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1 Innledning
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Innledning

Se illustrasjonene i begynnelsen av denne håndboken.

2.3

For montøren

2.3.1

Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er usikker på hvordan du monterer eller
betjener enheten.

2

Generelle sikkerhetshensyn

2.1

Om dokumentasjonen

MERKNAD
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk bare
tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

▪ Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk
er oversettelser.
▪ I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg
veldig viktig emner. Følg dem nøye.

ADVARSEL

▪ Alle aktiviteter beskrevet i installeringshåndboken må utføres av
en autorisert montør.

Sørg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

2.1.1

LIVSFARE

Betydning av advarsler og symboler

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker,
vernebriller,…) når du monterer, vedlikeholder eller utfører
service på systemet.

FARE
Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig
personskade.

ADVARSEL
FARE: ELEKTRISK STØT
Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.

Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn
ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.

ADVARSEL

MERKNAD

Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig
personskade.
LIVSFARE

Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for små dyr. Små dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake
feilfunksjon, røyk eller brann.

Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat
personskade.

MERKNAD
▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.

MERKNAD

▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.

Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.
INFORMASJON
Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

2.2

For brukeren

▪ Kontakt montøren hvis du er usikker på hvordan du betjener
enheten.
▪ Denne enheten er ikke ment brukt av personer, inkludert barn,
med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med
manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn
eller har fått opplæring i bruk av enheten av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under tilsyn for å
sikre at de ikke leker med produktet.
LIVSFARE

Ifølge gjeldende lovgivning kan det være nødvendig å føre en
loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner,
testresultater, standbyperioder...
I tillegg skal som et minimum følgende informasjon oppgis på et
tilgjengelig sted på produktet:
▪ instruksjoner for avstenging av systemet i et nødstilfelle
▪ Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus
▪ Navn, adresse og dag og kveldstelefonnummer for kontakt med
brukerstøtte.
I Europa gir EN378 den nødvendige veiledningen for denne
loggboken.

2.3.2

Installasjonssted

▪ Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og
luftsirkulasjon.

Enheten må IKKE spyles. Dette kan medføre elektrisk støt
eller brann.

▪ Sørg for at installasjonsstedet tåler enhetens vekt og vibrasjoner.

MERKNAD

▪ Sørg for at enheten står plant.

▪ IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.

▪ Sørg for at området er godt ventilert.

▪ Pass på at gulvet hvor enheten skal monteres er flatt og i vater.

▪ Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.
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2 Generelle sikkerhetshensyn
IKKE installer enheten på følgende steder:

ADVARSEL

▪ I potensielt eksplosive omgivelser.

▪ Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

▪ På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske
bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i utstyret.

▪ Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter
opp enheten.

▪ På steder der det er fare for brann på grunn av utslipp av
brennbare gasser (for eksempel tynner eller bensindamp),
karbonfiber, antennelig støv.

MERKNAD
Bare aktuelt hvis strømforsyningen er
kompressoren har en PÅ/AVstartmetode.

▪ På steder der det produseres etsende gass (for eksempel
svovelsyregass). Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan
forårsake lekkasje av kjølemiddel.

2.3.3

Miljøtemperaturen

og

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et
midlertidig strømbrudd og strømmen går av og på mens
produktet er i drift, kan du sette på en reversert
fasevernkrets lokalt. Dersom produktet kjøres med
reversert fase, kan det ødelegge kompressoren og andre
deler.

▪ I baderom.
▪ På steder der frost er mulig.
innendørsenheten bør være >5°C.

trefaset,

rundt

Elektrisk

2.4

FARE: ELEKTRISK STØT

Ordliste

▪ Slå AV all strømforsyning før du fjerner panelet på
bryterboksen, kobler til elektriske ledninger eller
berører elektriske deler.

Forhandler

▪ Koble fra strømforsyningen i mer enn 1 minutt, og mål
spenningen på terminalene på hovedkretsens
kondensatorer eller elektriske komponenter før
vedlikehold/service. Spenningen MÅ være mindre enn
50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter.
Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.

Autorisert montør

▪ IKKE berør
hender.

Gjeldende forskrifter

elektriske

komponenter

med

fuktige

▪ IKKE la enheten stå ubetjent når servicedekselet er
fjernet.

Teknisk kyndig person som er kvalifisert til å montere
produktet.
Bruker
Person som eier produktet og/eller bruker det.

Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale
direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante
og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.
Servicefirma

ADVARSEL
Hvis det IKKE er fabrikkmontert, må det faste
ledningsopplegget få montert en hovedbryter eller annen
frakoblingsanordning med berøringsavstand på alle poler i
henhold til betingelsene for overspenningskategori III.

▪ Bruk KUN kobberledninger.
▪ Alle lokale ledningsopplegg må utføres i samsvar med
koblingsskjemaet som følger produktet.
▪ Klem ALDRI sammen buntede kabler, og sørg for at de
ikke kommer i kontakt med røropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.
▪ Sørg for å installere jordingsledninger. Enheten må
IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller
telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre
elektrisk støt.
▪ Forsikre deg om at enheten kobles til en egen
strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles
med annet utstyr.
montere

nødvendige

Kvalifisert firma som kan utføre eller koordinere nødvendig
service på enheten.
Installeringshåndbok
Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer
og vedlikeholder det.

ADVARSEL

▪ Sørg for å
kretsbrytere.

Salgsdistributør for produktet.

sikringer

eller

▪ Sørg for å installere en jordfeilbryter. I motsatt fall kan
det forårsake elektrisk støt eller brann.

Driftshåndbok
Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller
bruksområde. Forklarer bruken.
Tilbehør
Etiketter, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger
med produktet og som må installeres i henhold til
instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.
Tilleggsutstyr
Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres
med produktet i samsvar med instruksjonene i den
medfølgende dokumentasjonen.
Kjøpes lokalt
Utstyr som ikke er laget og godkjent av Daikin, og som kan
kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i
den medfølgende dokumentasjonen.

▪ Ved installering av jordfeilbryteren må det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som må tåle
høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå at
jordfeilbryteren slår ut i utide.
Monter strømkabler minst 1 meter unna TV eller radio for å unngå
interferens. Avhengig av radiobølgene er en avstand på 1 meter
kanskje ikke nok til å forhindre støy.
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