
Anslut rören till utomhusenheten med hjälp av tillbehörsrör
(Se bild 20)
1. Gassidans rör
2. (anskaffas lokalt)
3. Tillbehörsrör (2) (TJOCK)
4. Vätskesidans rör (anskaffas lokalt)
5. Kragmutter (medföljer enheten)
6. Tillbehörsrör (1) (THIN) och (3) inte används.
7. Rör på högtrycks-/lågtrycksgassidan (anskaffas lokalt)
8. Gassidans inloppsrör (anskaffas lokalt)
9. Skär ut det streckade området och använd som lucka för
borrhålet.
10. Streckat område
11. Tillbehörsrör (1) (TUNN)
12. Tillbehörsrör (2) och tillbehörsrör (3)
13. Riktlinjer för rörmontering
14. Tillbehörsrör (3)
15. Lödning
16. Tillbehörsrör (2) (TJOCK)
17. Innan du monterar produkten använder du lödning.
Försiktighetsåtgärder vid installation av enheter
OBS!
• Rörsatsen med flera anslutningar för utomhusenheter som säljs
separat som tillbehör (BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84)
krävs för installation av flera utomhusenheter.
• Läs mer i installationshandboken som medföljer satsen och lägg
särskilt märke till installationsbegränsningarna i "Anslutning av
köldmediumrören" när du installerar.

1.

★ Olja kan bli kvar i utomhusenheten längst bort.
Byt till mönster 1 eller mönster 2

3.

Om rörlängden mellan anslutningsrörsatserna för utomhusenheten eller mellan utomhusenheterna överstiger 2 m skapar du
en stigning på minst 200 mm i gasledningen inom ett avstånd av
2 m från satsen.

2 m eller mindre
Rördragning mellan utomhusenheter
2 m eller mindre
till inomhusenhet

2 m eller mer
2 m eller mindre

Stigningshöjd:
200 mm eller mer

till inomhusenhet

Undvik risken att olja blir kvar i rören genom att låta rören mellan
utomhusenheterna vara i våg eller luta något uppåt.

Mönster 1

Rördragning mellan utomhusenheter

till inomhusenhet

Mönster 2
till inomhusenhet

Byt till mönster 1 eller mönster 2

Förbjudet mönster
Nedåtriktad
lutning
till inomhusenhet
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Olja kvar
i rören
Nedåtriktad
lutning

Svenska

Svenska

Gasrör för inlopp
Vätskerör

BSenhet

Vätskerör

Gasrör

(2 rör)

Inomhusenhetens
sida

HP/LP-gasrör
Gasrör för inlopp
Vätskerör

Gasrör
Vätskerör

Mellan utomhus- och inomhusenheter
Mellan olika inomhusenheter
Mellan olika utomhusenheter

Mellan utomhusförgrening och utomhusenhet
(för system med flera enheter)

Mellan utomhus- (*) och inomhusenheter

Verklig rörlängd

Höjdskillnad

Höjdskillnad
Höjdskillnad

Verklig rörlängd

Ekvivalent längd
Total förlängning

Verklig rörlängd

flera utomhusenheter

System med

System med
en utomhusenhet
A

B1

g

f
h

F

1

i
G

j
2

b
k
3

C

4

5

6

B4

q

p

D

e
E

r
7 H2
8

s

REFNET-koppling (A~G)
d

l B2 n B3
m
o

B

c

Gren med REFNET-koppling

B1

Första g
utomhusförgrening

f

A

h

F

1

i
2

k

c
B2

3 4

m

l

B

H3

Utomhusenhet

j

G

b

o

n

C

d

5

B3

e

6

B4

q

p

D

E

r
7 H2

BS-enheter Inomhusenheter Värmeåtervinningssystem
(B1~B4 ) ( 1 - 8 )
( 1 - 6 )

a

Endast kylning
( 7 • 8 )

H1

8

s

REFNET-koppling (A~G)

Utomhusenhet
H1
BS-enheter Inomhusenheter Värmeåtervinningssystem Endast kylning
( 1 - 6 )
(B 1~ B4 ) ( 1 - 8 )
( 7 • 8 )

a

Exempel 5

c
d
1

B1

f

e
2

B2

h

g
3

B3

A

b

a

r

u

d

c

1

B1

s

f

e
2

B2

h

g
k
6

l

o
7

p

H3

Utomhusenhet

B

o

H1

8 H2

REFNET-koppling (A B)

5

B

t

j

6

l
7

p

8

H2

Endast kylning
( 5 • 6 )

Endast kylning
( 5 • 6 )

Värmeåtervinningssystem
( 1 - 4 , 7 • 8 )

Inomhusenheter
( 1 - 8 )

BS-enheter
(B1~ B5)

Värmeåtervinningssystem
( 1 - 4 , 7 • 8)

5

k

REFNET-huvud
B5 n

j

i

B5 n

4

B4

i

b

4

B4

m

REFNET-koppling (A B)

3

B3

A

m

Inomhusenheter
BS-enheter (B1~ B5 ) ( 1 - 8 )

H1

Utomhusenhet

REFNET-huvud

a

Gren med REFNET-koppling och REFNET-huvud
Exempel 2

Exempel 6

Exempel 3

Ytterligare köldmedium som ska fyllas på R (kg)
(R bör avrundas i enheter om tiondels kilo)

Beräkna hur mycket köldmedium
som ska fyllas på

Val av rördimension

B1

e

d
B2

f
g

B3

i

h
B4

B5

j
k

B6

m

l
n

o

REFNET-huvud

a

1

d

2

3

4

f B3 h B4
B1
B2
e g
c
i

b
k
6

B6

m

l
7 H2

H3

n
8

H1

o

REFNET-huvud

Utomhusenhet

5

B5

j

Endast kylning
( 7 • 8 )

Värmeåtervinningssystem
( 1 - 6 )

