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BRC315D7

Fjärrkontroll

LÄS IGENOM DENNA HANDBOK NOGGRANT
INNAN ENHETEN STARTAS. KASTA INTE
BORT DEN. FÖRVARA DEN SÄKERT SÅ ATT
DEN KAN ANVÄNDAS VID BEHOV.
FELAKTIG
INSTALLATION
ELLER
ANSLUTNING AV UTRUSTNING ELLER
TILLBEHÖR KAN ORSAKA ELEKTRISK
CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE,
BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ
UTRUSTNINGEN.
ANVÄND
ENDAST
TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR
SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT
ANVÄNDAS MED UTRUSTNINGEN OCH
LÅT
EN
UTBILDAD
INSTALLATÖR
INSTALLERA DEM.
OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE
INSTALLATIONSFÖRFARANDET
ELLER
ANVÄNDNINGEN TAR DU KONTAKT MED
NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR RÅD
OCH INFORMATION.

Installationshandbok

Väggpluggar

1. Ta bort den övre delen
av fjärrkontrollen (Se bild 1)
För in en skruvmejsel i spåren (1) i den nedre delen
av fjärrkontrollen (2 platser) och ta bort den övre
delen av fjärrkontrollen.
Kretskortet sitter i fjärrkontrollens övre del.
Var försiktig så att du inte skadar kretskortet
med skruvmejseln.

2. Montera fjärrkontrollen

Paketet innehåller följande delar:
Fjärrkontroll
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Träskruvar

(Se bild 2)

1

För utanpåliggande montering används de
2 medföljande träskruvarna (Ø4x30) och
pluggarna.

2

För infälld montering används de
2 medföljande maskinskruvarna (M4x16).

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga
språk är översättningar av originalinstruktionerna.
Utrustningen är inte avsedd för användning i en
potentiellt explosiv miljö.

Maskinskruvar

För kopplingsboxen från fältförråd används det valfria
tillvalet KJB111A eller KJB211A.
OBS!

Välj en yta som är så plan som möjligt för
monteringen. Var försiktig så att du inte
drar åt monteringsskruvarna för hårt så
att den nedre delen av fjärrkontrollen blir
skev.
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3. Inkoppling till inomhusenheten
(Se bild 6)
1

inomhusenhet

2

fjärrkontrollens underdel

3

fjärrkontrollens överdel

4

inkoppling från baksidan

5

inkoppling från översidan

6

knipsa upp hål för kabeldragningen med en
tång eller liknande

Kontrollera att ingen kabel hamnar i kläm vid
anslutningen.
Se bild 4.
Sätt först tillbaka clipsen i underkant.

Anslut terminalerna på överkanten av fjärrkontrollens
överdel (P1, P2) till terminalerna på inomhusenheten
(P1, P2). (P1 och P2 har ingen polaritet.)
OBS!

4. Sätt tillbaka fjärrkontrollens
överdel

Vid kabeldragning ska du hålla kablarna
ifrån strömförsörjningens kablage för att
undvika störningar (brus).

Kabelspecifikationer
Kabeltyp

Dimension

2-trådig

0,75–1,25 mm2

OBS!

Vid styrning av 1 inomhusenhet eller
1 grupp av inomhusenheter med 2
fjärrkontroller
Ändra inställningen MAIN/SUB enligt nedan (Se bild 3).
1

Huvudfjärrkontroll (fabriksinställning)

2

Extra fjärrkontroll

Ange den 1 fjärrkontrollen till "main" och den andra till
"sub".
OBS!

OBS!

Skala bort skärmningen för den del som
ska
föras
genom
insidan
på
fjärrkontrollens hölje ( l ). Se bild 5.

1. Kopplingsboxen och kablaget för
anslutning medföljer inte.
2. Vidrör inte kretskortet med handen.

1. Om du styr anläggningen med bara
1 fjärrkontroll ska denna vara inställd
på "main".
2. Ställ in fjärrkontrollen innan du sätter
på strömmen.

"88" visas i ca 1 minut när strömmen sätts på.
Under den här tiden kan fjärrkontrollen inte
användas.

Installationshandbok

2

BRC315D7
Fjärrkontroll
4PW64948-1 – 10.2010

5. Inställningar

Exempel

Om extra tillbehör monterats på inomhusenheten kan
inomhusenhetens inställningar ha ändrats. Se
instruktionshandboken för de individuella tillbehören.

Om du har en gruppinställning och tiden för rengöring
av luftﬁltret angivits till hård nedsmutsning väljer du
LÄGESNUMMER "10", FÖRSTA KODNUMMER "0"
och ANDRA KODNUMMER "02".

Se bild 7.

