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FØR INSTALLERING

Installering og vedlikehold skal utføres av teknisk personale som er
kvalifisert for denne typen maskin, i overensstemmelse med
gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Når enheten tas imot, vennligst kontroller dens tilstand og bekreft om
det er oppstått noen skade under transporten.

Se relevante tekniske dokumenter vedrørende installering og bruk av
mulig tilbehør.

Identifiser enhetens modell og versjon ut fra indikasjonene på
kartongen.

BRUKS- OG DRIFTSGRENSER

Daikin kan ikke holdes ansvarlig
- dersom enheten er installert av ukvalifisert personale,
- dersom enheten er feilaktig brukt,
- dersom enheten har vært brukt under forhold som ikke er tillatt,
- dersom vedlikeholdsanvisningene angitt i denne håndboken ikke 

er blitt fulgt,
- dersom det er benytte uoriginale reservedeler.

Oppbevar enheten i emballasjen til den er klar til installering, slik at
det ikke kommer støv inn i den.

Luft som suges av heten må alltid filtreres. Bruk alltid det vedlagte
luftfilteret.

Hvis enheten ikke brukes i løpet av vinteren, må man tømme
systemet for vann for å forebygge skade forårsaket av isdannelse.
Kontroller frysepunktet dersom det brukes frostvæske.

Enhetens internkabling eller andre deler må ikke endres.

Driftsgrensene er vist under, enhver annen bruk anses som uriktig:

■ varmebærer: vann/glykol

■ vanntemperatur: 5°C~95°C

■ maksimalt driftstrykk: 10 bar

■ lufttemperatur: –20°C~43°C

■ spenningstoleranse ±10%

Valg av plassering:

■ ikke installer enheten i rom der det er lettantennelig gass

■ ikke la vann sprute rett på enheten;

■ installer enheten i tak eller på vegger som kan bære vekten av
den. La det være nok plass på alle sider for ordentlig drift og
vedlikehold av enheten og ta hensyn til alt installert
tilleggsutstyr.

■ Plasser aldri varmeenheten umiddelbart under en stikkontakt.

BESKRIVELSE AV UTSTYRET

FWD-seriens luftkondisjonerings- og varmluftanlegg er implementert
til bruk i rom som krever at det installeres enheter med kanaler.

Hovedkomponenter

■ Lastbærende struktur av galvanisert stålplate av egnet
tykkelse, behørig isolert med støydempende/antikondens-
materiale, selvslukkende i klasse 1. Komplett med
inspeksjonspaneler.

■ Vifteenhet med enkelt eller dobbelt viftehjul, sentrifugaltype
med dobbelt inntak, med statiske og dynamisk balanserte
viftehjul, koplet direkte til 3-hastighets elektrisk motor, utstyrt
med permanentmontert kondensator og termisk sikring

■ Rekkeklemme.

■ Varmeveksler: høy effekt, lagd av kopperrør og aluminiums-
ribber festet til rørene med mekanisk ekspansjon. De er utstyrt
med messingmanifolder og har luftventiler. Varmeveksleren,
normalt levert med venstresidig tilkopling, kan dreies 180°.

■ System for oppsamling og utslipp av kondens, oppsett for
tak- eller veggmontering. Alle modeller i FWD-serien kan
installeres enten horisontalt eller vertikalt.

■ Luftinntaksmodul med luftfilter

■ Luftinntaksmodul
Lagd av galvanisert stålplate. Disse modulene filtrerer luften
som suges opp av enheten og kan koples til inntakskanalen.

■ Luftfilter
Lagd av akryl, selvslukkende i klasse 1, med filtreringsklasse
EU 2.

Filteres kan settes inn eller tas ut og festes med 2 knotter med
M4-gjenger.
Filtreringsmaterialet kan vaskes og regenereres for å opprett-
holde angitt filtreringseffekt med begrenset lekkasje.

■ Tilbehørssettet består av
- Lastbærende struktur lagd av galvanisert stålplate
- Avtakbar filterkassett (trekkes ut som en skuff)
- Selvgjengende festeskruer

Installeringseksempel

Se figur 1.

FWD Viftekonvektorer med luftkanaler
Installerings-

og driftshåndbok

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, kan det føre til elektrisk støt,
kortslutning, lekkasje brann eller annen skade på utstyret.
Sørg for å bruke utelukkende tilbehør lagd av Daikin som
er konstruert spesielt til bruk sammen med utstyret, og
sørg for at det installeres av en fagmann.

Nærmeste Daikin-forhandler bistår med råd og veiledning
om du har spørsmål om montering eller bruk av anlegget.

