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1. Sikkerhedsforanstaltninger
Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen af
udstyret til klimaregulering, og kontrollér, at udstyret monteres
korrekt.
Efter endt installation skal du foretage en testkørsel og kontrollere,
om der er fejl, og du skal forklare kunden, hvordan man anvender
og vedligeholder klimaanlægget ved hjælp af betjenings
vejledningen. Få kunden til at opbevare installationsvejledningen
sammen med betjeningsvejledningen med henblik på senere brug.
Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende
skal håndteres af fagfolk.
Advarselssymbolernes betydning.
ADVARSEL

Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje,
kan det medføre personskade eller dødsfald.

PAS PÅ

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det
medføre tingsskade eller personskade, som
kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

ADVARSEL
• Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet.
Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Forkert installa
tionsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
• Installationsarbejdet skal udføres efter anvisningerne i denne
installationsvejledning. Man må ikke foretage ændringer på
anlægget.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk
stød eller brand.
• Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele
i forbindelse med installationen.
Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre fejl
på enheden, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
• Man skal anvende de specificerede ledninger og sikre sig, at
terminalerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning.
Forkerte tilslutninger eller sikring af ledninger kan medføre
unormal varmedannelse eller brand.
• Husk at slukke for enheden, før du berører elektriske dele.
• Træk ledningerne i det medfølgende ledningsnet således, at
EL. COMPO. BOX dækslet på indendørsenheden kan sættes
uhindret på, og montér dækslet korrekt.
Det kan medføre varmedannelse, elektrisk stød eller brand,
hvis ikke EL. COMPO. BOX dækslet monteres korrekt.
• Bortskaf plasticemballagen korrekt.
Hvis børn leger med plasticemballagen, kan de blive kvalt.

• Installér indendørs- og udendørsenheder, strømforsyningskabler,
ledninger til fjernbetjeningen og transmissionsledninger mindst
1 m væk fra tv- og radioapparater. Derved forebygges
forstyrrelse af billeder og lyd.
(Afhængigt af styrken på det indgående signal kan en afstand
på 1 meter være utilstrækkelig til at eliminere støjen.)
• Vær meget opmærksom ved transport af enheden.
Tag fat i grebene på emballagen, når du bærer enheden.
Løft ikke pakken i polypropylenbåndet på emballagen, da båndet
kan deformere.
• Rør ikke ved lamellerne på varmeveksleren.
Hvis man berører lamellerne, kan det medføre tilskadekomst.
• Sluk ikke for strømmen, lige efter at enheden er standset.
Vent altid mindst 5 minutter, før du slukker for strømmen.
Ellers kan der forekomme vandlækage og driftsfejl.
• Installér ikke klimaanlægget på følgende steder:
1. Hvor der er en høj koncentration af mineralolietåger,
olieforstøvning eller -damp (såsom i køkkenet).
Plasticdele vil blive nedbrudt, dele kan falde af, og det kan
medføre vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan
medføre kølemiddel-lækage.
3. Elektromagnetisk stråling afgivet nær udstyret.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af styresystemet
og medføre funktionsfejl på enheden.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser,
hvor kulfiber eller antændeligt støv afgives til luften, eller
hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder
eller benzin.
Hvis enheden benyttes under disse betingelser, kan det
medføre brand.
[Særlige instruktioner vedrørende dette anlæg]
Installér ikke anlægget på følgende steder.
Olietåge, cigaretrøg og damp vil danne klæbende støv på filteret,
og det kan muligvis ikke rengøres korrekt. Endvidere kan
klæbende støv medføre driftsfejl.
Steder med olietåge: Restauranter, fabrikker osv.
Steder med megen cigaretrøg: Rygelokaler osv.
Steder med megen fugt eller damp: Restauranter, fabrikker osv.
• Klimaanlægget er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.
Bemærk
• Få kunden til at betjene klimaanlægget efter anvisningerne
i betjeningsvejledningen, og forklar, hvordan man anvender
anlægget korrekt. Giv kunden relevante tips.
• Se betjeningsvejledningen, der følger med indendørsenheden
sammen med installationsvejledningen.
• Brug BRC1E51A7 fjernbetjeningen.

2. Tilbehør
Kontrollér, at følgende tilbehør leveres sammen med
klimaanlægget, og at antallet er korrekt. Se billedet nedenfor med
visning af, hvor tilbehøret opbevares.
Sæt med tilbehør
Tilbehøret er placeret
på bagsiden af det
beskyttende bølgepap
under indsugningsgitteret.

