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1 Om dette dokumentet
Målgruppe
Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

▪ Generelle sikkerhetshensyn:
▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering

▪ Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)

▪ Driftshåndbok:
▪ Hurtigguide for grunnleggende drift

▪ Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)

▪ Referanseguide for bruker:
▪ Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om

grunnleggende og avansert bruk

▪ Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk
søkefunksjonen  for å finne din modell.

▪ Installeringshåndbok – Utendørsenhet:
▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

▪ Installeringshåndbok – Innendørsenhet:
▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)

▪ Referanseguide for installatør:
▪ Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata, …

▪ Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk
søkefunksjonen  for å finne din modell.

▪ Tilleggsbok for tilleggsutstyr:
▪ Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr

▪ Format: Papir (i boksen til innendørsenheten) + Digitale filer på
https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen  for å finne din
modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan være
tilgjengelig på det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Den originale dokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre
språk er oversettelser.

Tekniske data
▪ Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det

lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

▪ Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

Online verktøy
I tillegg til dokumentasjonssettet, er noen online verktøy tilgjengelige
for installatører:

▪ Daikin Technical Data Hub
▪ Sentral tjeneste for enhetens tekniske spesifikasjoner, nyttige

verktøy, digitale ressurser med mer.

▪ Offentlig tilgjengelig via https://daikintechnicaldatahub.eu.

▪ Heating Solutions Navigator
▪ En digital verktøykasse tilbyr et utvalg verktøy for å legge til

rette for installasjon og konfigurasjon av varmesystemet.

▪ For å få tilgang til Heating Solutions Navigator er registrering til
Stand By Me plattformen påkrevd. For mer informasjon, gå til
https://professional.standbyme.daikin.eu.

▪ Daikin e-Care
▪ Mobilapp for installatører og serviceteknikere som lar deg

registrere, konfigurere og feilsøke varmesystemer.

▪ Mobilappen kan lastet ned for iOS og Android enheter ved å
bruke QR-koden under. Registrering til Stand By Me
plattformen kreves for å få tilgang til appen.

App Store Google Play

https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
https://daikintechnicaldatahub.eu/
https://professional.standbyme.daikin.eu/
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2 Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installeringssted (se "4.1 Klargjøre installeringsstedet" [4 5])

ADVARSEL
Følg serviceplassmålene i denne håndboken for korrekt
installasjon av enheten. Se "4.1.1 Krav til installeringssted
for utendørsanlegget" [4 5].

Montering av utendørsenheten (se "4.2 Montere
utendørsanlegget" [4 5])

ADVARSEL
Metoden for å feste utendørsanlegget MÅ være i henhold
til instruksjonene i denne håndboken. Se "4.2  Montere
utendørsanlegget" [4 5].

FORSIKTIG
IKKE berør luftinntaket eller aluminiumsribbene på
anlegget, fordi det kan forårsake personskade.

Åpne og lukke enheten (se "4.3 Åpne og lukke anlegget" [4 7])

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Montering av rør (se "5 Installering av røropplegg" [4 8])

ADVARSEL
Metode for montering av lokalt røropplegg MÅ være i
samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se
"5 Installering av røropplegg" [4 8].

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at anlegget
kan brukes som tilfluktssted for smådyr. Smådyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake
funksjonsfeil, røyk eller brann.

ADVARSEL
▪ Bruk kun R32 som kjølemedium. Andre stoffer kan

forårsake eksplosjoner og ulykker.

▪ R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
må IKKE luftes ut i atmosfæren.

▪ Bruk ALLTID vernebriller og hansker når du fyller på
kjølemedium.

Elektrisk installasjon (se "6 Elektrisk installasjon" [4 10])

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

ADVARSEL
Elektrisk ledningsopplegg MÅ være i samsvar med
instruksjonene fra:

▪ Denne håndboken. Se "6 Elektrisk installasjon" [4 10].

▪ Koblingsskjemaet, som er levert med enheten, plassert
på innsiden av servicedekselet. For en oversettelse av
forklarende tekst, se "9.2  Koblingsskjema:
Utendørsenhet" [4 14].

ADVARSEL
▪ Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert

elektriker og MÅ overholde gjeldende nasjonale
forskrifter for ledninger.

