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FÖRE INSTALLATION

Installation och underhåll ska utföras av teknisk personal som är
kvalificerad för denna typ av maskin, i enlighet med aktuella
säkerhetsregler.

När enheten levereras ska den kontrolleras så att ingen skada har
uppstått under transporten.

Se relevanta tekniska datablad för installation och användning av
eventuella tillbehör.

Identifiera modell och version av enheten med hjälp av de
indikeringar som anges på förpackningen.

ANVÄNDNINGS- OCH DRIFTSGRÄNSER

Daikin kan inte hållas ansvarigt i följande fall:
- Om enheten installerats av okvalificerad personal
- Om enheten använts felaktigt
- Om enheten använts under otillåtna förhållanden
- Om det underhåll som anges i den här handboken inte har utförts
- Om andra reservdelar än originaldelar har använts

Förvara enheten i emballaget tills det är dags att installera den så
förhindrar du att damm kommer in i enheten.

Luft som sugs in i enheten måste alltid filtreras. Använd alltid det
medföljande luftfiltret.

Om enheten inte används under vintertid ska systemet tömmas på
vatten för att förhindra frysskador. Om glykollösning används ska
fryspunkten kontrolleras.

Modifiera inte den interna kabeldragningen eller andra delar av
enheten.

Driftsgränserna visas nedan – all övrig användning är olämplig:

■ värmebärare: vatten/glykol

■ vattentemperatur: 5°C~95°C

■ maximalt driftstryck: 10 bar

■ lufttemperatur: –20°C~43°C

■ spänningstolerans: ±10%

Val av placering:

■ installera inte enheten i rum där det finns brandfarliga gaser

■ låt inte vatten skvätta direkt på enheten;

■ installera enheten i innertak eller på väggar som klarar dess vikt.
Lämna tillräckligt med utrymme på alla sidor för korrekt drift och
underhåll av enheten, även inräknat utrymme för alla eventuella
tillbehör som installeras.

■ placera aldrig värmeenheten direkt under ett eluttag.

BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN

FWD-enheter för luftkonditionering och uppvärmning har implemen-
terats för rum där enheter med luftkanal måste installeras.

Huvudkomponenter

■ Bärande struktur gjord av galvaniserad stålplåt av lämplig
tjocklek, isolerad med bullerdämpande/kondensmotverkande
material, brandskyddat enligt klass 1. Komplett med
inspektionsluckor.

■ Fläktenhet med ett eller två fläkthjul, dubbelt insug av centrifug-
typ, med statiskt och dynamiskt balanserade kompressorhjul
kopplade direkt till en elmotor med 3 hastigheter, utrustad med
permanent monterad kondensor och överhettningsskydd

■ Kopplingslist.

■ Värmeväxlare: högeffektiv, gjord av kopparrör och aluminium-
flänsar fästa mot rören med mekanisk expansion. De är
utrustade med förgreningsrör i mässing och innehåller luft-
ventiler. Värmeväxlaren, som vanligtvis levereras med
anslutning på vänstersidan, kan vändas 180°.

■ System för insamling och utsläpp av kondens, kan monteras
både på vägg och tak. Alla FWD-modeller kan installeras
antingen lodrätt eller vågrätt.

■ Luftintagsmodul med luftfilter

■ Luftintagsmodul
Tillverkad i galvaniserad stålplåt. Med dessa moduler kan luften
som sugs in i enheten filtreras och dessutom kan enheten
anslutas till intagskanalerna.

■ Luftfilter
Tillverkad av akryl, brandskydd i klass 1, med filtrering i klass
EU 2.

Filtret kan sättas i eller tas ur och är fäst med två knoppar med
M4-gängad spindel.
Filtermaterialet kan tvättas och återanvändas med bibehållen
filtereffektivitet med begränsat läckage.

■ Tillbehörspaketet innehåller
- Bärande struktur tillverkad i galvaniserad stålplåt
- Löstagbart filter av kassettyp (dras ut som en låda)
- Självgängande fästskruvar

Installationsexempel

Se bild 1.

FWD Fläktkonvektorer med luftkanal
Installations- och

användarhandbok

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 avsedda för användning med
utrustningen och låt alltid en behörig installatör installera
dem.

Om du har frågor angående installationsförfarandet eller
användningen kan du kontakta närmaste Daikin-
återförsäljare för råd och information.