Inomhusenheter
( 1 - 8 )

BS-enheter
(B1 ~B6 )

1
2
3
4
5
6
7 H2
Utomhusenhet
H1 8
BS-enheter Inomhusenheter Värmeåtervinningssystem Endast kylning
( 1 - 6 )
( B1~ B6 ) ( 1 - 8 )
( 7 • 8 )

c

b

a

Gren med REFNET-huvud

(Exempel 1,4) Vid REFNET-koppling C, inomhusenheter 5 + 6 + 7 + 8

640 ≤

KHRP25M73H+KHRP25M73HP

Antal utomhusenheter
2 enheter
3 enheter


Total längd (m) för
 x0,26
vätskerör med storlek Ø19,1 (kg/m) +





Värmeåtervinningssystem
4 kg
6,5 kg
9 kg

Värmepumpsystem
3 kg
4,5 kg
6 kg

RWEYQ20
RWEYQ30

x0,12
(kg/m)

RWEYQ10


Total längd (m) för

vätskerör med storlek Ø12,7





Systemnamn

 x0,18
Total längd (m) för

+
vätskerör med storlek Ø15,9 (kg/m)





Korrigerad

 x0,059

 x0,022
+ Total längd (m) för

+ Total längd (m) för

+ volym enligt
vätskerör med storlek Ø9,5
 (kg/m)
vätskerör med storlek Ø6,4
 (kg/m)
utomhusenhet

Total längd (m) för

R= vätskerör med storlek Ø22,2 x0,37
(kg/m) +



φ9,5 x 0,80

φ9,5 x 0,80

Vätskerör

φ6,4 x 0,80

Gasrör

φ12,7 x 0,80
φ15,9 x 0,99
φ19,1 x 0,80
φ22,2 x 0,80

Rörstorlek
(ytterdiameter x minsta väggtjocklek)

a

b+u

i

c+d+e+f+r+s+t g+h+j+k+l+m+n+o+p 25,1 (kg)

R= 30 0,26 + 11 0,18 + 10 0,12 + 49 0,059 + 100 0,022 + 9 = 25,071

Exempel med köldmediumförgrening med REFNET-koppling och REFNET-huvud för RWEYQ30
(Värmeåtervinningssystem)
a : φ19,1x30m e : φ9,5x10m i : φ12,7x10m
m: φ6,4x10m r : φ9,5x 3m
Om utomhusenheten
r.
b : φ15,9x10m f : φ9,5x10m j : φ6,4x10m
n : φ6,4x10m s : φ9,5x 3m
är RWEYQ30 och rörlängderna
är som till höge
c : φ09,5x10m g : φ6,4x10m k : φ6,4x10m
o : φ6,4x10m t : φ9,5x 3m
p : φ6,4x10m u : φ15,9x 1m
d : φ9,5x10m h : φ6,4x20m l : φ6,4x10m

Typ 20, 25, 32, 40, 50
Typ 63, 80, 100, 125
Typ 200
Typ 250

Kapacitetstyp inomhus

Rör mellan BS-enhet (köldmediumrörgrensats) och inomhusenhet
• Anpassa till storleken på anslutningsröret på inomhusenheten.
Storlek på inomhusenhetens anslutningsrör
(Enhet: mm)

(Exempel 3,6) Vid REFNET-huvud,
inomhusenheter 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Värmeåtervinningssystem
BHFP26MA56
BHFP26MA84

Värmepumpsystem
BHFP22MA56
BHFP22MA84

KHRP26M73H+KHRP26M73HP

Välja en utomhusgrensats (krävs när utomhusenheten är av typen RWEYQ20 eller högre).
• Välj i tabellen nedan utifrån antalet utomhusenheter.

(Exempel 2,5) Vid REFNET-koppling B, inomhusenheter 7 + 8
(Exempel 2,5) Vid REFNET-huvud, inomhusenheter 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

• För andra REFNET-kopplingar än den första förgreningen väljer du rätt grensatsmodell utifrån totalt kapacitetsindex.
Grensats i kylledningen
Inomhus kapacitetsindex
Vid rördragning med 3 rör
Vid rördragning med 2 rör
KHRP26A22T
< 200
KHRP25A22T
KHRP26A33T
200 ≤ x< 290
KHRP25A33T
290 ≤ x< 640
KHRP25A72T+KHRP25M72TP KHRP26A72T
640 ≤
KHRP25A73T+KHRP25M73TP KHRP26A73T+KHRP26M73TP