▪ Foreta elektriske tilkoblinger til det faste
ledningsopplegget.

▪ Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk
konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.

ADVARSEL
Roterende vifte. Før du slår PÅ utendørsenheten,
kontroller at utslippsristen dekker viften som en beskyttelse
mot en roterende vifte. Se "4.2.4  Installere
utslippsristen" [4 7].

ADVARSEL
Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

ADVARSEL
Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.

FORSIKTIG
IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i
enheten.

INFORMASJON
Informasjon om type og verdi for sikringer, eller verdi for
kretsbrytere, er beskrevet i "6 Elektrisk installasjon" [4 10].

3 Om esken
Vær oppmerksom på det følgende:

▪ Ved levering MÅ det undersøkes om anlegget er skadet og
komplett. Eventuelle skader eller manglende deler MÅ rapporteres
umiddelbart til transportørens klagebehandler.

▪ Bring den innpakkede enheten så nær installeringsstedet som
mulig for å unngå at det oppstår skader under transport.

▪ Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn til
installeringsstedet.

3.1 Utendørsenhet

3.1.1 Fjerne tilbehør fra utendørsanlegget

MERKNAD
Utpakking – Toppens emballasje. Når du fjerner
emballasjens på toppen, hold boksen som inneholder
utslippsristen slik at den ikke faller.

1 Fjern tilbehøret på toppen og fronten av enheten.
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a Stropp for bæring av enheten
b Installeringshåndbok – Utendørsenhet
c Flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
d Etikett for fluorisert drivhusgass
e Energimerker
f Utslippsrist
g Skruer til utslippsrist

3.1.2 Fjerne transportstaget

MERKNAD
Hvis anlegget brukes med transportstøtten påsatt, kan
dette produsere unormal vibrasjon eller støy.

Transportstaget beskytter enheten under transport. Ved installasjon
må det fjernes.

Forutsetning: Åpne servicedekselet. Se "4.3.1  Slik åpner du
utendørsanlegget" [4 7].

(10.1 N·m)4

1

a
c

b2

3

a Mutter
b Transportstag
c Skive

1 Fjern mutteren (a) på kompressorens monteringsbolt.

2 Fjern og legg bort transportstaget (b).

3 Fjern og kasser skiven (c).

4 Monter tilbake på plass mutteren (a) på kompressorens
monteringsbolt og trekk til med 10,1 N•m.

4 Installere anlegget

4.1 Klargjøre installeringsstedet

4.1.1 Krav til installeringssted for
utendørsanlegget

Overhold retningslinjene for avstander. Se figur 1 på innsiden av
omslaget.

MERKNAD
Kaskade-utendørsenheter. Installasjonsoppsett med flere

utendørsenheter som er vist i  (side-ved-side) og

 (bakside-mot-bakside) er kun tillatt i kombinasjon
med veggmonterte innendørsenheter, og IKKE i
kombinasjon med gulvmonterte innendørsenheter.
Installasjonene front-mot-front, og front-mot-bakside er
IKKE tillatt.

Symbolene kan tolkes på følgende måte:
A, C Hindringer på høyre og venstre side (vegger/ledeplater)

B Hindring på innsugsiden (vegg/ledeplate)
D Hindring på utslippssiden (vegg/ledeplate)
E Hindring på toppsiden (tak)

a,b,c,d,e Minimum serviceplass mellom enheten og hindringer A,
B, C, D og E

eB Maksimum avstand mellom enheten og kanten av
hindring E, i retning hindring B

eD Maksimum avstand mellom enheten og kanten av
hindring E, i retning hindring D

HU Høyden på enheten inkluderer installasjonsstrukturen
HB,HD Høyede på hindringene B og D

IKKE tillatt

Utendørsenheten er konstruert kun for installering utendørs og for
følgende miljøtemperaturer:

Kjølemodus 10~43°C
Varmemodus –25~35°C
Produksjon av
husholdningsvarmtva
nn

–25~35°C

4.2 Montere utendørsanlegget

4.2.1 Klargjøre monteringsstrukturen
Bruk 4 sett med M12 ankerbolter, muttere og underlagsskiver
(Kjøpes lokalt). La det være minst 150 mm klaring under enheten. I
tillegg må man sørge for minst 100  mm høyde over maksimal
forventet snødybde.
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(mm)

758

>150

(480-490)

485

4× M12

a

a Sørg for at dreneringshullene ikke blir tildekket. Se
"Dreneringshull (mål i mm)" [4 7].