1 FWD-enhet

2 Luftintagsmodul med luftfilter
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DIMENSIONER

■ Luftintagsmodul med platt filter i klass EU 2 (Se bild 2)

■ Standardenhet (Se bild 5)
Dimensionerna som anges till vänster gäller vänstermonterade
hydrauliska anslutningar och dimensionerna som anges till höger
gäller högermonterade hydrauliska anslutningar.

INSTALLATION

Vågrät eller lodrät installation

(Se bild 3)

Konfiguration av enheten

Enheterna levereras alltid i AA-konfiguration, men luftintagets
position kan ändras vid installationen.

Beskrivning av paketet (Se bild 6)

Vi rekommenderar att du installerar eventuella tillbehör innan du
monterar enheten, se tekniska datablad.

Sektionerna av inlopps- och utloppsrör är rektangulära och förborrade
med fästhål för tillgängliga tillbehör. Ett runt perforerat element
(Ø100 mm) finns på båda sidopanelerna av enheten för direktintag av
friskluft.

Om installationen skiljer sig från leveransstandarden måste layouten
ändras genom att enheten demonteras enligt bild 6.
Du kan flytta värmeväxlaranslutningen till motsatt sida enligt nedan:

1 ta bort den övre och undre stängningspanelen (1+2),

2 ta bort kondenstanken för vågrät installation (8),

3 lossa de 4 fästskruvarna för motorinfästningen, men skruva inte
ut dem helt (7),

4 ta bort värmeväxlaren (5) genom att lossa de 4 fästskruvarna,
dra ut den och vända på den; ta bort de perforerade elementen
på den motsatta sidopanelen, sätt tillbaka värmeväxlaren och
dra åt skruvarna,

5 sätt tillbaka komponenterna som anges ovan,

6 plugga utloppshålen för de tidigare använda anslutningarna
med antikondenserande isoleringsmaterial.

Installera enheten

Montera standardenheten i taket eller på väggen med minst 4 av de 6
hålen;

■ För vågrät installation (takmontering) rekommenderas
M8-gängade pinnar, skruvankare lämpade för enhetens vikt och
att enheten positioneras med 2 M8-bultar och en bricka med en
diameter som passar införande i hålet för fixering av enheten.
Innan låsmuttern dras åt ska huvudmuttern justeras så att
enheten har korrekt lutning för dränering av kondensvatten (se
bild 4).
Rätt lutning fås genom att inloppet lutas nedåt jämfört med
utloppet tills höjdskillnaden blir 10 mm. Gör de hydrauliska
anslutningarna till värmeväxlaren och, för kylningsdrift, med
kondensdräneringen. Använd en av de 2 dräneringarna
i hjälptanken som syns på utsidan av enhetens sidopaneler (se
bild 5): vågrät (tank) och lodrät kondensdränering.

■ För lodräta installationer (väggmontering), montera enheten
så att vattenflödet går mot den kondensdränering som används.
En lutning som motsvarar en höjdskillnad mellan de två
sidopanelerna på ca 5 mm räcker.
De två kondensdräneringstuberna i huvudtanken finns i sido-
panelerna och kan nås via en passage av membrantyp som ska
perforeras så att dräneringsslangen kan föras igenom den.
Vi rekommenderar inte att ovannämnda membran tas bort, efter-
som det förhindrar att de skarpa kanterna i hålet på sidopanelen
skadar kondensdräneringsslangen efter en tids användning.

■ Anslut enheten till kondensdräneringen med en flexibel
gummislang och fäst den i valt dräneringsrör (Ø3/8”) med en
metallklämma (använd den dränering som sitter på samma sida
som de hydrauliska anslutningarna).
Som hjälp för dränering av kondensvattnet ska dränerings-
slangen lutas nedåt med minst 30 mm/m och hela sträckan vara
fri från böjar och blockeringar.

■ Installation av luftfilter. För inloppet kan filtermodulen
installeras antingen i linje med utloppet (konfiguration AA) eller i
90° mot enheten (konfiguration AB). I det senare fallet måste
den främre nedre stängningspanelen flyttas genom flyttning av
de 6 skruvar som fäster den vid enheten. Panelen installeras
sedan på enhetens underkant.
Båda ändarna av filtermodulen borras för att matcha hålen på
enhetens inlopp.
Därigenom kan modulen anslutas till enheten och man får, i
andra ändan, en hålposition som är identisk med inloppet för
lufthanteringsenheten.
De borrade hålen i ena änden av modulen är Ø5 mm – detta är
den del som ska anslutas direkt till enheten.
I andra änden är diametern på hålen 3,5 mm för att skruvarna
som används för att fästa andra delar (fältförråd) ska sitta fast
ordentligt.
De övergripande dimensionerna visas i bild 2.

