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Om sikkerhed

Læs disse "Sikkerhedsforanstaltninger" omhyggeligt, før
du installerer et klimaanlæg, og sørg for at montere det
korrekt. Efter endt installation skal du kontrollere, at
enheden fungerer korrekt, når du starter den op. Forklar
kunden, hvordan enheden betjenes, og hvordan man
udfører vedligeholdelse.

Betydning af advarselssymbolerne

Information angivet med BEMÆRK indeholder
instruktioner til at sikre korrekt brug af udstyret.

Før installation

Tilbehør

Se figur 1. Kontroller, at følgende tilbehør følger med
sætter.

Bemærkning til installatøren

Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af systemet,
og vis kunden den medfølgende betjeningsvejledning.

BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W

Trådløst fjernbetjeningssæt Installationsvejledning

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.

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan 
det resultere i materielle skader eller 
personskade.

 Se også installationsvejledningen, der fulgte
med indendørsenheden, og installations-
vejledningen, der fulgte med dekorations-
panelet.

 Dette dekorationspanel kan kun installeres
i 1 position. Derfor anbefales det, at du
kontrollerer installationsretningen for
dekorationspanelet, før du installerer dette
sæt.

• Sørg for, at der ikke er noget, der
afbryder den trådløse fjernbetjenings
funktioner.

• Sørg for, at signalet fra
fjernbetjeningen kan sendes uden
problemer.

• Sørg for, at det er let at se
driftslampen og andre indikatorlamper.

• Sørg for, at der ikke er nogen
lyskilder eller lysstofrør i nærheden af
modtageren.

• Sørg for, at modtageren ikke
udsættes for direkte sollys.

1 Modtager

2 Transmitterkort

3 Trådløs fjernbetjening

4 Holder til fjernbetjening

5 Alkalisk batteri af typen AAA.LR03

6 Enhedsnummerskilt

7 Skrue til installation af holder til fjernbetjening

8 Installationsvejledning
Betjeningsvejledning

9 Klemme

10 Plasttap

11 Plastholder

12 Tætning
Trådløst fjernbetjeningssæt
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Installation af fjernbetjeningen

Indstilling af den trådløse fjernbetjening

 Undgå at tabe fjernbetjeningen, undgå at den
udsættes for kraftige stød, og opbevar ikke
fjernbetjeningen på steder, hvor den kan udsættes for
fugt eller direkte sollys.

 Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege dens
transmitterdel i modtagerens retning.

 Fjernbetjeningens direkte transmissionsafstand er
omkring 7 meter.

 Signalet kan ikke sendes, hvis der er forhindringer
mellem modtageren og fjernbetjeningen, for eksempel
et gardin.

Installation på en væg eller en søjle
1 Fastgør fjernbetjeningens holder

med de medfølgende skruer.

2 Skub fjernbetjeningen ned
i fjernbetjeningsholderen.

Sådan indsættes batterierne
1 Åbn fjernbetjeningens

bagdæksel ved at skubbe
det i pilens retning.

2 Indsæt de vedlagte
tørbatterier. Sæt batterier
korrekt ind, så
polmærkerne (+) og (–)
svarer til hinanden som
vist. Luk derefter dækslet
som før.

Finde adresse og HOVED/UNDER-fjernbetjening

 Hvis flere trådløse fjernbetjeninger skal indstilles til at
fungere i det samme rum, skal der indstilles adresse
på modtageren og den trådløse fjernbetjening.

 Hvis flere ledningsførte fjernbetjeninger skal indstilles
til at fungere i ét rum, skal du skifte HOVED/UNDER-
kontakten på modtageren.

Fremgangsmåde for indstilling

Indstilling af modtageren

Indstil kontakten for trådløs adresse (SS2) på
transmitterkortet ud fra nedenstående tabel.

Hvis der både bruges en ledningsbaseret og en trådløs
fjernbetjening til 1 indendørsenhed, skal den
ledningsbaserede fjernbetjening sættes på MAIN. Indstil
derfor HOVED/UNDER-kontakten (SS1) på
transmitterkortet på SUB.