1 FWD-enhet

2 Inntaksmodul med luftfilter
FWD
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MÅL

■ Inntaksmodul med flatt filter klasse EU 2 (Se figur 2)

■ Standardenhet (Se figur 5)
Målene angitt til venstre gjelder hydraulikktilkopling på venstre
side, målene angitt til høyre gjelder hydraulikktilkopling på høyre
side.

INSTALLERING

Horisontal eller vertikal installasjon

(Se figur 3)

Konfigurasjon av anlegget

Anleggene leveres alltid i AA-konfigurasjon, men luftinntakets
posisjon kan endres under installeringen.

Beskrivelse av settet (Se figur 6)

Det tilrås at eventuelt tilbehør installeres på standardutstyret før det
monteres, se tekniske dokumenter.

Inntaks- og utløpsrørene er rektangulære og har hull for feste av
tilgjengelig tilbehør. Det er et rundt forhåndsskåret element (Ø100 mm)
på begge sidepanelene på enheten for direkte inntak av friskluft.

Hvis installeringen avviker fra leveringsvilkårene, må layouten endres
ved å demontere enheten som vist på figur 6.
Det er mulig å plassere vekslerens tilkopling på motsatt side slik:

1 fjern øvre og nedre lukkepanel (1+2),

2 fjern kondensattanken for horisontal installasjon (8),

3 løsne de 4 festeskruene til motorstøtten uten å skru dem helt
ut (7),

4 ta av varmeveksleren (5) ved å skru ut de 4 festeskruene, trekk
den ut og snu den, fjern de forhåndsskårne elementene på
motsatt sidepanel, sett tilbake varmeveksleren og trekk til
skruene,

5 sett tilbake de ovennevnte komponentene,

6 tett utløpshullene på de tidligere brukte utløpsmanifoldene med
antikondenserende isolasjonsmateriale.

Installere enheten

Fest standardenheten til tak eller vegg ved å bruke minst 4 av de
6 sporene;

■ Ved horisontal installering (takmontering) er det best å bruke
M8 gjengestang, skrueforankring som egner seg til enhetens
vekt samt sørge for posisjonering av enheten med 2 M8-bolter
og skive med diameter som egner seg til innsetting i sporet
deretter til festing av enheten.
Før låsemutteren trekkes til, justeres tiltrekkingen av
hovedmutteren slik at enheten heller litt, dvs. for å gjøre det
mulig å slippe ut kondensvannet (se figur 4).
Riktig helling oppnås ved å rette inntaket ned sammenliknet
med utløpet til man får en forskjell på ca. 10 mm fra den ene
enden til den andre. Foreta hydraulikktilkoplingene til varme-
veksleren og, ved kjøledrift, til kondensatutløpet. Bruk ett av de
2 utløpene på hjelpetanken, synlig på utsiden av enhetens
sidepaneler (se figur 5): horisontalt (tank) og vertikale
kondensatutløp.

■ Ved vertikal installering (veggmontering) festes enheten slik
at vann renner ut mot kondensatutløpet som brukes. En helling
tilsvarende nivåforskjellen mellom de to sidepanelene på ca.
5 mm er tilstrekkelig. 
Hovedtankens to kondensatutløpsslanger er plassert innenfor
sidepanelene og er tilgjengelige gjennom en membran-
gjennomgang som skal gjennomhulles slik at utløpsrørene
kommer gjennom.
Det lønner seg ikke å fjerne nevnte membrangjennomgang, da
den hindrer den skarpe kanten på hullet i sidepanelet i å skade
kondensatutløpsslangen over tid.

■ For å kople enheten til kondensatutløpsledningen, bruker
man en fleksibel gummislange og fester den til valgt utløpsslange
(Ø3/8”) med en metallklemme (bruk det utløpet som sitter på
hydraulikktilkoplingssiden).
For at kondensvannet skal renne lettere ut, skal utløpsslangen
helle nedover minst 30 mm/m og hele løpet være åpent og uten
bend eller blokkeringer.

■ Installering av luftfilter. Til inntaket kan filtermodulen
installeres i samme linje som utløpet (konfigurasjon AA) eller
i 90° sammenliknet med enheten (konfigurasjon AB). I
sistnevnte tilfelle må nedre lukkepanel foran flyttes ved å justere
de 6 skruene som fester det til enheten. Deretter installeres
panelet nederst på enheten.
Begge ender av filtermodulen har hull som passer til hullene på
enhetens inntak.
Dermed er det mulig å kople modulen til enheten og oppnå
plassering av hullene i den andre enden som tilsvarer
luftbehandlingsenhetens inntak.
De forborede hullene i den ene enden av modulen er Ø5 mm;
det er denne delen som skal koples direkte til enheten.
I den andre enden er hullenes diameter 3,5 mm for å sikre at
skruene som brukes til å feste andre deler (levert lokalt) kan
trekkes ordentlig til.
De totale målene er vist på figur 2.