Rörlängd mellan utomhus- (*) och inomhusenheter ≤ 120 m
(Exempel 1,4) enhet 8 : a + b + c + d + e + s ≤ 120 m
(Exempel 3,6) enhet 8: a + o ≤ 120 m
(Exempel 2,5) enhet 6 : a + b + l ≤ 120 m, 8 : a + m + n + p ≤ 120 m
Ekvivalent rörlängd mellan utomhus- (*) och inomhusenheter ≤ 140 m (anm. 1) (anta att ekvivalent rörlängd för en REFNET-koppling är 0,5 m och att ett REFNET-huvud ör 1 m BSVP100,160 är 4 m och BSVP250 är 6 m).
Total rörlängd från utomhusenhet (*) till alla inomhusenheter ≤ 300 m
u
t
Rörlängd från utomhusförgrening till utomhusenhet ≤ 10 m Ekvivalent längd: max 13 m
r ≤ 10 m (Ekvivalent längd ≤ 13 m)
s
r
Höjdskillnad mellan utomhus- och inomhusenheter (H1) ≤ 50 m (Max 40 m om utomhusenheten är nedanför)
u+s ≤ 10 m (Ekvivalent längd ≤ 13 m)
Höjdskillnaden mellan inomhusenheter (H2) ≤ 15 m
u+t ≤ 10 m (Ekvivalent längd ≤ 13 m)
Höjdskillnad mellan utomhusenhet (huvudenhet) och utomhusenhet (underenhet) (H3) ≤ 2 m
Utomhusenhet
Rörlängd från första grensats i kylledningen (antingen en REFNET-koppling eller ett REFNET-huvud) till inomhusenheter ≤ 40 m (anm. 2)
(Exempel 1,4) enhet 8 : b + c + d + e + s ≤ 40 m
(Exempel 2,5) enhet 6 : b + l ≤ 40 m, 8 : m + n + p ≤ 40 m
(Exempel 3,6) enhet 8 : o ≤ 40 m
Välja REFNET-koppling:
Välja REFNET-huvud
• När du använder REFNET-kopplingar vid den första förgreningen räknat från utomhusenhetens sida.
• Välj ett lämpligt REFNET-huvud i tabellen nedan enligt den totala kapaciteten för de inomhusenheter som ska anslutas nedanför REFNE-huvudet.
Välj i följande tabell enligt utomhusenhetens kapacitet.
• Tänk på att 250-typen inte kan anslutas nedanför ett REFNET-huvud.
(Exempel 1,2,4,5: REFNET-koppling A )
Grensats i kylledningen
Grensats i kylledningen
Inomhus kapacitetsindex
Kapacitetstyp
Vid rördragning med 3 rör
Vid rördragning med 2 rör
Värmeåtervinningssystem
Värmepumpsystem
för utomhusenheter
KHRP26M22H, KHRP26M33H
< 200
RWEYQ8, 10-typ
KHRP25A33T
KHRP26A33T
KHRP25M33H
KHRP26M33H
200 ≤ x< 290
RWEYQ16-20-typ
KHRP25A72T + KHRP25M72TP
KHRP26A72T
KHRP25M72H+KHRP25M72HP KHRP26M72H
290 ≤ x< 640
RWEYQ24-30-typ
KHRP25A73T + KHRP25M73TP
KHRP26A73T + KHRP26M73TP

Exempel 4

Exempel 1

Rör mellan utomhusenheten (*) och köldmediumgrenrörsatsen (del A)
Rör mellan köldmediumrörgrensats och köldmediumrörgrensats/BS-enhet.
Rör mellan förgrening på utsidan och utomhusenheten (del C)
Rör mellan BS-enhet och köldmediumrörgrensats
• Anpassa till storleken på anslutningsröret på utomhuseten
(Enhet: mm) • Välj i tabellen nedan enligt den totala kapaciteten för de inomhusenheter som ska
anslutas nedanför.
Försiktigt
Rörstorlek (ytterdiameter x minsta tjocklek)
Kapacitetstyp
• För gasrörets storlek vid rördragning med två rör mellan
Rörens tjocklek i tabellen visar kraven på lägsta värden från de japanska
köldmediumrörgrensatsen/BS-enheten och köldmediumrörgrensatsen väljer du
för
bestämmelserna (Japanese High Pressure Gas Control). (Från janr. 2003)
HP/LP-gasrör
Gasrör
för
inlopp
Vätskerör
storleken på inloppsgasröret.
utomhusenhet
Tjocklek och material ska väljas i enlighet med lokala bestämmelse
• Storleken på anslutningsrören bör inte överstiga den köldmediumrörsstorlek som
(Enhet: mm)
RWEYQ8
φ19,1 x 0,80
φ15,9 x 0,99
φ 9,5 x 0,80
Rörstorlek (ytterdiameter x minsta väggtjocklek)
RWEYQ10
φ22,2 x 0,80
φ19,1 x 0,80
Inomhus
För en installation med flera utomhusenheter gör du inställningarna
φ12,7 x 0,80
RWEYQ16
kapacitetsindex
φ28,6 x 0,99
φ22,2 x 0,80
HP/LP-gasrör
Gasrör för inlopp
Vätskerör
enligt följande bild.
φ15,9 x 0,99
RWEYQ18, 20
Rör mellan utomhusenheten (*) och köldmediumgrenrörsatsen (del A)
φ15,9 x 0,99
< 150
RWEYQ24
φ12,7 x 0,80
φ34,9 x 1,21
φ28,6 x 0,99
φ19,1 x 0,80
φ19,1 x 0,80
150 ≤ x< 200
RWEYQ26-30
φ 9,5 x 0,80
φ15,9 x 0,99
Rör mellan förgreningar på utsidan (del B)
φ22,2 x 0,80
200 ≤ x< 290
Rör mellan förgrening på utsidan och utomhusenheten (del C) Rör mellan förgreningar på utsidan (del B)
φ19,1 x 0,80
φ28,6 x 0,99
φ12,7 x 0,80
290 ≤ x< 420
• Välj storlek från följande tabell utifrån den totala kapaciteten för
φ28,6 x 0,99
φ15,9 x 0,99
(Enhet: mm) 420 ≤ x< 640
utomhusenheten som ska anslutas ovanför
φ34,9 x 1,21
φ28,6 x 0,99
640 ≤ x< 920
Rörstorlek (ytterdiameter x minsta tjocklek)
φ19,1 x 0,80
Total kapacitet
φ41,3 x 1,43
920 ≤
för
Gasrör för inlopp
HP/LP-gasrör
Vätskerör
utomhusenhet
16HP
φ12,7 x 0,80
φ28,6 x 0,99
φ22,2 x 0,80
φ15,9 x 0,99
18,20HP

Exempel för inomhusenheter som ligger nedströms

Grensatser i kylledningen kan bara
användas med R410A.

Val av grensats i kylledningen

Tillåten längd efter förgrening

Tillåten
höjd

Maximal
tillåten
längd

För system med flera utomhusenheter läser du om
[utomhusenhet] som [första utomhusförgreningen
sett från inomhusenhetens sida].

