INSTALLATIONSVEJLEDNING

Fjernbetjening
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BRC1D528

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.

Sættet indeholder følgende dele:
Fjernbetjening

Træskruer

Væg-plugs

Maskinbolte

BRC1D528
Fjernbetjening
4PW23716-2

Installationsvejledning

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 to
medfølgende træskruer (Ø4x30) og plugs til
fastgørelse.

2

ved skjult montering skal man benytte de to
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)

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

1

indendørsenhed

2

fjernbetjeningens nederste del

3

fjernbetjeningens overdel

Se figur 4:

4

ledninger trukket bagfra

Montér først klemmerne i bunden.

5

ledninger trukket fra oven

6

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

BEMÆRK 1. Afbryderdåsen
og
tilslutningsledningerne medfølger ikke.
2. Undgå direkte kontakt med printkortet.

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.

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

som

1

Hovedfjernbetjening (main)
(fabriksindstillet)

2

Sekundær fjernbetjening (sub)

beskrevet

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

"88" vises i ca. et minut, når der tændes for
strømmen. I dette tidsrum fungerer
fjernbetjeningen ikke.

Installationsvejledning

2

BRC1D528
Fjernbetjening
4PW23716-2

5. Funktion brugertilladelse

6. Indstillinger på stedet

■

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

Om nødvendigt kan du begrænse brugerens
mulighed for anvendelse af fjernbetjeningen ved
at begrænse antallet af knapper, der kan
benyttes. Se afsnittet "Indstillinger på stedet".
Niveau
1

Alle

2

•
•
•
•
•
•

3

■

tænd/sluk-knap
knap til timer-indstilling
knap til temperaturindstilling
knap til ændring af/
drift
knap til ventilatorhastighed
knap til justering af luftstrømmens
retning

• tænd/sluk-knap
• knap til temperaturindstilling
• knap til ventilatorhastighed

For at skifte mellem niveau 1-tilladelse og det
valgte niveau ved service skal du foretage
følgende:
1

Se figur 7.

Knapper, der kan benyttes
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Første kode nr.

c

Anden kode nr.

d

Tilstand nr.

e

Valgt indstilling

Fremgangsmåde

(Se figur 7)

Tryk på knappen "
" i mindst fire 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, 21, 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.

2

■

Enhed nr.

1

Hold knappen for ventilatorhastighed
nede,

og tryk på de 3 andre viste taster samtidig
med, at knappen for ventilatorhastighed
holdes
nede.
Se figur 8.
Hvis du ønsker at begrænse brugerens
muligheder på den fjernbetjening, der defineres
som "sub", skal du starte med kun at tilslutte
denne styreenhed til enheden. Vær sikker på, at
denne styreenhed er defineret som "main"
(fabriksindstilling) først, skift herefter niveauet for
brugertilladelse til den indstilling, du foretrækker,
og først herefter skal du indstille fjernbetjeningen
til sub.
Nu kan du fortsætte med at tilslutte den
fjernbetjening, der skal defineres som "main".

a
b

" for at vende tilbage til
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Eksempel

Notater

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".
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".
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".
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Andet kode-nr. bem. 2

Filter med
meget lang
levetid

0

10(20)

11(21)

Filterets tilsmudsning - kraftig/let
(Indstilling for hvor lang tid der skal gå
mellem visning af, at luftfilteret skal
Filter med
renses)
lang levetid
(Indstilling for kraftig tilsmudsning af filter,
og tidsrummet mellem visning af, at
Standardfilt
luftfilteret skal renses, skal halveres)
er

Let snavset

Beskrivelse af indstilling

01

02

Ca.
10.000
timer.

Ca.
5.000
timer.

Ca.
2.500
timer.
Ca. 200
timer.

Meget snavset

Ind- Første
stillingsnr. kodeBem. 1
nr.

Ca.
1.250
timer.

03

04

—

—

Ca. 100
timer.

1

Filter med lang levetid (indstilling af angivelsestid for
Filter med
filtersignal). (Skift indstilling, når der er monteret filter
lang levetid
med meget lang levetid)

Filter med
meget lang
levetid

—

—

2

Termostatføler i fjernbetjening

Anvendes

Anvendes
ikke

—

—

3

Perioden, der skal gå, mellem at det vises,
at luftfilteret skal renses (angiver, hvornår
filtersymbolet ikke skal vises)

Vis

Vis ikke

—

—

0

Indstillingsnummer for de tilsluttede Sky Airindendørsenheder med simultant driftsystem
(indstilling af simultant driftsystem)

Par

Dobbelt

1

ON/OFF input udefra (angiver, om der skal kunne
anvendes tvungen ON/OFF udefra).

Tvungen
OFF

TIL/FRA
funktion
(ON/OFF)

—

—

2

Skift af termostatdifferentiale (indstilling ved brug af
fjernføler).

1°C

0,5°C

—

—

12(22)
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Tredobbelt Dobbelt par
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Ind- Første
stillingsnr. kodeBem. 1
nr.
0

1b

Høj gennemstrømningshastighed ved luftudtag
(til høje lofter)

≤2,7 m

02

03

04

>2,7≤3,0 m >3,0≤3,5 m

—

3-vejs
gennemstrømning

2-vejs
gennemstrømning

—
—

1

Valg af luftstrømmens retning (angiver, om der er
installeret spærre-sæt).

3

Valg af retning til luftgennemstrømning (indstilling
ved brug af dekorationspanel til udtag).

Monteret

Ikke monteret

—

4

Indstilling af intervallet for luftstrømmens retning.

Øvre

Normal

Nedre

—

6

Indstilling af det eksterne statiske tryk (angives
i henhold til den tilsluttede kanals modstand)

Normal

Højt statisk
tryk

Lavt statisk
tryk

—

3

Drænpumpe med befugtning.

Monteret

Ikke monteret

—

—

0

Indstilling af niveau for brugertilladelse

Niveau 2

Niveau 3

—

—

1

Leave home-funktion

Ikke tilladt

Tilladt

—

—

2

Termostatføler i fjernbetjening (kun til limit-drift og
leave home-funktion)

Anvendes

Anvendes
ikke

—

—
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01

4-vejs
gennemstrømning

13(23)

15(25)

Andet kode-nr. bem. 2
Beskrivelse af indstilling
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NOTES
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