1 6 hurtigkoplingsspor

2 Kondensvannutløp - horisontal installasjon

3 Kondensvannutløp - vertikal installasjon

4 Hydraulikktilkopling
4 = standard varmeveksler
4 DF = ekstra varmeveksler

5 Lufttilførsel

6 Luftinntak
6A = leveringsvilkår
6B = kan endres under installering

7 Rundt forhåndsskåret element (Ø100 mm) for friskluftinntak

FWD luftkondisjonerings- og varmeenheter kan installeres
horisontalt eller vertikalt. Kontroller at ønsket installering er
i samsvar med et av bildene i figur 3 der begge mulige
konfigurasjoner (AA eller AB) egner seg til varming og
kjøling.

AA Luftinntak og -utløp er i rett linje

AB Luftinntak er ikke på rett linje med luftutløpet

1 Øve lukkepanel

2 Nedre lukkepanel

3 Forhåndsskåret element for inntak av ekstern luft

4 Sentrifugalvifter

5 Standard varmeveksler

6 Ekstra varmeveksler (DF)

7 Kondensattank for veggmontering (rør Ø3/8”)

8 Kondensattank for takmontering (rør Ø3/8”)

9 Hydraulikktilkopling for varmeveksler

10 Tilkopling for kondensatutløp

11 Rekkeklemme

12 Lastbærende struktur
Installerings- og driftshåndbok
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■ Installering av filtermodulen er vist skjematisk på:
- figur 9: installering av filterinntaksmoduler på FWD med 

konfigurasjon AA.
- figur 10: installering av filterinntaksmoduler på FWD med 

konfigurasjon AB.
Bruk de selvgjengende skruene som leveres med settet.

Noen regler som skal følges

■ Luft ut varmeveksleren, med pumpene stanset, via luft-
ventilene ved festene til selve varmeveksleren.

■ Når man bruket er kanalsystem, lønner det seg å plassere
vibrasjonsdempende koplinger (leveres lokalt) mellom
kanalene og enheten.

■ Hvis du vil installere en elektrisk motstandsmodul (EDEH)
som tilbehør, skal vibrasjonsdempingskoplingen på tilførsels-
siden være varmebestandig.

■ Kanalen, spesielt på tilførselssiden, skal være isolert med
anti-kondensmateriale.

■ Sørg for et inspeksjonspanel ved utstyret for vedlikehold og
rengjøring.

■ Installer kontrollpanelet på veggen. Velg en plassering som
er lett tilgjengelig for å stille funksjoner og detektere tempera-
turen. Prøv å unngå plassering som er direkte utsatt for sollys
samt varm eller kald luft. Ikke plasser hindringer som hindrer
korrekt avlesing av temperaturen.

UTVENDIG KABLING

Elektrisk tilkopling må ikke utføres før strømmen er slått av. For
tilleggsutstyr viser vi til tilhørende håndbok.

Kontroller at strømtilførselen tilsvarer den nominelle strømtilførselen
som er oppgitt på enhetens merkeplate.

Hver enhet krever en bryter (IL) i strømtilførselen med en åpning på
minst 3 mm mellom åpningskontaktene og en egnet sikring (F).

Strømforbruket er angitt på dataplaten som sitter på enheten.

Sørg for at ledningstilkopling av kombinasjonsenhet/kontroll skjer i
samsvar med riktig koplingsskjema som følger med tilbehøret.

For å utføre de elektriske tilkoplingene må du fjerne det nedre
lukkepanelet (se figur 6) for å komme til rekkeklemmen.

Strømkablene (strømtilførsel og kontroll) må trekkes til rekkeklemmen
gjennom membrangjennomgangen på enhetens sidepanel på
motsatt side av hydraulikktilkoplingen.

Figur 7 viser koplingsskjemaet for FWD uten kontrollpanel.

Enhetenes motor har 3 hastigheter.

Tabell for koplingsdeler (Se figur 7)

BK .......................... Svart = maksimal hastighet

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

GNYE..................... Grønn-Gul = jord

RD.......................... Rød = minste hastighet

WH......................... Hvit = fellesleder

- - - - ....................... Utvendig kabling

CN.......................... Kontakt

F............................. Sikring (leveres lokalt)

IL............................ Linjebryter (leveres lokalt)(felttilførsel)

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

➀ ........................... Tilkopling til kontroll

PRØVEKJØRING

Kontroller at utstyret er installert slik at nødvendig helling er sikret.