INFORMASJON
Den anbefalte høyden på boltenes øvre fremstikkende del
er 20 mm.

20

MERKNAD
Fest utendørsanlegget til forankringsboltene ved hjelp av
muttere med harpiksbelagte skiver (a). Metallet kan lett
ruste hvis belegget på festeområdet er fjernet.

a

4.2.2 Slik monterer du utendørsanlegget

FORSIKTIG
IKKE berør luftinntaket eller aluminiumsribbene på
anlegget, fordi det kan forårsake personskade.

1 Stikk stroppen (levert som tilbehør) gjennom enhetens venstre
føtter.

2 Bær enheten ved hjelp av stroppen (venstre) og enhetens
håndtak (høyre), og sett den på installasjonsstrukturen.

±101
kg

3 Fjern stroppen, og avfallshåndter denne.

4 Fest enheten til installasjonsstrukturen.

4× M12

4.2.3 Tilrettelegge drenering
Sørg for at kondensvann kan tømmes på forsvarlig måte.

INFORMASJON
Om nødvendig kan du bruke en dreneringssump (leveres
lokalt) for å hindre at dreneringsvannet drypper.

MERKNAD
Hvis enheten IKKE KAN installeres helt i vater, må du alltid
sørge for at hellingen går mot baksiden av enheten. Dette
er nødvendig for å garantere riktig drenering.
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MERKNAD
Hvis dreneringshull på utendørsanlegget er dekket av en
monteringsbase eller av gulvoverflaten, hever du anlegget
for å oppnå en klaring på mer enn 150  mm under
utendørsanlegget.

≥1
50

 m
m

Dreneringshull (mål i mm)
A

171 206758

43
48

288
451

613
776

40
8

41
4 34

9 21
4 11

1

48
0~

49
0

107

B

B

C

E
D =

A Utløpsside
B Avstand mellom forankringspunkter
C Bunnramme
D Dreneringshull
E Perforeringshull for snø

Snø
I regioner med snøfall, kan snø bygge seg opp og fryse mellom
varmeveksleren og enhetens kabinett. Dette kan føre til redusert
driftsytelse. Slik forhindrer du dette:

1 Åpne det perforerte hullet (a) ved å slå lett på festepunktene
med en flat skrutrekker og hammer.

a

2 Fjern gradene og mal kantene og området rundt kantene med
reparasjonsmaling for å hindre rust.

MERKNAD
Når du åpner perforerte hull må du IKKE skade kabinettet
og underliggende røropplegg.

4.2.4 Installere utslippsristen
1 Sett inn krokene. For å unngå å brekke krokene:

▪ Sett først inn de nederste krokene (2×).
▪ Sett deretter inn de øverste krokene (2×).

2 Sett inn og fest skruene (4×)(levert som tilbehør).

4 N • m4×
T25

1

2

2

1

4.3 Åpne og lukke anlegget

4.3.1 Slik åpner du utendørsanlegget

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

(4)

2

1 1×
PH2
8 mm

3
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4.3.2 Slik lukker du utendørsenheten

2

1

1×
PH2
8 mm

4

3

5 Installering av røropplegg

5.1 Tilkoble kjølemedierørene
FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

MERKNAD
Vibrasjon. For å forhindre vibrasjon i kjølemiddelrørene
under drift, må du feste rørene mellom utendørs- og
innendørsenheten.

5.1.1 Koble kjølemedierørene til
utendørsanlegget

▪ Rørlengde. La feltrørene være kortest mulig.

▪ Rørbeskyttelse. Beskytt feltrørene mot fysisk skade.

1 Gjør følgende:

▪ Fjern servicedekselet (a) med skruen (b).
▪ Fjern rørinntaksplaten (c) med skruer (d).

a

c

d d

b

2 Velg en måte å legge rørene på (a, b, c eller d).

a

d

b

c

a Foran
b Side
c Bak
d Under

INFORMASJON

b b bb

a

a

▪ Fjern det perforerte hullet (a) i bunnplaten eller
dekkplaten ved å dunke lett på festepunktene med en
flatbladet skrutrekker og en hammer.

