INSTALLATIONSVEJLEDNING
Fjernbetjening
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BRC315D7

Fjernbetjening

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR ENHEDEN STARTES. GEM
DEN.
INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN
SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG.
FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF UDSTYRET ELLER TILBEHØRET
KAN RESULTERE I ELEKTRISK STØD,
KORTSLUTNING,
LÆKAGE,
BRAND
ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF
UDSTYRET. BRUG KUN TILBEHØR, SOM
ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA DET ER
SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN
MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN
AUTORISERET MONTØR FORETAGE
MONTERINGEN.
KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF UDSTYRET.
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog
er oversættelser af den originale vejledning.
Udstyret er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.

Sættet indeholder følgende dele:
Fjernbetjening

Træskruer

Installationsvejledning

Væg-plugs

Maskinbolte

1. Fjern fjernbetjeningens overdel
(Se ﬁgur 1)
Sæt en kærvskruetrækker i indskæringerne (1)
i fjernbetjeningens nederste del (2 steder) og fjern
fjernbetjeningens overdel.
Printkortet er monteret på fjernbetjeningens
overdel. Pas på ikke at beskadige printkortet
med kærvskruetrækkeren.

2. Montér fjernbetjeningen

(Se ﬁgur 2)

1

ved synlig montering skal man benytte de
2 medfølgende træskruer (Ø4x30) og plugs
til fastgørelse.

2

ved skjult montering skal man benytte de
2 medfølgende maskinbolte (M4x16) til
fastgørelse.

Anvend tilbehøret KJB111A eller KJB211A
afbryderboksen, der leveres på stedet.

til

BEMÆRK Vælg det mest plane sted til monteringsoverﬂade. Pas på ikke at vride fjernbetjeningens nederste del ud af facon
ved at overspænde monteringsskruerne.
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3. Sæt ledninger i indendørsenheden
(Se ﬁgur 6)
1

indendørsenhed

2

fjernbetjeningens nederste del

3

fjernbetjeningens overdel

4

ledninger trukket bagfra

5

ledninger trukket fra oven

6

lav et hak i den del, som ledningen skal
føres igennem, med en bidetang el.lign.

4. Sæt fjernbetjeningens overdel
på igen
Pas på ikke at klemme ledningerne under
monteringen.
Se ﬁgur 4.

Tilslut terminalerne i toppen af fjernbetjeningens
overdel (P1, P2) og indendørsenhedens terminaler
(P1, P2). (P1 og P2 har ingen polaritet.)
BEMÆRK Træk ledningerne, så der er afstand til
strømforsyningens ledninger, for at undgå
elektrisk støj (ekstern støj).

Ledningsspecifikationer
Ledningstype

Dimension

2-leder

0,75–1,25 mm2

BEMÆRK Fjern afskærmningen på den del, der
skal passere inde i fjernbetjeningens
kabinet ( l ). Se ﬁgur 5.

Montér først klemmerne i bunden.
BEMÆRK 1. Afbryderdåsen
og
tilslutningsledningerne medfølger ikke.
2. Undgå direkte kontakt med printkortet.

Betjening af 1 indendørsenhed eller
1 gruppe indendørsenheder med
2 fjernbetjeninger
Indstil omskifteren MAIN/SUB
nedenfor (Se ﬁgur 3).

som

1

Hovedfjernbetjening (main)
(fabriksindstillet)

2

Sekundær fjernbetjening (sub)

beskrevet

Indstil den 1 fjernbetjening på "main" og den anden
på "sub".
BEMÆRK 1. Ved betjening med 1 fjernbetjening
skal denne indstilles på "main".
2. Indstil fjernbetjeningen, før der
tændes for strømmen.

"88" vises i ca. 1 minut, når der tændes for
strømmen. I dette tidsrum fungerer
fjernbetjeningen ikke.
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5. Indstillinger på stedet

Eksempel

Hvis der monteres ekstraudstyr på indendørsenheden, skal dens indstillinger muligvis ændres. Se
betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr.

Hvis tidspunktet for rengøring af luftﬁlteret er indstillet
til FILTER CONTAMINATION - HEAVY, skal du under
gruppeindstilling indstille MODE NO. til "10", FIRST
CODE NO. til "0", og SECOND CODE NO. til "02".

Se ﬁgur 7.
a

Enhed nr.

b

Første kode nr.

c

Anden kode nr.

d

Tilstand nr.

e

Valgt indstilling

Fremgangsmåde

BEMÆRK 1. Indstillingen foretages i gruppetilstand, men hvis der er valgt et
tilstands-nummer i parentes, kan
indendørsenhederne også indstilles
individuelt.
2. SECOND CODE-nummeret er fra
fabrikken indstillet til "01".

(Se ﬁgur 7)

1

Tryk på knappen "
" i mindst 4 sekunder
i normal tilstand, så FIELD SET MODE
aktiveres.

2

Vælg det ønskede MODE NO. (tilstand) med
knappen "

".