Kontroller at kondensatutløpet ikke er tett (av avfall osv.).

Kontroller hydraulikktilkoplingenes tetning.

Kontroller at den elektriske tilkoplingen er helt tett (foreta denne
kontrollen med spenningen AV).

Påse at varmeveksleren er riktig luftet.

Slå på strømmen og kontroller enheten mens den går.

BRUK

For å bruke enheten, se anvisningene i kontrollens installerings- og
driftshåndbok. Egne kontroller fås som tilleggsutstyr.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Av sikkerhetsgrunner skal enheten slås av og strømmen slås av ved
å dreie linjebryteren til OFF før vedlikehold eller rengjøring utføres.

Vedlikehold

Vedlikeholdet av FWD luftkondisjonerings- og varmeenheter er
begrenset til periodisk rengjøring av luftfilteret og varmeveksleren,
samt kontroll av at kondensatutløpet fungerer som det skal.

Vedlikehold skal kun utføres av sakkyndig personale.

Vær spesielt forsiktig under vedlikehold: berøring av noen av
metalldelene kan forårsake personskade, derfor skal man bruke
vernehansker.

Hver gang enhetene startes etter langvarig stillstand, må man påse
at det IKKE er luft i varmeveksleren.

Motoren er vedlikeholdsfri ettersom den er utstyrt med selvsmørende
lagre.

Alt elektrisk opplegg med tilhørende komponenter må
monteres av en sertifisert elektriker, og må tilfredsstille
kravene i de relevante lokale og nasjonale forskrifter.

Felles leder for motoren er den hvite (WH).

Hvis felleslederen ikke er riktig tilkoplet, vil motoren bli
ødelagt.
FWD
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Rengjøring av luftfilteret

Bryt spenningen til enheten ved å stille linjebryteren på OFF.

For rengjøring av luftfilteret, gjør som følger (se figur 6)

■ Via inspeksjonspanelet fjernes luftfilteret som vist på figur 8 ved
å skru ut festeknottene.

■ Hvis filteret er på innsiden av inntaksristen, tar man av risten og
gjør som beskrevet under.
(Se figur 8)

■ Rengjør filteret med lunkent vann eller, for tørt støv, med
trykkluft.

■ Sett tilbake filteret når det er tørt.

Rengjøre varmeveksleren

Vi tilrår at man kontrollerer varmevekslerens stand før sommer-
sesongen starter. Kontroller også at ribbene er fri for urenheter.

For å komme til varmeveksleren, fjerner man tilførselspanelet og
kondensattanken. Når man kommer til varmeveksleren, rengjøres
den med trykkluft eller lavtrykksdamp slik at varmevekslerens ribber
ikke skades.

Kontroller kondensatutløpene jevnlig før enheten brukes om
sommeren.

KRAV VED AVHENDING

Enheten skal demonteres i henhold til relevante lokale og nasjonale
bestemmelser.

FEILSØKING

Hvis enheten ikke fungerer ordentlig, kontrollerer man først punktene
gjengitt i tabellen under før man tilkaller servicepersonale.

Kontakt din forhandler eller servicesenter dersom problemet ikke lar
seg løse.

Symptom 1: Enheten går ikke i det hele tatt

Symptom 2: Dårlig kjøle- eller varmeeffekt

Symptom 3: Enheten lekker

1 Inntaksmodul med filter

2 Luftfilter, festet til inntaksmodulen med skruer, trekkes ut 
som en skuff.

NB! Adekvat og jevnlig vedlikehold og rengjøring gir
redusert energiforbruk og kostnadsbesparelser.

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Strømbrudd Sørg for strøm

Overbelastningsbryteren er utløst Kontakt servicesenteret

Bryteren er stilt på STOP ("0") Slå PÅ enheten, velg "I"

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Skittent eller tilstoppet luftfilter Rengjør luftfilteret

Hindring nær luftinntaket eller -
utløpet

Fjern hindringen

Luft i varmeveksleren Kontakt installatøren

Dører og vinduer er åpne Lukk dører og vinduer

Enheten går ved lav hastighet Velg middels eller høy viftehastighet

MULIGE ÅRSAKER KORRIGERENDE TILTAK

Enheten er ikke installert med riktig 
helling

Kontakt installatøren

Kondensatutløpet er tett Kontakt installatøren
Installerings- og driftshåndbok
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