[*]

(Tunn linje): 2 rör

• Rördragning mellan BS-enhet och inomhusenhet,

(Tjock linje): 3 rör

• Rördragning mellan utomhusenhet och BS-enhet

Utomhusenhetens
sida

(3 rör)
HP/LP-gasrör

(Anslutning av 8 inomhusenheter för värmepumpsystem)

Exempel på anslutning

9-5 Exempel på anslutning

∗ I tabellen nedan finns information om värmeåtervinningssystem (3 rör: inloppsgasrör, högtrycks-/lågtrycksgasrör och vätskerör).
För ett värmepumpsystem (2 rör: gas- och vätskerör), välj rörstorlek från inloppsgasrör för gasrör och från vätskegasrör och vätskerör.
BS-enhet krävs ej.
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Svenska

När den ekvivalenta rörlängden mellan utomhus- och inomhusenheter
är 80 m eller mer måste storleken på huvudrören för vätska (se bild 21)
ökas enligt tabellen till höger.
(Öka aldrig storleken på inloppsgasröret och HP/LP-gasröret).

System
RWEYQ8, 10PY1
RWEYQ16PY1
RWEYQ18 ~ 24PY1
RWEYQ26 ~ 30PY1

Vätskerör
φ9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9
φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

a+bx2+cx2+dx2+ex2+fx2+gx2
+h+i+j+k+l+m+n+p≤ 300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
Inomhusenheten som är längst bort 8
Närmaste inomhusenhet 1
(a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+h)≤ 40 m

2. För beräkning av den totala förlängningen måste den
verkliga längden på rören ovan fördubblas. (Gäller ej
huvudrör och rör där dimensionen ej ökats)

3. Inomhusenhet till närmaste grenrörsats ≤ 40 m.

4. Skillnaden mellan [Utomhusenhet till längsta inomhusenhet]
och [Utomhusenhet till närmaste inomhusenhet]
≤ 40 m

* Om tillgänglig på platsen, använd denna storlek. Annars är ökning ej möjlig.

8 b+c+d+e+f+g+p≤ 90 m
öka dimensionen på vätske- och
inloppsgasrör för b, c, d, e, f, g

Exempelritningar

1. Du måste öka rördimensionen på vätske- och inloppsgasrör
mellan den första och den sista grenrörsatsen. (Övergångar
anskaffas lokalt)
Dimensionen får dock inte ökas på rör som har samma
rörstorlek som huvudröret.

Obligatoriska villkor

i

h
1

B

b
A

Utomhusenhet

a

2

c
j

C

k

D

4

e
l

E

5

f
m

F

6

g
n

G

7

Inomhusenheter ( 1 - 8 )

3

d

8

p

REFNET-koppling (A~G)

Öka dimensionen på vätske- och inloppsgasrör enligt nedan
φ 9,5 → φ12,7
φ15,9 → φ19,1
φ22,2 → φ25,4*
φ34,9 → φ38,1*
φ12,7 → φ15,9
φ19,1 → φ22,2
φ28,6 → φ31,8*

(Se bild 21)
1. Utomhusenhet
2. Huvudrör
3. Öka bara storlek på vätskeröret
4. Första köldmediumrörgrensatsen
5. Inomhusenhet
Anm. 2 Tillåten längd efter första köldmediumgrenrörsatsen till inomhusenheter är max 40 m, men kan utökas upp till 90 m om alla följande villkor är uppfyllda. (Vid "Gren med REFNET-koppling")

Anm 1.

9-6 Test av gastäthet och vakuumtorkning
Enheterna är kontrollerade av tillverkaren avseende läckor.
Kontrollera att ventilerna är helt stängda innan läckagetest eller
vakuumtorkning utförs.
Undvik föroreningar och för lågt tryck genom att alltid använda de
specialverktyg som är utformade för R410A.
• Täthetstest: Kontrollera att kvävgas används.
(Serviceportens plats hittar du på
1
varningsetiketten på utomhusenhetens
frontpanel [till höger].
(Se bilden)
1. Etikett med försiktighetsåtgärder vid service
2. Lucka till boxen med elkomponenter
2
3. Varningsetikett
3
Trycksätt vätske- och gasrören till 4,0 MPa
(40 bar) (trycksätt inte över 4,0 MPa
(40 bar)). Om trycket inte sjunker inom
24 timmar har systemet klarat testet. Om trycket sjunker är det
nödvändigt att ta reda på var läckan finns.
• Vakuumtorkning: Använd en vakuumpump som kan ge ett
vakuum ner till –100,7kPa (5 Torr, –755mmHg).
1. Sug systemets vätske- och gasrör tomma med en vakuumpump under minst 2 timmar ner till trycket –100,7 kPa eller
mindre. När systemet har haft detta tryck under mer än
1 timma kontrolleras om vakuummätaren visar att trycket
stigit. Om så är fallet kan det finnas fukt kvar eller en läcka.
2. Gör följande om det kan finnas fukt i rören (om rörarbetena har
utförts under en regnig period eller under en längre tid kan
regnvatten ha trängt in i rören).
Sedan systemet evakuerats under 2 timmar trycksätts
systemet till 0,05 MPa (vakuumavbrott) med kvävgas.
Evakuera systemet igen med vakuumpumpen under 1 timma
till –100,7 kPa (vakuumtorkning). Om systemet inte kan
evakueras till –100,7 kPa inom 2 timmar upprepas proceduren
med vakuumavbrott och vakuumtorkning.
När sedan systemet befunnit sig i vakuum under 1 timma
kontrolleras att vakuummätaren inte stigit.

