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BRC315D7

Fjernkontroll

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR
ANLEGGET STARTES OPP. HÅNDBOKEN
MÅ IKKE KASTES. HA DEN I ARKIVET
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER TILKOPLING AV ANLEGGET
ELLER TILBEHØR TIL ANLEGGET, KAN
DET FØRE TIL OVERLEDNING OG DET
VIL VÆRE FARE FOR Å FÅ ELEKTRISK
STØT. DET KAN OPPSTÅ LEKKASJE,
BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ
ANLEGGET. DET MÅ KUN BRUKES
ORIGINALT TILBEHØR FRA DAIKIN.
TILBEHØRET MÅ ALLTID MONTERES AV
FAGMANN.
NÆRMESTE FORHANDLER BISTÅR MED
RÅD OG VEILEDNING OM DU HAR
SPØRSMÅL OM MONTERING ELLER
BRUK AV ANLEGGET.
Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene.
Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.
Utstyret er ikke ment brukt på steder der det kan
forekomme eksplosjoner.

Settet inneholder følgende deler:
Fjernkontroll
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Treskruer

Installeringshåndbok

Veggplugger

Maskinskruer

1. Ta av øvre del av fjernkontrollen
(Se ﬁgur 1)
Sett en skrutrekker i sporene (1) i nedre del av
fjernkontrollen (2 steder) og ta av øvre del av
fjernkontrollen.
Kretskortet er montert i øvre del av
fjernkontrollen. Pass på at du ikke skader
kortet med skrutrekkeren.

2. Fest fjernkontrollen

(Se ﬁgur 2)

1

For åpen montering festes den med de
2 vedlagte treskruene (Ø4x30) og plugger.

2

For innfelt montering festes den med de
2 vedlagte maskinskruene (M4x16).

Til koplingsboks som kjøpes lokalt brukes tilbehør
KJB111A eller KJB211A.
NB!

Velg et så ﬂatt sted som mulig til
monteringsﬂate. Pass på at du ikke
misformer nedre del av fjernkontrollen
ved å trekke til festeskruene for hardt.
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3. Kople til innendørsenheten

(Se ﬁgur 6)

1

innendørsenhet

2

nedre del av fjernkontrollen

3

øvre del av fjernkontrollen

4

tilkoplet fra baksiden

5

tilkoplet fra toppen

6

lag hakk for ledningene med knipetang e.l.

4. Sett tilbake øvre del av
fjernkontrollen
Pass på at ledningen ikke kommer i klem.

Se ﬁgur 4.
Begynn først med å feste fra klemmene nederst.
NB!

Kople sammen kontaktene på toppen av øvre del av
fjernkontrollen (P1, P2) og kontaktene på innendørsenheten (P1, P2). (P1 og P2 har ikke polaritet.)
NB!

Ved tilkopling av ledningene må
ledningene legges unna strømtilførselsledningen for å unngå elektrisk støy
(ekstern støy).

2-leder
NB!

Hvis du skal styre 1 innendørsenhet
eller 1 gruppe innendørsenheter med
2 fjernkontroller
Endre bryterinnstilling for MAIN/SUB som beskrevet
under (Se ﬁgur 3).

Kablingsspesifikasjoner
Ledningstype

1. Koplingsboks og ledning for tilkopling
er ikke inkludert.
2. Ikke ta direkte på kretskortet.

Dimensjon
0,75–1,25 mm

2

Trekk av skjermingen på den delen som
skal gjennom innsiden av fjernkontrollens
hus ( l ). Se ﬁgur 5.

1

Main-fjernkontroll (fabrikkinnstilt)

2

Sub-fjernkontroll

Still den 1 fjernkontrollen på "main" og den andre
på "sub".
NB!

1. Hvis du bruker 1 fjernkontroll, må du
sørge for å stille den på "main".
2. Still fjernkontrollen før du slår på
strømmen.

"88" vises ca. 1 minutt når strømmen slås på.
Fjernkontrollen kan ikke brukes mens dette pågår.
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5. Innstillinger på installasjonsstedet

Eksempel

Hvis det monteres tilbehør på innendørsenheten, må
innendørsenhetens innstilling eventuelt endres. Se
bruksanvisningen for hvert tilbehør.

Hvis det under gruppeinnstilling og tiden for å rengjøre
luftﬁlteret er stilt på FILTERFORURENSNING KRAFTIG, STILL MODUS NR. på "10", FØRSTE KODE
NR. på "0" og ANDRE KODE NR. på "02".

Se ﬁgur 7.

NB!
a

Enhet NR.

b

Første kode NR.

c

Andre kode NR.

d

Modus NR.

e

Modus for innstilling på stedet

Prosedyre
1

(Se ﬁgur 7)

I normal modus trykker du på "
"-knappen
i minst 4 sekunder, så kommer du inn i
MODUS FOR INNSTILLING PÅ STEDET.