Indstilling af adresse for den trådløse fjernbetjening

(Se figur 3)

Indstilling fra fjernbetjeningen

1 Hold -knappen og -knappen nede
i mindst 4 sekunder for at komme til
indstillingsfunktionen. (Angivet i displayområdet
i figuren.)

2 Tryk på -knappen, og vælg en passende
displayindstilling (a/b). Hver gang der trykkes på
knappen, skifter displayet mellem "a" og "b". Se
"Indstillingsfunktion a/b" på side 3 for en komplet
beskrivelse af denne funktion.

3 Tryk på -knappen og -knappen for at indstille
adressen.

Adressen kan indstilles fra 1 til 6, men den skal
indstilles til 1-3 adresse og have samme værdi for
modtageren. (Modtageren fungerer ikke med
adresse 4-6).

4 Tryk på knappen  for at bekræfte
indstillingen.

5 Hold -knappen nede i mindst 1 sekund for
at afslutte indstillingsfunktionen og vende tilbage til
normal visning.

(1)

(2)

Enhedsnummer

1 2 3

Kontakt for trådløs 
adresse (SS2)

HOVED UNDER

HOVED/UNDER-
kontakt (SS1)

A Indstillingsfunktion

B Adresse (standardindstillingen er "1")

C Displayindstilling

1    2    3

1    2    3

1    2    3

S
M

S
M
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Indstillingsfunktion a/b

Den trådløse fjernbetjening har 2 mulige
displayindstillinger.

Standardindstillingen a angiver permanent alle
driftspunkter, mens multisystem-displayindstillingen b

angiver, at driftspunkter kun vises i et begrænset tidsrum
efter udførelse af indstillingerne.

Hvis mål-indendørsenheden styres samtidig:

 af en anden enhed i gruppestyring,

 af en ledningsbaseret fjernbetjening,

 af en central fjernbetjening.

reagerer indendørsenheden nogle gange ikke på TIL/
FRA og kommandoer for temperaturindstilling fra den
trådløse fjernbetjening.

For ikke at forvirre kunden med eventuelle forskelle
mellem displayet på den trådløse fjernbetjening og selve
indendørsenhedens driftstilstand, anbefales det at
indstille den trådløse fjernbetjening til b i en sådan
styringskonfiguration. Undersøg, hvilken indstilling
kunden foretrækker, og juster skærmindstillingen
i overensstemmelse med dette.

Fastgør mærkatet med enhedens nummer

Sæt de tilsvarende mærkater med enhedsnummer på
dekorationspanelets luftudtag og bagsiden af den
trådløse fjernbetjening.

Installation af transmitterkortet

(Se figur 2)

1 Afbryd strømforsyningen.

2 Tag låget af styreboksen som beskrevet
i installationsvejledningen, der følger med
indendørsenheden.

3 Sæt fire plasttapper (7) på transmitterkortet (2), og
installer det i styreboksen (6).

4 Tilslut det korte ledningsnet fra X2A-stikket på
transmitterkortet (2) til X24A-stikket på printkortet
i indendørsenhedens styreboks. Læg det korte
ledningsnet som vist i figur 2.

5 Når modtageren er installeret, skal du føre det lange
kabel til indendørsenhedens el-boks og slutte det til
X1A-stikket på transmitterkortet.

6 Klem kablerne sammen med en kabelbinder.

Installation af pyntepanelet

Installer dekorationspanelet som beskrevet
i installationsvejledningen, der fulgte med
dekorationspanelet.

Display-
indstilling

Fjern-
betjeningens 
display

Resultat af 
displayindstillingen, hvis 
mål-indendørsenheden 
styres samtidig af mere 
end 1 enhed

a: standard Alle 
driftspunkter 
vises 
permanent.