Indsugningsgitter

Bagside af
beskyttende bølgepap

InstallationsvejledningBYCQ140D7GW1

Selvrensende frontpanel

4P310441-1A – 02.2012

1

Afstands
Betegnelse stykke (1)
Mængde 1 stk.

Fleksibel
slange
(2)
1 stk.

S-formet
slange (3)
1 stk.

Ledningsnet Spænde
(4)
bånd (5)
1 stk.
2 stk.

Form

3. Installationssted
På dette anlæg kan man vælge mellem retninger for udledning af
luft. Der skal anvendes et lukke-sæt (ekstraudstyr) for at opnå
trevejs-flowmønstre. Dette anlæg kan ikke leveres med tovejsflowmønstre.

3-1
Forbindelsesrør Montagedel
Betegnelse
(6)
(7)
Mængde
1 stk.
1 stk.

Tætning
(8)
1 stk.

Form

Andet
• Betjeningsvejledning
• Installationsvejledning

Vær meget opmærksom på følgende under installationen,
og kontrollér en gang til efter endt arbejde.
a. D
 ele, der skal kontrolleres efter endt arbejde
I tilfælde af
Testelementer
Resultat
driftsfejl
Driftsfejl og
Er ledningerne monteret og tilsluttet
brændte
korrekt på klimaanlægget?
ledninger
Har du kontrolleret, at der ikke er
sprækker mellem loftet og
Vandlækage
loftsmaterialet?
Er knopperne til fastgørelse af
Fejl som følge af
støvboksen (to steder) spændt
vibration, larm
korrekt?
eller støv
Fejl som følge af
Er knopperne til fastgørelse af
vibration, larm
luftfilteret (fem steder) spændt korrekt?
eller støv
Er holdesnoren til støvboksen og
Enhed kan falde
gitteret hægtet på beslaget?
ned
Har du monteret EL. COMPO. BOX
dækslet, støvboksen, den fleksible
Fejl som følge af
slange, den S-formede slange,
larm eller
indsugningsgitteret og
støvophobning
hjørnekapperne?

Vælg sammen med kunden et installations
sted, hvor følgende krav er opfyldt

• Loftet må ikke hælde mærkbart.
• Der skal være tilstrækkelig plads til installation og vedlige
holdelse (se billederne nedenfor).
• Man skal uhindret kunne se indikatorerne på panelet.
• Indendørs- og udendørsenheder, strømforsyningskabler og
ledninger til fjernbetjeningen skal være monteret mindst 1 m væk
fra tv- og radioapparater.
(Derved forebygges forstyrrelse af billeder og lyd. Afhængigt af
styrken på det indgående signal kan en afstand på 1 meter være
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

3-2

Påkrævet plads til installation

Installér indendørsenheden i henhold til installationsvejledningen
og billederne nedenfor.
Indikator

Støvsamlingsåbning
Panelets forside
1

* Forklaring vedrørende brug
Ud over den generelle brug af klimaanlægget skal man også
forklare kunden om dele markeret med
ADVARSEL og
PAS PÅ i betjeningsvejledningen, og kunden skal læse disse
beskrivelser omhyggeligt, da de indeholder vigtige anvisninger.
Hvis man ignorerer disse anvisninger kan det medføre døden,
alvorlig tilskadekomst eller tingsskade.

4

3

* Husk at kontrollere emnerne beskrevet i afsnit
"1. Sikkerhedsforanstaltninger" på side 1.
b. Dele, der skal kontrolleres før levering
Testelementer
Resultat
Er der foretaget en testkørsel af klimaanlægget?
Har du forklaret kunden om brugen af klimaanlægget,
og har du vist betjeningsvejledningen til kunden? *
Har du indstillet tilstanden for automatisk filterrensning
(indstilling af automatisk styring eller indstilling af drift
med timer og med en specificeret tidszone), og har du
forklaret kunden om klimaanlæggets driftsindstillinger?
Har du givet betjeningsvejledningen til kunden?
(Sørg for, at kunden får både betjenings- og
installationsvejledningen).
Har du givet kunden forbindelsesrøret og montagedelene,
og har du bedt kunden om at opbevare disse dele?