OBS!
a

Enhet Nr

b

Första kod Nr

c

Andra kod Nr

d

Läge Nr

e

Inställningsläge

Procedur

(Se bild 7)

1. Inställningen görs i gruppläge, men
om lägesnumret inom parentes väljs
kan inomhusenheterna även ställas in
var för sig.
2. Det andra kodnumret har inställningen
"01" vid leverans från fabriken.
3. Gör inga inställningar som inte anges
i tabellen.
4. Visas inte om inomhusenheten saknar
denna funktion.
5. Vid återgång till normalläge kan "88"
visas på displayen för initiering av
fjärrkontrollen.
6. Du kan inte ändra fältinställningar på
fjärrkontrollen med inställningen "sub".
7. Det går inte att ändra driftläget på
vissa modeller.
8. Ställ inte in ﬁltertyp som standardﬁlter
på typerna FWF+FWC.

1

I normalläge: Tryck på knappen "
" i minst 4
sekunder så övergår du i INSTÄLLNINGSLÄGE.

2

Välj önskat LÄGESNUMMER med knappen
"
".

3

Vid inställning av inomhusenheter för gruppstyrning (läge Nr 20, 22 och 23 har valts),
trycker du på "
"-knappen och väljer vilket
INOMHUSENHETSNUMMER som ska ställas
in. (Detta är nödvändigt vid gruppinställning.)

4

Tryck på den övre "
"-knappen och välj
FÖRSTA KODNUMMER.

6. Aktivering av knappen för
driftändring (Se bild 3)

5

Tryck på den nedre "
ANDRA KODNUMMER.

6

Tryck en gång på "
"-knappen för att
bekräfta de aktuella inställningarna.

Klipp av byglingstråden (J8) i övre högra hörnet av
fjärrkontrollens kretskort för att göra det möjligt för
kunden att ändra driftläget med knappen "
".

7

Tryck på "
"-knappen för att återgå till
NORMALLÄGE.

BRC315D7
Fjärrkontroll
4PW64948-1 – 10.2010

"-knappen och välj

OBS!

Om en centralt placerad fjärrkontroll
används är det bättre att klippa av
byglingstråden "J8" för att få kontroll med
den trådbundna fjärrkontrollen.
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7. Aktivering av visning för autoläge
kyla/värme (Se bild 3)

ANTECKNINGAR

När autoläget väljs på normalt sätt, visas ikonen " "
på fjärrkontrollen, men den kommer inte att visas när
enheten beﬁnner sig i lägena värme eller kyla.
Om byglingstråden "J5" klipps av kommer ikonen för
värme eller kyla också att visas när enheten beﬁnner
sig i autoläge.
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10(20)

Beskrivning av inställning
Filterförorening - Svår/Lätt
(Inställning av tidsintervall
för visning när luftﬁltret
ska rengöras)
(Inställning av tidsintervallet
då ﬁltersmutsningen är svår
bör halveras)

Långtidsﬁlter

Standar
dﬁlter

1

Långtids ﬁltertyp (inställning
av ﬁlterindikeringstid)

2

Termostatsensor i fjärrkontrollen

3

Tidsintervall för indikering av
ﬁlterrengöring (inställning för när
ﬁltersymbolen inte ska visas)

2

Luftﬂöde över termistor medan
termo är av

8

PÅ/AV-ingång utifrån (inställning när
tvingad PÅ/AV ska utföras utifrån)

0

Hög lufthastighet vid utsläpp (för
applikationer där det är högt till taket)

1

Val av luftﬂödesriktning (inställning för
när en blockeringssats är installerad)

4

Inställningsintervall för luftﬂödesriktning

02

03

Cirka
2500
timmar

Cirka
1250
timmar

—

Cirka
200
timmar

FWF +
FWC

övriga
FW-typer

Lätt

Cirka
100
timmar

Långtidsﬁlter

—

Standardﬁlter(‡)

Använd

Används ej

—

Visning

Visa
inte

—

Visning

Visa
inte

L (LL)

AV

Fjärrkontrollvald
ﬂäkthastighet

L (LL)

L

12(22)

13(23)

Fabriksinställning

01

Svår

0

ANDRA KOD NR.(†)

Lätt

FÖRSTA
KOD
NR.

Läge
nr.(*)

Tvingad AV PÅ/AV-drift
≤2,7 m

>2,7
≤3,0 m

Ingång för
skyddsutrustning
>3,0
≤3,5 m

Långtidsﬁlter

Standardﬁlter

Används ej

Tvingad AV
≤2,7 m

4-vägsﬂöde 3-vägsﬂöde 2-vägsﬂöde 4-vägsﬂöde
Övre

Normal

Undre

Normal

—
—
—

(*)

Inställningen utförs i gruppläge, men om det lägesnummer som ﬁnns inom parentes väljs, kan även
inomhusenheter ställas in individuellt.
(†) Numret för ANDRA KOD är från fabrik inställt på "01".
(‡) Går inte att väljas på enheterna FWF och FWC.
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