Hvis temperaturindstilling 
eller lignende fra den 
udføres fra den trådløse 
fjernbetjening 
i driftstilstanden 
omskiftning, afviser 
indendørsenheden 
instruktionen.
(Signallyd "pii" eller 
"pic-pic-pic")
Resultatet er, at der 
opstår en 
uoverensstemmelse 
i visningen af 
driftstilstanden på 
indendørsenheden og 
displayet på den trådløse 
fjernbetjening.

b: multi-
system

Driftspunkter 
vises kun et 
kort stykke 
tid efter 
udførelse af 
kommand-
oerne.

Fordi visningerne på den 
trådløse fjernbetjening er 
slået fra, opstår der ikke 
nogen 
uoverensstemmelse som 
den ovennævnte.

BEMÆRK Indstil enhedsnummeret for modtageren og
den trådløse fjernbetjening til samme værdi.
Hvis indstillingerne er forskellige, kan
signalet fra fjernbetjeningen ikke overføres.

1 Låg på styreboksen

2 Transmitterkort

3 Kort ledningsnet

4 Langt ledningsnet

5 Klemme

6 Styreboks

7 Plasttap

BEMÆRK Sørg for, at de (lange) ledningsnet fra
senderen ikke kommer til at sidde fast mellem
indendørsenheden og dekorationspanelet
eller mellem loftet og dekorationspanelet.

Installationen af modtageren afhænger af det
anvendte pyntepanel.
Trådløst fjernbetjeningssæt
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Installation af modtageren i tilfælde af
BRC7EB530W

1 Forberedelse før installation

1 Afmonter den del af pyntepanelet, der indeholder
varemærkeskiltet, før du monterer pyntepanelet.
Denne del skal ikke bruges senere.

2 Fjern derefter indsugningsgitteret og luftfilteret
efter instruktionerne i installationsvejledningen,
som sidder på pyntepanelet.

3 Fjern styreboksens låg efter instruktionerne
i installationsvejledningen, som sidder på
indendørsenheden. (Sørg for at slukke for
strømmen, før du fjerner styreboksens låg.)

Før ledningsnettet fra modtageren gennem
ledningshullet i pyntepanelet. Sæt derefter modtageren
på pyntepanelet. Før kablet til indendørsenhedens
el-boks, og slut det til X1A-stikket på transmitterkortet.

Installation af modtageren i tilfælde af
BRC7F530S/W

Fjern indsugningsgitteret som beskrevet i vejledningen,
der fulgte med pyntepanelet.
Det hjørne, som det trådløse sæt hører til, har to
firkantede mærker. Fjern derefter hjørnets plastdæksel.

Knæk plastdækslet af fra panelets bagside.

Tryk på tre kroge 
for at løsne dem fra 
hullerne på bagsiden.

Pyntepanel

Del med varemærkeskilt

Fjern skruen, og indsæt 
plastkrogen. Skru den 
i igen bagefter.
Ledningsnettet føres 
gennem plastkrogen.

Klem ledningsnettet fra 
modtageren sammen 
med de andre kabler 
med en kabelbinder.
Installationsvejledning
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Før kablet gennem hullet, sæt dækslet ind på plads, og
skru det fast.

Brugsstedsindstilling

Hvis der er monteret tilbehør på indendørsenheden, skal
indstillingen for indendørsenheden måske ændres. Se til
instruktionsmanualen (vejledning for tilbehør) for hvert
stykke tilbehør.

(Se figur 4)

Fremgangsmåde

1 Sørg for at være i normal tilstand, og hold  -
knappen nede i mindst 4 sekunder for at komme til
indstillingsfunktionen.

2 Vælg det ønskede tilstandsnummer med -
knappen.

3 Tryk på -knappen, og vælg det første kodenr.

4 Tryk på -knappen, og vælg det andet kodenr.

5 Tryk på -knappen for at bekræfte
indstillingerne.

6 Hold -knappen nede i mindst 1 sekund for
at afslutte indstillingsfunktionen og vende tilbage til
normal visning.

Kabelbinder til 
placering.