9-9 Påfyllning av extra köldmedium
Försiktigt
• Köldmedium går inte att fylla på förrän elinstallationerna är
färdiga.
• Köldmedium fylls endast på efter läcktest och vakuumtorkning.
• När ett system fylls på får aldrig maxvolymen överskridas på
grund av risken för vätskeslag.
• Om ett olämpligt ämne fylls på finns risk för explosion och olyckor.
Var därför noga med att alltid fylla på rätt köldmedium (R410A).
• Köldmediumbehållare ska öppnas försiktigt.
• Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när
köldmedium hanteras.
• Den här utomhusenheten är påfylld med köldmedium i fabriken.
Beroende på rördimensioner och rörlängder kan vissa system
kräva ytterligare påfyllning.
• Kontrollera hur mycket köldmedium som ska fyllas på i tabellen,
skriv ned den på den medföljande etiketten för ytterligare påfyllning
av köldmedium och fäst etiketten på baksidan av frontluckan.
Obs! se anslutningsexemplet för information om vilken mängd som
ska fyllas på.
Metod för påfyllning av ytterligare köldmedium (1)-normalt
• Fyll på köldmedium i flytande form i vätskeröret. Eftersom R410A
är en köldmediumblandning skiljer sig sammansättningen i
gasform från den i vätskeform.
• Var noga med att använda installationsverktyg som anpassats
särskilt för R410A-installationer för att klara av trycket och för att
förhindra att främmande ämnen kommer in i systemet.

1.

Fylla en tank med sifon ansluten.
Fyll på tanken när den står upprätt.
Det sitter ett sifonrör
på insidan, så du behöver
inte vända den upp och ned.

9-7 Isolering av rör
Sedan läcktest och vakuumtorkning genomförts måste rören
isoleras. Beakta följande punkter:
• Isolera anslutningsrören på både gas- och vätskesidan samt
kylgrenrörssatserna helt.
Om de inte isoleras kan de börja läcka. (Gasrören kan nå en temperatur av 120°C. Kontrollera att isoleringen klarar sådana temperaturer.)
• Förstärk isoleringen på köldmediumrören med hänsyn till
installationsmiljön. Kondens kan bildas på isoleringens yta.
• Om kondensen på avstängningsventilen kan droppa ned i
inomhusenheten via mellanrum i isoleringen och rören på grund av
att utomhusenheten placerats högre än inomhusenheten, måste
du förhindra detta genom att täta anslutningarna med kitt o.s.v.
Försiktigt
Se till att isolera anslutningsrören, annars kan de ge
brännskador om du rör vid dem.

9-8 Kontroll av enhets- och
installationsförhållanden
Kontrollera följande.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrollera att ingen felaktig kabeldragning finns och att inga
muttrar är lösa.
Se "8. LOKAL KABELDRAGNING".
Kontrollera att ingen felaktig signalkabeldragning finns och att inga
muttrar är lösa.
Se "8. LOKAL KABELDRAGNING".
Kontrollera att det inte finns någon felaktig
köldmediumrördragning.
Se "9. KÖLDMEDIUMRÖR".
Kontrollera att rörstorleken är korrekt.
Se "9-1 Val av rörmaterial".
Kontrollera att isoleringsarbetet är utfört.
Se "9-7 Rörisolering".
Kontrollera att isoleringsmotståndet för huvudströmförsörjningen
inte är skadad.
Kontrollera med ett testinstrument för 500V att isoleringsmotståndet är 2MΩ eller mer när likspänningen 500 V läggs mellan
spänningsterminalen och jord. Använd aldrig testinstrumentet för
signalkabeldragning (mellan utomhus- och inomhusenheten,
utomhusenheten och väljaren för KYLA/VÄRME o.s.v.).

Svenska

Före påfyllning ska du kontrollera om tanken har en sifon
ansluten.

Fylla med en annan tank.
Fyll på tanken när den är
upp- och nedvänd.

2.

När vakuumtorkningen är avslutad fylls erforderlig mängd extra
köldmedium på i flytande form genom vätskesidans
avstängningsventil. Tänk på följande:
• Kontrollera att gas- och vätskesidans avstängningsventiler
är stängda.
• Stoppa kompressorn och fyll på erforderlig mängd
köldmedium.
(Om utomhusenheten inte används och den totala mängden inte
går att fylla på följer du instruktionerna i "Metod 2 för påfyllning av
ytterligare köldmedium" nedan.)
OBS!
• Metoder för påfyllning av extra köldmedium.
(Se bild 24)
1. Tryckreduceringsventil
2. Kväve
3. Köldmediumtank
4. Med sifon
5. Mätinstrument
6. Vakuumpump
7. Ventil A
8. Ventil B
9. Påfyllningsslang
10. Utomhusenhet
11. Gassidan
12. Vätskesidans
13. Utlopp, gassidan
14. Inlopp, gassidan
15. Avstängningsventilens serviceport
16. Till inomhusenhet
17. Till inomhusenheter/BS-enheter
18. Prickade linjer representerar rördragning på plats

13

Metod 2 för påfyllning av ytterligare köldmedium-med
påfyllningsdrift för ytterligare köldmedium
Information om systeminställningar vid påfyllning av ytterligare
köldmedium finns på etiketten med säkerhetsföreskrifter finns på
luckan till elboxen på utomhusenheten.
1. Öppna alla avstängningsventiler helt (ventil A och ventil B i bild
24 måste vara helt stängda).
2. Efter tio minuter stänger du avstängningsventilen för
vätskeröret helt och öppnar den sedan genom att vrida 180°.
Börja fylla på extra köldmedium.
Mer information finns på etiketten med säkerhetsföreskrifter.
Om det är svårt att fylla på ytterligare köldmedium sänker du
vattentemperaturen eller värmer upp köldmediumtanken.
(Värm köldmediumtanken med ett omslag eller varmt vatten
på max 40˚C).
3. När angiven mängd köldmedium fyllts på i systemet trycker du
på RETUR (BS3) på kretskortet (A1P) för utomhusenheten för
att påfyllningen ska upphöra.
4. Öppna omedelbart avstängningsventilen på både vätske- och
gassidan.
(Om du inte öppnar ventilen direkt kan vätsketätningen göra
att röret brister.)
OBS!
• Metoder för påfyllning av extra köldmedium.
(Se bild 24)

9-10 Använda avstängningsventilen
Försiktigt

Öppna inte avstängningsventilen förrän steg 1–6 i "9-8 Kontroll av
enhets- och installationsförhållanden" är slutförda. Om avstängningsventilen lämnas öppen utan att strömmen sätts på kan köldmedium
samlas i kompressorn och orsaka nedbrytning av isoleringen.
Öppna avstängningsventilen

1.
2.
3.