1 6 snabbkopplingshål

2 Kondensvattendränering – vågrät installation

3 Kondensvattendränering – lodrät installation

4 Hydrauliska anslutningar
4 = standardvärmeväxlare
4 DF = extra värmeväxlare

5 Luftutlopp

6 Luftintag
6A = vid leverans
6B = kan ändras vid installation

7 Runt perforerat element (Ø100 mm) för friskluftsintag

FWD-enheter för luftkonditionering och uppvärmning kan
installeras antingen vågrätt eller lodrätt. Kontrollera att
önskad installation stämmer överens med någon av
bilderna som visas i bild 3 där båda de möjliga konfigura-
tionerna (AA eller AB) är lämpliga för uppvärmning och
kylning.

AA Luftintaget och luftutloppet är i en rät linje

AB Luftintaget och luftutloppet är inte i en rät linje

1 Övre stängningspanel

2 Nedre stängningspanel

3 Perforerat element för externt luftintag

4 Centrifugalfläktar

5 Standardvärmeväxlare

6 Extra värmeväxlare (DF)

7 Kondenstank för väggmontering (rör Ø3/8”)

8 Kondenstank för takmontering (rör Ø3/8”)

9 Hydrauliska anslutningar för värmeväxlare

10 Anslutningar för dränering av kondens

11 Kopplingslist

12 Bärande struktur
Installations- och användarhandbok
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■ Installation av filtermodulen visas schematiskt i:
- bild 9: installation av filterintagsmoduler på FWD med 

konfiguration AA.
- bild 10: installation av filterintagsmoduler på FWD med 

konfiguration AB.
Använd de självgängande skruvarna som medföljer paketet.

Några regler som ska följas

■ Lufta värmeväxlaren med pumparna avstängda, med hjälp
av de luftventiler som finns intill anslutningarna på själva
värmeväxlaren.

■ Vid implementation av ett system med luftkanaler
rekommenderar vi att du använder vibrationsdämpande
kopplingar (fältförråd) mellan kanalerna och enheten.

■ Om du vill installera en elektrisk resistansmodul (EDEH) som
tillbehör bör den vibrationsdämpande kopplingen till utloppet
vara värmetålig.

■ Kanalsystemet, särskilt utloppskanalen, bör isoleras med
kondenshämmande material.

■ Ta upp en inspektionslucka intill utrustningen för underhålls-
och rengöringsåtgärder.

■ Installera kontrollpanelen på väggen. Välj en position som är
lättillgänglig för inställning av funktioner och temperatur-
avkänning. Försök att undvika positioner med direkt solljus
eller positioner med kalla eller varma luftströmmar. Se till att
inget blockerar en korrekt temperaturavläsning.

KABELDRAGNING

Stäng av strömmen innan du utför kabeldragningen. Information om
tillbehör finns i respektive handbok.

Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar den nominella ström-
försörjningen som anges på enhetens namnplatta.

Varje enhet måste ha en brytare (IL) för strömförsörjningen, med
minst 3 mm öppning, och en lämplig säkring (F).

Strömförbrukningen visas på dataplattan som är fäst på enheten.

Kabeldragningen för enheten och styrenheten ska utföras noggrant i
enlighet med korrekt kopplingsschema, som medföljer alla tillbehör.

Innan du kan utföra de elektriska anslutningarna måste du ta bort
den nedre stängningspanelen (se bild 6) så att du kommer åt
kopplingslisten.

Strömkablarna (strömförsörjning och styrning) måste dras till
kopplingslisten via membranpassagen som finns på enhetens
sidopanel, på motsatt sida från de hydrauliska anslutningarna.

Bild 7 visar FWD-kopplingsschemat utan kontrollpanel.

Enheternas motorer kan köras i 3 hastigheter.

Kabelkomponenttabell (Se bild 7)

BK .......................... Svart = maximal hastighet

BU eller GY............ Blå eller Grå = medelhög hastighet

GNYE..................... Gul/Grön = jord

RD.......................... Röd = minimumhastighet

WH......................... Vit = samlingsledning

- - - - ....................... Kabeldragning

CN.......................... Kontaktdon

F............................. Säkring (fältförråd)

IL............................ Linjeströmbrytare (fältförråd)

M............................ Motor

➀ ........................... Anslutningar till styrenheten

TESTKÖRNING

Kontrollera att utrustningen har installerats så att den säkert har den
nödvändiga lutningen.