Klem kablet på krogen 
ved siden af kabel-
binderen til placering.

Sæt tætnings-
materialet (følger med 
modtageren) omkring 
kablet på det sted, 
hvor kablet kommer 
ind i enheden.

Klem kablet sammen 
med de andre kabler.

1 Fjern skruen

2 Indsæt plastklemmen (følger 
med modtageren), kablet skal 
gå gennem klemmen

3 Monter skruen igen

A Tilstand nr.

B Indstillingsfunktion

C Første kodenr.

D Andet kodenr.
Trådløst fjernbetjeningssæt
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Eksempel

Hvis tiden for rensning af luftfilteret er indstillet til "Filterforurening - Kraftig", skal tilstandsnummeret indstilles til "10",
første kodenr. til "0"og andet kodenr. til "02".

Testdrift

 Udfør testdrift efter instruktionerne
i installationsvejledningen, der fulgte med
indendørsenheden.

 Efter endt installation af kølerør, afløbsrør og elektriske
ledninger, skal du gøre følgende for at beskytte
enheden:

1 Åbn stopventilen på gassiden.

2 Åbn stopventilen på væskesiden.

3 Sæt spænding på krumtaphusvarmeren i 6 timer.

4 Indstil til køling med fjernbetjeningen, og tryk på
-knappen for at starte drift.

5 Tryk to gange på -knappen, og kør
i tilstanden  i TESTDRIFT i 3 minutter.

6 Tryk på -knappen for at bekræfte
driften.

7 Tryk på -knappen, og betjen normalt.

8 Bekræft korrekt funktion ifølge driftsprocedurerne
i betjeningsvejledningen.

Tilstand 
nr.

Første 
kodenr. Beskrivelse af indstilling

Andet kodenr.1

01 02 03

10

0

Filterforurening - kraftig/let = indstilling 
til at definere tiden mellem 2 visninger 
for filterrensning på displayet. (Ved høj 
forurening kan indstillingen ændres til 
halvdelen af tiden mellem 2 visninger 
for filterrensning på displayet.)

Filter 
med 
lang 

levetid

Let
±2500 

tim.
Kraftig

±1250 
tim.

—

3
Indstilling for visning af tiden mellem 2 visninger 
for rensning på displayet.

Display Vises ikke —

12  2
1

TIL/FRA-indgang udefra = indstilling af, hvornår 
tvungen TIL/FRA skal betjenes udefra.

Tvungen FRA TIL/FRA —

2
Skift af termostatdifferentiale = indstilling når 
fjernbetjeningssensor bruges.

1°C 0,5°C —

13

0

Indstilling for luftudtagshastighed.
Denne indstilling skal ændres som en funktion 
af loftshøjde.

≥2,7 m >2,7≥3,0 m >3,0≥3,5 m

1

Valg af luftstrømmens retning.
Denne indstilling skal ændres, hvis 
blokeringspudesættet (tilbehør) anvendes.

4-vejs strøm 3-vejs strøm 2-vejs strøm

4

Indstilling af område for luftstrømsretning.
Denne indstilling skal ændres, hvis området 
for svingklappernes bevægelse skal ændres.

Øverst Mellem Lavest

1 BEMÆRK Fabriksindstillinger for andet kodenr. er markeret med grå baggrund.
Brug ikke indstillinger, som ikke er nævnt i tabellen.
Til gruppestyring med en trådløs fjernbetjening, er de indledende indstillinger for alle indendørsenheder i gruppen 
identiske. (Du kan finde oplysninger om gruppestyring i installationsvejledningen, der fulgte med 
indendørsenheden.)

2 For VRV-system.

BEMÆRK  Hvis enheden ikke kører, skal du se
under funktionsfejlkoden, som er
beskrevet i installationsvejledningen,
der fulgte med indendørsenheden.

 Se installationsvejledningen, der
fulgte med udendørsenheden, for
enkelte driftssystemtyper.
Installationsvejledning
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