Ta bort kåpan och vrid ventilen moturs med sexkantsnyckeln
(JISB4648).
Vrid den tills skaftet stannar.
Använd inte ytterligare kraft för avstängningsventilen. Då kan
ventilen gå sönder. Använd alltid sexkantsnyckeln.
Skruva åt kåpan ordentligt.

Stänga avstängningsventilen

1.
2.
3.

Ta bort kåpan och vrid ventilen medurs med sexkantsnyckeln
(JISB4648).
Dra åt ventilen ordentligt tills skaftet rör vid ventilkroppens isolering.
Skruva åt kåpan ordentligt.
∗ Åtdragningsmomentet finns i tabellen nedan.

Åtdragningsmoment

Åtdragningsmoment i Nm (vrid moturs för att stänga)
TillbehörsKragKåpa
Servicerör för
Skaft (ventilhus)
kopplings(ventillock)
port
gassidan
mutter
(1)
VätskeSexkantsnyckel
_
5,4-6,6
13,5-16,5 11,5-13,9 32,7-39,9
sidans
4 mm
Sexkantsnyckel
_
Gassidan 27-33
36-44
11,5-13,9
22-28
10 mm
(Se bild 25)
1. Serviceport
2. Lock
3. Sexkantshål
4. Skaft
5. Huvuddelens tätning
Avstängningsventilens
storlek

〈Försiktigt〉
• Skada inte kåpans tätning.
• Använd alltid en påfyllningsslang vid anslutning till serviceporten.
• När du dragit åt kåpan kontrollerar du att inget köldmedium läcker ut.
• När arbetet är färdigt måste du alltid sätta fast serviceportens
lucka med angivet vridmoment.
• När du lossar en kragmutter ska du alltid använda två skiftnycklar
tillsammans. När du ansluter rören ska du alltid använda en skiftnyckel
och en momentnyckel tillsammans vid åtdragning av kragmuttern.
• När du drar åt en kragmutter bestryker du den (på utsidan och
insidan) med eter- eller esterolja och drar åt den tre till fyra varv
för hand till att börja med.
• Glöm inte att öppna stoppventilen innan du startar driften.
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(Se bild 26)
1. Ta bort kåpan och vrid ventilen moturs med
sexkantsnyckel tills det tar stopp.
2. Avstängningsventil för högtrycks-/lågtrycksgasrör
3. Avstängningsventil på vätskesidan
4. Avstängningsventil för inloppsgas
5. Ta aldrig bort delningsflänsen.
6. Stäng inloppet på gassidan helt

10. KONTROLLER EFTER
INSTALLATIONEN
Kontrollera följande efter installationen.

1.

2.

3.

Avstängningsventilen
Kontrollera att avstängningsventilen (för både vätska och gas) är
öppen.
Se "Använda avstängningsventilen" i kapitel 9-10.
Påfyllning av extra köldmedium
Mängden köldmedium som ska fyllas på bör skrivas på den
medföljande etiketten för ytterligare påfyllning av köldmedium och
fästas på baksidan av frontluckan.
Installationsdatum
Var noga med att notera installationsdatum på etiketten på locket
till elboxen enligt EN60335-2-40.

11. TESTKÖRNING
Försiktigt
Glöm inte att öppna avstängningsventilen när installationen är
slutförd. (Om du använder enheten när ventilen är stängd går
kompressorn sönder.)

11-1 Luftutblås
• Kör värmekällans vattenpump och blås ut luft tills vatten kommer
ut ur luftutblåset på de lokala rören.
(När du kör igång driften för första gången efter installationen
måste du utföra en kontroll.)

11-2 Innan du sätter på strömmen
• Stäng locket till elboxen noga innan du slår på strömmen.
• Gör alla inställningar för utomhusenhetens kretskort (A1P) när
strömmen är på och kontrollera lamporna genom inspektionsluckan i elboxens lock.

11-3 Testkörning
(När du kör igång driften för första gången efter installationen måste
du alltid utföra en kontroll enligt dessa instruktioner.) Annars kan
felkoden "U3" visas och normal drift inte gå att starta.)
(1)Kontrollera anslutningen till
förreglingskretsen

Utomhusenheten går inte att använda om
inte förreglingskretsen anslutits.

(2)Vid behov konfigurerar du systeminställningarna på plats med hjälp av
kontakten (DS1) och tryckknapparna
(BS1 till 5) på utomhusenhetens kretskort
(A1P).
Därefter stänger du elboxens lucka.

Utför alltid konfigureringen när du slagit PÅ
strömmen. Information om hur du ställer in
finns på etiketten med säkerhetsföreskrifter
på elboxens lucka enligt bild 27. Kom ihåg att
alla inställningar du gör måste antecknas på
etiketten med säkerhetsföreskrifter.

(3)Slå PÅ strömmen till utomhusenheten och Se till att du sätter PÅ strömmen 6 timmar
inomhusenheten.
innan driften startas. Det är nödvändigt för
att värma vevhuset med elvärmaren.
(4)Starta värmekällans vattenpump och fyll
på vattnet från värmekällan i
utomhusenheten.

Utomhusenheten kan inte användas om
värmekällans vattenpump inte är igång.

(5)Kontrollera att temperaturen på värmekällans vatten ligger inom driftsintervallet
(10–45°C)

Utomhusenheten kan inte användas med
en temperatur som ligger utanför
driftsintervallet.