▪ Du kan også skjære ut spaltene (b) med metallsag.

MERKNAD
Forholdsregler når du lager hull i perforert plate:

▪ Unngå skade på huset og underliggende rør.

▪ Når du har lagd hullene, anbefales det å fjerne skarpe
kanter samt male kantene og områdene rundt med
utbedringsmaling for å hindre rustdannelse.

▪ Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger når de
føres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

3 Gjør følgende:

▪ Koble væskerøret (a) til væskeavstengingsventilen.
▪ Koble gassrøret (b) til gassavstengingsventilen.

a
b

4 Gjør følgende:

▪ Isoler væskerørene (a) og gassrørene (b).
▪ Vikle varmeisolasjon rundt kurvene, og dekk denne med

vinylteip (c).
▪ Sørg for at det lokale røropplegget ikke berører noen

kompressorkomponenter.
▪ Forsegle isolasjonsendene (tetningsmiddel o.l.) (d).
▪ Vikle rundt det lokale røropplegget med vinylteip (e) for å

beskytte det mot skarpe kanter
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b
a

c

d

f

e

5 Hvis innendørsenheten installeres over utendørsenheten, dekk
til stoppventilene (f, se ovenfor) med tetningsmateriale for å
hindre at kondensert vann på stoppventilene drypper ned på
innendørsenheten.

MERKNAD
Eventuelle blottlagte rør kan forårsake kondens.

6 Monter på plass servicedekselet og rørinntaksplaten.

7 Tett alle åpninger (for eksempel: a) for å hindre at snø og
smådyr kommer inn i systemet.

a

MERKNAD
Ikke blokker luftventilene. Det kan påvirke luftsirkulasjonen
inne i enheten.

ADVARSEL
Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at anlegget
kan brukes som tilfluktssted for smådyr. Smådyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake
funksjonsfeil, røyk eller brann.

MERKNAD
Husk å åpne avstengingsventilene etter at du har installert
kjølemedierørene og utført vakuumtørking. Kompressoren
kan bli ødelagt hvis systemet kjøres når
avstengingsventilene er stengt.

5.2 Kontrollere kjølerørene

5.2.1 Slik ser du etter lekkasjer

MERKNAD
IKKE overskrid enhetens maksimale driftstrykket (se “PS
High” på enhetens navneplate).

MERKNAD
Bruk ALLTID anbefalt oppløsning fra grossisten til
bobletesten.

Bruk ALDRI såpevann:

▪ Såpevann kan føre til at komponenter sprekker, som
koniske muttere eller deksler på avstengingsventiler.

▪ Såpevann kan inneholde salt, som absorberer fuktighet
og som vil fryse til når rørene blir kalde.

▪ Såpevann inneholder ammoniakk, som kan føre til
korrosjon på koniske overganger (mellom den koniske
messingmutteren og kobberkonen).

1 Tilfør systemet nitrogengass opp til et målertrykk på minst
200  kPa (2  bar). Det anbefales å sette trykket til 3000  kPa
(30 bar) for å oppdage små lekkasjer.

2 Test for lekkasjer ved å smøre bobletestmiddel på alle
rørforbindelsene.

3 Tøm ut all nitrogengassen.

5.2.2 Utføre vakuumtørking

MERKNAD
▪ Koble vakuumpumpen både til utløpsporten til

avstengingsventilen på gassiden og til utløpsporten til
avstengingsventilen på væskesiden for å øke yteevnen.

▪ Sørg for at både gass- og væskestoppventilen er godt
lukket før du utfører lekkasjetesten eller vakuumtørking.

1 Sett systemet i vakuum inntil trykket på manifolden viser
−0,1 MPa (−1 bar).

2 La det stå slik i 4–5 minutter, og kontroller trykket:

Hvis trykket… Så …
Ikke endres Det er ingen fuktighet i

systemet. Denne prosedyren
er ferdig.

Øker Det er fuktighet i systemet. Gå
til neste trinn.