2

Velg ønsket MODUS NR. med "

3

Hvis du stiller hver innendørsenhet under
gruppekontroll (modus nr. 20, 22 og 23 er
valgt), trykker du på "
"-knappen og velger
INNENDØRSENHET NR. som skal stilles.
(Dette er ikke nødvendig når du stiller gruppe.)

4

Trykk på den øvre "
FØRSTE KODE NR.

"-knappen og velg

5

Trykk på den nedre "
ANDRE KODE NR.

"-knappen og velg

6

Trykk én gang på "
"-knappen, så er
gjeldende innstillinger STILT.

7

Trykk på "
"-knappen for å gå tilbake til
NORMAL MODUS.
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"-knappen.

1. Innstilling utføres i gruppemodus, men
hvis modusnummeret i parentes er
valgt, kan også innendørsenheter
stilles individuelt.
2. ANDRE KODE NR. er stilt på "01" fra
fabrikken.
3. Ikke foreta innstillinger som ikke er
angitt i tabellen.
4. Vises ikke dersom innendørsenheten
ikke er utstyrt med den funksjonen.
5. Når du går tilbake til normal modus
kan "88" vises på displayet for at fjernkontrollen skal initialisere seg selv.
6. Det er ikke mulig å endre innstillinger
på den fjernkontrollen som er stilt som
"sub".
7. Endring av driftsmodus kan kanskje
ikke gjøres på enkelte modeller.
8. Ikke angi ﬁltertypen som standardﬁlter
på typene FWF+FWC.
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6. Aktivere driftsendringsknappen

NOTATER

(Se ﬁgur 3)
Kutt krysskoblingsledningen (J8) øverst til høyre på
fjernkontrollens kretskort hvis du vil å gjøre kunden
i stand til å endre driftsmodus med fjernkontrollknappen "
".
NB!

Hvis det brukes en sentralisert fjernkontroll, er det best å kutte krysskobling
"J8" slik at systemet kan styres med
fjernkontrollen.

7. Aktivere visning av varme/kjøling
i automatisk modus (Se ﬁgur 3)
Det normale er at hvis automatisk modus er valgt, vil
symbolet " " vises på fjernkontrollen, men det vil
ikke vises når enheten er i varme- eller kjølemodus.
Hvis krysskoblingen "J5" kuttes, vil symbolet for
varme eller kjøling vises også når enheten er i
automatisk modus.
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ANDRE KODENR.(†)
Modus- FØRSTE
nr.(*) KODENR.

Beskrivelse av innstilling

01

02

03

Ca.
2500
timer

Ca.
1250
timer

—

1

Filtertype med lang levetid
(innstilling av angivelsestidspunkt
for ﬁltermelding)

Filter med
lang levetid

—

2

Termostatføler i fjernkontroll

Bruk

Brukes ikke

—

3

Tallintervall for intervall for angivelse
av tidspunkt for rengjøring av ﬁlter
(innstilling for når ﬁltermeldingen
ikke skal vises)

Visning

Ikke
vis

—

Visning

Ikke
vis

2

Luftstrøm over termistor ved
termostat av

L (LL)

AV

Viftehastighet valgt på
fjernkontroll

L (LL)

L

8

PÅ/AV-inndata fra utendørs (innstilling
for når tvungen PÅ/AV skal kunne
styres fra utendørs)

Tvungen
AV

0

Luftstrømshastighet for høye utganger
(for anlegg med høyt tak)

≤2,7 m

1

Valg av retning på luftstrøm (innstilling
som gjelder når en blokkeringspute
er montert)

4-veisstrøm

4

Områdeinnstilling for luftstrømretning

Øvre

10(20)

Høy

Filterforurensning – høy/lett
(Innstilling for intervall mellom
beskjeder om å rengjøre
luftﬁlteret)
(Innstilling for høy
ﬁlterforurensning, intervallet for Standar
beskjed om rengjøring av
dﬁlter
luftﬁlteret må halveres)

0

Ca. 200
timer

Lett
Ca. 100
timer

12(22)

13(23)

andre
FWF+FWC FW-typer

Lett

Filter
med
lang
levetid

Fabrikkinnstilling

Standard- Filter med Standardﬁlter
ﬁlter(‡) lang levetid
Brukes ikke

Inndata for
PÅ/AV-drift beskyttels
esutstyr
>2,7
≤3,0 m

>3,0
≤3,5 m

Tvungen AV
≤2,7 m

3-veisstrøm 2-veisstrøm 4-veisstrøm

Normal

Nedre

Normal

—
—
—

(*)

Konﬁgureringen utføres i gruppemodus, men hvis modusnummeret inni parentesen velges,
kan innendørsenheter også konﬁgureres manuelt.
(†) Nummeret for ANDRE KODE er angitt til "01" på fabrikken.
(‡) Kan ikke velges på FWF- eller FWC-enheter.
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