(6)Kontrollera lamporna på kretskortet (A1P) i utomhusenheten och se efter om
datasignalöverföringen fungerar som den ska.
LED-display
(Standardstatus
före leverans)
En utomhusenhet installerad
Vid installation Primärstation
Understation 1
av flera
utomhusenheter (*) Understation 2

Mikrodator
driftövervakning
HAP

p
p
p
p

Sida

H1P

o
o
o
o

Klar/
fel
H2P

Växling mellan värme/kyla
Lågt
Bulk
Bulk
(överordnad) (underordnad) brus

Enskild

H3P

o i
o i
o o
o o

H4P

o
o
o
o

Lampa:

H5P

o
o
o
o
o AV

H6P

Behov

Multi

H7P

H8P

o o o
o o p
o o p
o o o
i PÅ p Blinkar

(*) Den utomhusenhet som överföringskablarna från inomhusenheterna är anslutna
till är huvudenheten. Övriga utomhusenheter är underordnade enhete

Svenska

(7) • Vid behov kan du göra lokala inställningar med hjälp av tryckknapparna
(BS1–5) på utomhusenhetens P-panel
(A1P).
• Vid installation av flera utomhusenheter utför du inställningarna på
huvudenheten.
(Inställningar som görs på slavenheten
blir ogiltiga.)
(8)Kontrollera att alla avstängningsventiler är
öppnade.
Om någon avstängningsventil är stängd
öppnar du den. (Se "9-10 Använda
avstängningsventilen".)

(9)Utför kontrollen enligt instruktionerna på
etiketten med säkerhetsföreskrifter.

Gör alltid inställningarna när strömmen är på.
Inställningsmetoden finns på etiketten "Tänk
på följande vid service" som sitter på
elboxens lucka (enligt bild 27) på
utomhusenheten.
(När du gjort inställningarna måste du alltid
anteckna informationen på etiketten "Points
to be noted when providing services".)
[FÖRSIKTIGT]
Lämna inga avstängningsventiler stängda.
Annars fungerar inte kompressorn.
För värmeåtervinningssystem med värme
och kyla:
Öppna alla stoppventiler på inloppsidan,
gasutloppssidan och vätskesidan.
För system med växling mellan värme och
kyla:
Öppna stoppventilerna på gasutloppssidan
och vätskesidan. (Stoppventilen på
inloppssidan ska vara helt stängd.)
Om du trycker på testkörningsknappen (BS4)
på utomhusenhetens P-panel (A1P) i
5 sekunder startar testkörningen.
Om du vill avbryta testkörningen trycker
du på RETUR (BS3) på utomhusenhetens
P-panel (A1P). Systemets drift fortsätter i
cirka 1 minut (max 10 minuter) och stoppas
sedan.
(Under testkörning kan du inte stoppa driften
med ett kommando från en fjärrkontroll.)
Du måste utföra inställningarna ovan på
kretskortet genom att öppna inspektionsluckan på kopplingsboxens hölje.

(Se bild 27)
1. Elektronikbox
2. Elboxens lucka
3. Servicelucka
4. Inspektionslucka
5. Tänk på följande
〈Säkerhetsföreskrifter vid testkörningen〉
• Om enheten körs inom cirka 12 minuter efter att strömmen slagits
på för inomhusenheten och utomhusenheten slås H2P PÅ, men
kompressorn startar inte. Innan testkörningen kontrollerar du
LED-displayen är korrekt enligt tabell (6) i "11-3 Testkörning".
• Det kan ta upp till 10 minuter innan systemet kan starta
kompressorn efter en driftsstart. Detta är normalt och beror på att
kylmedlet ska fördelas jämnt.
• Det finns inga möjligheter att kontrollera inomhusenheterna
separat under testkörningen. Då måste du i stället genomföra
normal drift med hjälp av fjärrkontrollen efter testkörningen.
• Kontrollerna kan inte göras i andra lägen, till exempel
insamlingsläge.
• Om inställningen för inomhusenhetens fjärrkontroll ändras innan
kontrollen kanske inte kontrollen kan utföras korrekt. Felkoden
"UF" visas kanske då.

Felkoder på fjärrkontrollen

Felkod
E3
E4
F3
F6
UF
U2
U1
U3

Installationsfel
Avstängningsventilen
på en utomhusenhet
är stängd.
Faserna för strömmen
till utomhusenheten har
vänts.
Testkörningen har inte
slutförts.

U1
U2
U4

Ingen ström till en
inomhus- eller
utomhusenhet
(inklusive fasstörning).

UF

Felaktig överföring
mellan enheter

E3
F6
UF
U2

Överpåfyllning av
köldmedium

E4
F3

För lite köldmedium

U7
UF

UF
E4
HJ

E2
E3

Om en utomhusteminal
för flera enheter är
ansluten när bara en
utomhusenhet är
installerad
Driftläget på fjärrkontrollen ändrades
innan testkörningen.
Värmekällans vatten
cirkulerar inte.
E3 är aktiverad, och
PÅ/AV-knappen trycks
ned på fjärrkontrollen,
men detta stänger inte
av E3. Eller också är E2
aktiverad.
Ovanstående indikerar
ett kompressorfel i
utomhusenheten.

Åtgärd

Öppna avstängningsventilen.

Ändra två av de tre faserna
(L1, L2, L3) för att få en positiv
fasanslutning.
Slutför testkörningen.
Kontrollera att strömkablarna till
utomhusenheterna är korrekt
anslutna.
(Om strömkabeln inte är
ansluten till L2-fasen visas inget
fel och kompressorn fungerar
inte.)
Kontrollera att köldmediumrören
och överföringskablarna kopplats
rätt.
Beräkna mängden köldmedium
utifrån rörlängden igen och
korrigera påfyllningsnivån med
hjälp av en maskin för
uppsamling av överflödigt
köldmedium.
• Kontrollera om påfyllningen av
ytterligare köldmedium
avslutats korrekt.
• Beräkna hur mycket köldmedium som krävs utifrån
rörlängden och fyll på lämplig
mängd.
Ta bort anslutningen från
utomhusterminalerna för flera
enheter (Q1 och Q2).
Ställ in driftläget på alla
inomhusenheter till "kyla".
Kontrollera att vattenpumpen är
igång.