3 Vakuumtørk systemet i minst 2  timer for å oppnå et ønsket
manifoldtrykk på −0,1 MPa (−1 bar).

4 Etter at du har slått AV pumpen må trykket kontrolleres i minst
1 time.

5 Hvis du IKKE når ønsket vakuum eller IKKE KAN opprettholde
vakuumet i 1 time, gjør du følgende:

▪ Se etter lekkasjer igjen.
▪ Utfør vakuumtørking igjen.

MERKNAD
Husk å åpne avstengingsventilene etter at du har installert
kjølemedierørene og utført vakuumtørking. Kompressoren
kan bli ødelagt hvis systemet kjøres når
avstengingsventilene er stengt.

5.3 Fylle på kjølemiddel

5.3.1 Fastsette mengden ekstra kjølemedium

Hvis den totale
lengden på

væskerøropplegget
er…

Resultat…

≤10 m IKKE tilfør ekstra kjølemiddel.
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Hvis den totale
lengden på

væskerøropplegget
er…

Resultat…

>10 m R = (total lengde (m) på
væskerør–10 m)×0,050

R=Ekstra påfylling (kg)(avrundet i enheter
på 0,01 kg)

INFORMASJON
Rørlengden er enveislengden av væskerøropplegg.

5.3.2 Slik fyller du på ekstra kjølemedium

ADVARSEL
▪ Bruk kun R32 som kjølemedium. Andre stoffer kan

forårsake eksplosjoner og ulykker.

▪ R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
må IKKE luftes ut i atmosfæren.

▪ Bruk ALLTID vernebriller og hansker når du fyller på
kjølemedium.

Forutsetning: Før du fyller på kjølemedium må du kontrollere at
kjølemedierørene er tilkoblet og kontrollert (lekkasjetest og
vakuumtørking).

1 Koble kjølemediesylinderen både til utløpsporten for
avstengingsventilen for gass og til utløpsporten for
avstengingsventilen for gass.

2 Fyll på den ekstra kjølemiddelmengden.

3 Åpne avstengingsventilene.

5.3.3 Feste etikett for fluoriserte drivhusgasser
1 Slik fyller du ut etiketten:

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

a Hvis det følger med en flerspråklig etikett for fluoriserte
drivhusgasser med anlegget (se tilbehør), løsner du
aktuelt språk og fester etiketten øverst på a.

b Kjølemediemengde som fylles på ved fabrikken: se
anleggets merkeplate

c Ekstra mengde kjølemedium som er påfylt
d Total mengde kjølemedium som er påfylt
e Mengden fluoriserte drivhusgasser av den totale

mengden påfylt kjølemedium, uttrykt i tonn CO2-
ekvivalenter.

f GWP = Global oppvarmingsverdi

MERKNAD
Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i
både vekt og CO2-ekvivalenter.

Formel for å beregne mengden i tonn CO2-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt
kjølemedium [i kg] / 1000

Bruk GWP-verdien som står på etiketten for påfylling av
kjølemedium.

2 Fest etiketten på innsiden av utendørsanlegget. Det er avsatt et
eget felt for det på etiketten med elektrisk koblingsskjema.

6 Elektrisk installasjon
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

ADVARSEL
Roterende vifte. Før du slår PÅ utendørsenheten,
kontroller at utslippsristen dekker viften som en beskyttelse
mot en roterende vifte. Se "4.2.4  Installere
utslippsristen" [4 7].

ADVARSEL
Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.

FORSIKTIG
IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i
enheten.

MERKNAD
Avstanden mellom høyspennings- og lavspenningskabler
skal være minst 50 mm.

6.1 Om overholdelse av elektriske
bestemmelser

Bare for ERLA11~16D▲V3▼
Utstyr som overholder EN/IEC  61000-3-12 (en europeisk/
internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for
harmonisk strøm generert av utstyr som er koblet til offentlige
lavspenningssystemer med en inngangsstyrke på >16  A og ≤75  A
per fase).

6.2 Spesifikasjoner for standard
ledningskomponenter

MERKNAD
Vi anbefaler å bruke solide (énleders) ledninger. Hvis det
brukes tvunnet kabel, tvinner du lederen for å samle enden
eller du tvinner lederen for å samle enden kombinert med
bruk av en rund kabelsko på enden av lederen. Du finner
mer informasjon under "Retningslinjer for tilkobling av
elektriske ledninger" i referanseguiden for montører.