3

Ved gruppestyring med indstilling for hver
indendørsenhed (tilstand nr. 20, 22 og 23 er
valgt) skal du trykke på "
" knappen og
vælge det INDOOR UNIT NO. (nr. indendørsenhed), som skal indstilles. (Dette er ikke
nødvendigt, når der indstilles gruppevis).

4

Tryk på øverste "
" knap og vælg FIRST
CODE NO (nr. første kode).

5

Tryk på nederste "
" knap og vælg
SECOND CODE NO (nr. anden kode).

6

Tryk på knappen "
" én gang, og de
nuværende indstillinger er SET.

7

Tryk på knappen "
NORMAL MODE.
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3. Foretag kun indstillinger, der er
angivet i tabellen.
4. Vises ikke, hvis indendørsenheden
ikke er udstyret med den pågældende
funktion.
5. Når der vendes tilbage til normal
tilstand, kan "88" blive vist på LCD'et,
hvorved
fjernbetjeningen
kan
initialisere sig selv.
6. Det er ikke muligt at ændre
indstillinger på brugsstedet med den
fjernbetjening, der er indstillet til "sub".
7. For nogle modeller er en ændring af
driftstilstanden ikke mulig.
8. Sæt ikke ﬁltertypen som standardﬁlter
på FWF+FWC-typer.

" for at vende tilbage til
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6. Sådan aktiveres knappen til
ændring af driftstilstanden (Se ﬁgur 3)

Notater

Frakobl den lille ledning (J8) i øverste højre hjørne af
printkort-fjernbetjeningen, således at kunden kan
ændre driftstilstanden ved hjælp af knappen til
ændring af driftstilstanden "
".
BEMÆRK Hvis
der
anvendes
en
central
fjernbetjening, er det bedre at frakoble
ledning "J8" for at kunne styre den
fortrådede fjernbetjening.

7. Sådan aktiveres den automatiske
opvarmnings-/kølingsvisning
(Se ﬁgur 3)
Hvis den automatiske drift er valgt, vil " "-symbolet
almindeligvis blive vist på fjernbetjeningen, men det
vil derimod ikke blive vist, når enheden kører
i opvarmnings- eller køledrift.
Hvis ledningen "J5" er frakoblet, vil opvarmningseller kølesymbolet ligeledes blive vist, mens enheden
kører i automatisk drift.
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ANDET KODE-NR.(†)
Beskrivelse af indstilling

01

02

03

andre
FW-typer

1

Filtertype med lang levetid (indstilling
af tidsangivelse for ﬁltersymbol)

Filter med
lang levetid

—

2

Termostatsensor i fjernbetjening

Anvendes

Anvendes
ikke.

—

Anvendes ikke.

3

Resterende tid indtil rensning af
luftﬁlteret gælder (indstilling af, hvornår
ﬁltersymbolet ikke skal vises)

Vis.

Vis
ikke.

—

Vis.

Vis
ikke.

2

Luftstrøm over termomodstand under
termo FRA

L (LL)

SLUKKET

Ventilatorhastighed
valgt ved
hjælp af
fjernbetjening

L (LL)

L

8

TIL/FRA-input udefra (indstilling af,
hvornår TIL/FRA-funktionen skal
aktiveres udefra)

Tvunget
frakobling

TIL/FRAdrift

Input
beskyttelsesudstyr

Tvunget frakobling

0

Høj hastighed for luftudtag (for høje
loftanordninger)

≤2,7 m

>2,7
≤3,0 m

>3,0
≤3,5 m

1

Valg af luftstrømsretning (indstilling af,
4-vejsgennem- 3-vejsgennem- 2-vejsgennem- 4-vejsgennemhvornår der er installeret et blokerende
strømning
strømning
strømning
strømning
ﬁltersæt)

—

4

Indstilling af området for
luftstrømsretning

—

10(20)

Omkring
2500
timer
Omkring
200
timer

Høj

Filtertilsmudsning – Høj/Lav
Filter
(Indstilling af resterende tid
med
indtil rensning af luftﬁlter)
lang
(Indstilling til, når
levetid
ﬁltertilsmudsningen er høj, og
når den resterende tid indtil
Standar
rensning af luftﬁlteret skal
dﬁlter
halveres)

0

Omkring
1250
timer

Høj

—

Lav

Omkring
100
timer

12(22)

13(23)

Fabriksindstilling
FWF +
FWC

Lav

Driftstil- FØRSTE
stands- KODENR.
nr.(*)

Normal

Standard- Filter med Standardlang levetid
ﬁlter
ﬁlter(‡)

Lav

≤2,7 m

Normal

—

(*)

Indstillingen sker i gruppetilstand. Hvis driftstilstandsnummeret angivet i parentesen er valgt,
kan indendørsenheder dog også indstilles enkeltvis.
(†) ANDET KODE-nummer sættes til "01", når enheden forlader fabrikken.
(‡) Kan ikke vælges på FWF- og FWC-enheder.
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