Mät isoleringsmotståndet i
kompressorn för att kontrollera
kompressorns skick.

11-4 Kontroll vid normal drift
När testkörningen är klar kan du köra enheten som vanligt.
(Uppvärmning är inte möjlig om utomhustemperaturen är 24°C eller
högre. Se bruksanvisningen.)
Kontrollera nedanstående punkter.
• Kontrollera att inomhus- och utomhusenheten fungerar
normalt. (Om ett knackande ljud hörs från
vätskekompressionsdelen i kompressorn stoppar du enheten
omedelbart och kör värmaren under angiven tid innan du
startar driften igen.)
• Kör varje inomhusenhet en i taget och kontrollera att
motsvarande utomhusenhet också fungerar.
• Kontrollera om kall (eller varm) luft kommer ut ur
inomhusenheten.
• Tryck på knapparna för fläktriktning och fläktstyrka på
inomhusenheten och kontrollera att de fungerar som de ska.

Svenska
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A.När det inte finns några mindre rumsuppdelningar

Försiktigt
〈Säkerhetsföreskrifter vid normal testkörning〉
• När kompressorn stoppats går det inte att starta om den på
5 minuter även om start/stopp-knappen på en inomhusenhet
i samma system trycks in.
• När systemets drift stoppas med fjärrkontrollen kan
utomhusenheten fortsätta köras under maximalt 5 minuter.
• Om systemet inte kontrollerats med testknappen sedan
installationen visas felkoden "U3". Genomför då testkörning
enligt "11-3 Testkörning".
• När du lämnar över enheten till kunden efter testkörningen
kontrollerar du att elboxens lock, serviceluckan och enhetens
hölje är fästa.

B.När det finns en rumsuppdelning, men samtidigt en
öppning mellan rummen som är tillräckligt stor för att tillåta
fritt luftflöde fram och tillbaka.

1
2

12. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID
LÄCKANDE KÖLDMEDIUM
(Att tänka på i samband med läckande köldmedium)

3.

Introduktion
Installatören och systemspecialisten måste tillse att inga läckor
uppstår genom att följa lokala regler och förordningar. Följande
förordningar kan användas om inga lokala regler finns
tillgängliga.
I VRV-systemet, liksom andra luftkonditioneringssystem, används
R410A som köldmedium. R410A är i sig själv ett helt säkert, giftfritt
och icke brinnande köldmedium. Ändå är det nödvändigt att se till att
luftkonditioneringsenheterna installeras i rum som är tillräckligt stora.
Detta säkerställer att maximal koncentrationsnivå av köldmediumgas
inte överskrids om det osannolika inträffar att en större läcka uppstår
i systemet när lokala regler och förordningar uppfylls.
Maximal koncentrationsnivå
Den maximala fyllnadsmängden köldmedium och beräkningen
av maximal koncentration av köldmedium är direkt beroende
av storleken på det utrymme som kylmedlet kan läcka ut i.

1. Öppning mellan rum
2. Delning
(Där det finns en öppning utan dörr eller där det finns öppningar
ovan och under dörren som var och en i storlek motsvarar 0,15 %
eller mer av golvytan.)
Beräkna köldmediumkoncentrationen med resultaten från steg 1
och 2 ovan.
total volym köldmedium
i kylsystemet
3

storlek (m ) för det minsta rummet
som innehåller en inomhusenhet

4.

≤

maximal koncen3
tration (kg/m )

Om resultatet av ovanstående beräkning ger ett resultat som
överskrider max koncentrationsnivå görs motsvarande beräkning
för det näst minsta rummet och sedan för det tredje minsta o.s.v.
tills resultatet ligger inom tillåtet värde.
Åtgärder när resultatet överskrider max koncentrationsnivå.
När installationen av en anläggning innebär att
koncentrationsnivån överskrider maxvärdet måste systemet
ändras. Rådgör med Daikin-leverantören.

3

Den enhet som koncentrationen mäts i är kg/m (vikten av köld3
mediumgas i kg för köldmediumgasen i en volym på 1 m i det
aktuella utrymmet).
Lokala regler och förordningar för maximal koncentrationsnivå måste
uppfyllas.
I Australien är maximal koncentrationsnivå av köldmedium i ett
3
3
utrymme begränsad till 0,35 kg/m för R407C och 0,44 kg/m för
R410A.
1
2

1. Köldmediumflödets riktning
2. Rum där köldmedium har läckt ut (allt köldmedium
i systemet har strömmat ut)
Var särskilt försiktig med platser där kylmedlet kan samlas,
till exempel källare, eftersom köldmediumet är tyngre än luften.
Procedur för att kontrollera maximal koncentration
Kontrollera maximal koncentrationsnivå enligt steg 1 till 4 nedan och
vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven.

1.

Beräkna den mängd köldmedium (kg) som fyllts på i varje system
separat.
mängd köldextra påfylld mängd
total mängd
medium i en
(den mängd köldköldmedium
+ medium som fyllts på = (kg) i
enskild systemenhet (den mängd
extra beroende på
systemet
köldmedium som
längd och diameter
fyllts på i systemet
på köldmediumrören)
på fabriken)

OBS!
• När en enskild kylenhet delas upp i 2 helt oberoende kylsystem
ska den mängd köldmedium användas som varje separat system
innehåller.
2. Beräkna den minsta rumsvolymen (m3)
I fall som nedan beräknas volymen av (A), (B) som ett enda rum
eller som det minsta rummet.
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