Komponent V3 W1
Strømforsynin
gskabel

MCA(a) 30,8 A 14 A
Spenningsom
råde

220~240 V 380~415 V

Fase 1~ 3N~
Frekvens 50 Hz
Ledningsstørr
elser

Må være i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter

Sammenkoblingskabel Minimum kabeltverrsnitt på 1,5 mm²
og godkjent for 230 V

Anbefalt feltsikring 32 A, C-kurve 16 A eller 20 A,
C-kurve

Jordfeilbryter 30 mA – Må være i
overensstemmelse med gjeldende

forskrifter
(a) MCA=Minimum kretsstrømstyrke. Angitte verdier er

maksimumsverdier (se elektriske data i kombinasjon med
innendørsanlegg hvis du vil se eksakte verdier).
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6.3 Retningslinjer ved tilkobling av det
elektriske ledningsopplegget

Tilstrammingsmomenter
Utendørsenhet:

Punkt Tilstrammingsmoment (N•m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (jord) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (jording) 2,4~2,9

6.4 Tilkoblinger til utendørsenhet
Punkt Beskrivelse

Strømforsyningskabel Se "6.4.1 Koble til det elektriske
ledningsopplegget til
utendørsenheten" [4 11].

Sammenkoblingskabel

6.4.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget
til utendørsenheten

MERKNAD
▪ Følg koblingsskjemaet (leveres med anlegget, plassert

på innsiden av servicedekselet).

▪ Pass på at de elektriske ledningene IKKE forhindrer at
servicedekselet kan festes skikkelig.

1 Fjern servicedekselet.

2 Koble til sammenkoblingskabelen og strømforsyning (1N~eller
3N~ avhengig av modell, se merkeplaten) på følgende måte:

c

a

d
c
d

1N~ 50 Hz
220-240 V

3N~ 50 Hz
380-415 V

L1 L2 L3

L1 L2 L3

N

a

bb

OR1N~ 3N~V3 W1

a Sammenkoblingskabel
b Strømforsyningskabel
c Jordfeilbryter
d Sikring

OR1N~ 3N~V3 W1

X1M

L N1 2 3 1 2 3 L1 L2 L3 N

3 Fest kablene (strømtilførsel og sammenkoblingskabel) med
kabelbånd til festeplaten for avstengingsventil, og før ledningen
i henhold til illustrasjonen over.

4 Velg ut et perforert hull og fjern det ved å dunke lett på
festepunktene med en flatbladet skrutrekker og en hammer.

5 Før ledningen gjennom rammen, og fest ledningen til rammen
ved det perforerte hullet.

Føre gjennom
rammen

Velg ett av tre 3 alternativer:

a

a

a

2

3

1

a Strømtilførselskabel

Merknad: Før inn
sammenkoblingskabelen sammen med
kjølemiddelrørene. Se "7.2 Slik ferdigstiller
du installeringen av
utendørsanlegget" [4 12].



7 Ferdigstille monteringen av utendørsanlegget

Installeringshåndbok

12
ERLA11~16D

Daikin Altherma 3 R
4P670043-1 – 2022.10

Koble til rammen Når det føres kabler fra anlegget, kan du
sette inn en beskyttelseshylse for kanalene
(PG-innsatser) i perforeringshullet.

Når du ikke bruker en ledningskanal, må
du beskytte ledningene med vinylrør for å
forhindre at kanten på perforeringshullet
kutter ledningene.

a b

A B

c d e

A Innsiden av utendørsanlegget

B Utsiden av utendørsanlegget

a Ledning

b Bøssing

c Mutter

d Ramme

e Slange

MERKNAD
Forholdsregler når du lager hull i perforert plate:

▪ Unngå skade på huset og underliggende rør.

▪ Når du har lagd hullene, anbefales det å fjerne skarpe
kanter samt male kantene og områdene rundt med
utbedringsmaling for å hindre rustdannelse.