Kontrollera att kondensdräneringen inte är igensatt (av småsten och
dylikt).

Kontrollera de hydrauliska anslutningarnas tätning.

Kontrollera att kabeldragningen inte sitter löst (utför den här
kontrollen med strömmen avstängd).

Kontrollera att värmeväxlaren har tömts på luft ordentligt.

Sätt på strömmen och kontrollera att enheten fungerar.

ANVÄND

Information om användning av enheten finns i styrenhetens
installations- och användarhandbok. Dedikerade styrenheter finns
som tillbehör.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Av säkerhetsskäl ska du stänga av enheten och ställa strömbrytaren i
position AV innan du utför något underhåll eller någon rengöring.

Underhåll

Underhållsåtgärder för FWD-enheter för luftkonditionering och
uppvärmning är begränsade till regelbunden rengöring av luftfilter
och värmeväxlaren, samt kontroll av att kondensdräneringen
fungerar tillfredsställande.

Underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.

Var extra noggrann vid underhållsåtgärder: Använd alltid arbets-
handskar då skador kan uppkomma vid oavsiktlig kontakt med vissa
metalldelar.

Varje gång enheterna startas efter en lång stilleståndsperiod ska
värmeväxlaren inspekteras så att den INTE innehåller någon luft.

Motorn är underhållsfri eftersom den är utrustad med självsmörjande
lager.

All elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör och
installationen måste följa aktuella europeiska och
nationella regler inom området.

Motorns samlingsledning är den vita kabeln (WH).

Om samlingsledningen inte är korrekt ansluten kan motorn
skadas så svårt att den inte kan repareras.
FWD
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Rengöra luftfiltret

Stäng av strömmen till enheten genom att föra linjebrytaren till AV.

Så här rengör du luftfiltret (se bild 6)

■ Öppna inspektionsluckan och ta bort luftfiltret enligt bild 8
genom att lossa fixeringsknopparna.

■ Om filtret sitter i inloppsgallret tar du bort gallret och genomför
åtgärderna nedan.
(Se bild 8)

■ Rengör luftfiltren med ljummet vatten eller, för torr smuts, med
komprimerad luft.

■ Återmontera filtret när det har torkat.

Rengöra värmeväxlaren

Vi rekommenderar att du kontrollerar värmeväxlaren innan sommar-
säsongen börjar. Kontrollera också att flänsarna inte är igensatta av
smuts.

Du kommer åt värmeväxlaren genom att ta loss utloppspanelen och
kondenstanken. När du frilagt värmeväxlaren rengörs den med
komprimerad luft eller ånga med lågt tryck. Var försiktig så att du inte
skadar flänsarna.

Kontrollera att kondensvattnet dräneras ordentligt före sommar-
användning.

AVFALLSHANTERING

Demontering av enheten ska göras i enlighet med relevanta lokala
och nationella bestämmelser.

FELSÖKNING

Om enheten inte fungerar korrekt ska du först kontrollera punkterna i
tabellen nedan innan du begär service.

Om problemet inte kan lösas kontaktar du leverantören eller ett
serviceställe.

Symptom 1: Enheten kan inte köras över huvud taget

Symptom 2: Dålig kylning eller uppvärmning

Symptom 3: Enheten läcker

1 Luftintagsmodul med filter

2 Luftfilter, fäst i luftintagsmodulen med skruvar, dras ut som 
en låda.

OBS! Tillräckligt och regelbundet underhåll och rengöring
sparar energi och pengar.

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Ingen ström Åtgärda strömförsörjningen

Den automatiska jordfelsbrytaren 
har löst ut

Kontakta ett serviceställe

Lägesväljaren är i läge "0" (STOPP) Sått på enheten genom att välja "I"

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Smutsigt eller igensatt luftfilter Rengör filtret

Hinder nära luftintaget eller 
luftutloppet

Ta bort hindret

Luft i värmeväxlaren Kontakta den som installerat 
enheten

Öppna dörrar eller fönster Håll dörrar och fönster stängda

Enheten körs med låg hastighet Välj medelhög eller hög 
fläkthastighet

TROLIG ORSAK ÅTGÄRD

Enheten har inte installerats med 
korrekt lutning

Kontakta den som installerat 
enheten

Kondensdräneringen är igensatt Kontakta den som installerat 
enheten
Installations- och användarhandbok
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