▪ Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger når de
føres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

6 Sett på plass servicedekselet.

7 Koble en jordfeilbryter og sikring til strømtilførselsledningen.

7 Ferdigstille monteringen av
utendørsanlegget

7.1 Kontrollere isolasjonsmotstanden
til kompressoren

MERKNAD
Isolasjonsmotstanden over polene kan synke hvis det
samler seg kjølemedium i kompressoren etter installering,
men maskinen vil ikke bryte sammen hvis det er minst
1 MΩ.

▪ Bruk en 500 V megatester ved måling av isolasjon.

▪ Du må IKKE bruke en megatester for svakstrømkretser.

1 Mål isolasjonsmotstanden over polene.

Hvis Så
≥1 MΩ Isolasjonsmotstand er OK. Denne prosedyren er

ferdig.
<1 MΩ Isolasjonsmotstand er ikke OK. Gå til neste trinn.

2 Slå PÅ strømmen, og la den være på i 6 timer.

Resultat: Kompressoren vil varmes opp og få kjølemediet i
kompressoren til å fordampe.

3 Mål isolasjonsmotstanden på nytt.

7.2 Slik ferdigstiller du installeringen
av utendørsanlegget

1 Isoler og fest røropplegget for kjølemiddel og kablene som
følger:

g
b
a

f
e

cd

a Gassrør
b Isolasjon for gassrør
c Sammenkoblingskabel
d Lokalt ledningsopplegg (hvis det er aktuelt)
e Væskerør
f Isolasjon for væskerør
g Tape

2 Sett på servicedekselet.

8 Starte opp utendørsanlegget
Se i installeringshåndboken for innendørsenheten for konfigurering
og igangsetting av systemet.

ADVARSEL
Roterende vifte. Før du slår PÅ utendørsenheten,
kontroller at utslippsristen dekker viften som en beskyttelse
mot en roterende vifte. Se "4.2.4  Installere
utslippsristen" [4 7].
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9 Tekniske data
Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig på den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Komplett sett med de siste
tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (autentisering påkrevd).

9.1 Rørledningsskjema:
Utendørsenhet

3D131968

R5T

R
4T

R
3T R

2T

M1C

S1PH

S1
PL

S1NPH

Y1E

Y3E

Y1S

a

b

i

g

e

h

c
d

f
k

k

c

j

*

**

1N~* 1N~** 3N~**3N~*
R

1T

a Gassavstengingsventil med utløpsport Termistorer:
b Væskestoppventil med utløpsport R1T Utendørs luft
c Filter R2T Kompressorens utløp
d Likeretter R3T Kompressorinnsugning
e Økonomienhet R4T Luftvarmeveksler
f Kjølelegeme R5T Luftvarmeveksler, midten
g Fordeler
h Varmeveksler Kjølemiddelstrøm:
i Serviceport 5/16" flens Oppvarming
j Akkumulator Kjøling

k Lyddemper
Tilkoplinger:

M1C Kompressor Konisk tilkobling
S1PH Høytrykksbryter Slagloddet tilkopling
S1PL Lavtrykksbryter

S1NPH Trykksensor
Y1E Elektronisk ekspansjonsventil (hoved)
Y3E Elektronisk ekspansjonsventil (injeksjon)
Y1S Solenoidventil (4-veisventil)
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9.2 Koblingsskjema: Utendørsenhet
Koblingsskjemaet er levert med enheten, plassert på innsiden av
servicedekselet.

Oversettelse av tekst i ledningsdiagram:

Engelsk Oversettelse
(1) Connection diagram (1) Koblingsskjema
Compressor SWB Kompressorbryterboks
Hydro SWB Hydrobryterboks
Indoor Innendørs
Outdoor Utendørs
(2) Compressor switch box layout (2) Kompressorbryterboksens

layout
Front Foran
Rear Bak
(3) Legend (3) Tegnforklaring

*: Valgfri; #: Kjøpes lokalt
A1P Kretskort (hoved)
A2P Kretskort (støyfilter)
A3P

(kun for 1N~ -modeller)

Kretskort (flash)

Q1DI # Jordfeilbryter
X1M Terminalstripe
(4) Notes (4) Merknader
X1M Hovedterminal

Jordledninger
Kjøpes lokalt

1 Flere mulige ledningsopplegg

Valg

Ledningsopplegg avhengig av
modell
Bryterboks

KRETSKORT
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