2

256
10°

1
2
3
4
5

3-3

5
10°

Indendørsenhed
Drænmuffe
Mindst 1500 mm fra væggen. Denne afstand skal være
mindst 500 mm med lukket luftudtag og monteret
blokeringspude.
Støvsamlingsåbning
Der skal være plads til at kunne fjerne støv med en
støvsuger

Retning på indsugningsgitter ved montering

Vælg en af følgende retninger ved montering af indsugningsgitteret
på panelet.
Drænmuffe

Rør

Støvsamlingsåbning
Drænmuffe

Rør

Indsugningsgitter
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4. Klargøring af panel

4-2

Hjørnekappe

Bemærk
• Foretag alt påkrævet arbejde nævnt under "4. Klargøring af
panel" på side 3 med panelet i emballagen (på undersiden).
• Stil ikke panelet op, og lad det ikke hælde imod fremspringende
dele.
Ellers kan der dannes ridser på panelets flade.
• Rør ikke ved svingklappen, og undgå, at klappen trykpåvirkes.
Dette kan resultere i fejl på enheden.

4-1

Afmontering af hjørnekapper

Afmontering af indsugningsgitteret fra panelet,
beskyttende bølgepap og sæt med tilbehør

Hjørnekappe

Hjørnekappe

Panel

Hjørnekappe
(med visning)

(1) Løft og fjern hjørnekappen (med mærkningen) i pilens retning.
Bemærk
Undlad at trække i ledningerne.

(1) Tryk på knopperne på indsugningsgitteret, og løft knopperne
opad.

Operation/filter cleaning

Indsugningsgitter
Tætningsmateriale
(bund)
Frontplade

Knopper

(2) Fjern skruerne på bagsiden af hjørnekappen (med
mærkningen), åbn dækslet og fjern stikket foran på
ledningerne fra printkortet.

(2) Åbn indsugningsgitteret i en vinkel på ca. 45° og tag
indsugningsgitteret af panelet.

Afdækning
2
Stik

45°

Skrue

Printkort

(3) Tag det beskyttende bølgepap ud.
Tag det beskyttende bølgepap ud (for oven på panelet)
sammen med tilbehøret på bagsiden af det beskyttende
bølgepap.

1

Ledninger
3
Hjørnekappe
(med visning)

(3) Fjern de øvrige hjørnekapper (tre kapper) i pilens retning.
Hjørnekappe

Beskyttende
bølgepap (for oven)
(Tilbehøret findes
på bagsiden)

Panel
Beskyttende
bølgepap (for neden)

4-3

Bemærk
Pas på ikke at trykke på svingklappen, børsteenheden eller
luftfilteret, når du håndterer panelet.
Luftfilter

Afmontering af støvboks

Støvboks
Knop til fastgørelse
af støvboks og hægte

Knop til fastgørelse af støvboks

Børsteenhed

Panel
Svingklap
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(1) Drej de to knopper til fastgørelse af støvboksen.

5-1

Montering af afstandstykke (tilbehør (1))

Holdeknop

Støvboks
(1) Fjern lukkeproppen fra gennemgangshullet.

Holdeknop
(Forsiden af panelet er vist for at gøre det mere overskueligt)
2

(2) Tag støvboksen af panelet og pas på, ikke at skære
holdesnoren over.
Støvboks
Snor, der hindrer
enheden i at falde ned

1
2

1

Indendørsenhed
Fjern lukkeproppen fra gennemgangshullet

(2) Tag papiret af det dobbeltklæbende tape på bagsiden af
afstandstykket (tilbehør (1)).

2

(3) Sæt afstandsstykket (tilbehør (1)) på hullet til omledning af luft.
Kontrollér, at hullet til omledning af luft ikke er blokeret, når
afstandsstykket er monteret.

1

1
2
(3) Tag holdesnoren til støvboksen af beslaget på panelet.

3
4

Fjern holdesnoren
fra hægtebeslaget.

1
2
3
4

Støvboks
Panel
Hægte

Snor, der hindrer
enheden i at falde ned

5-2

Hul til omledning af luft
Limet og justeret efter hullet til omledning af luft
Ret hjørnerne til
Afstandstykke (tilbehør (1))

Montering af ledningsnet (tilbehør (4))

(1) Tag EL. COMPO. BOX dækslet af indendørsenheden.

5. Klargøring af indendørsenhed

Kløer

ADVARSEL
Kontrollér, at indendørs- og udendørsenheden er slukket,
før du arbejder med ledningerne.
Ellers kan du få elektrisk stød.

Skruer
(2 punkter)

EL. COMPO. BOX dæksel

Løsn skruerne (to steder), og før EL. COMPO. BOX dækslet
i pilens retning for at fjerne dækslet fra kløerne.

PAS PÅ
• Foretag følgende efter installation af indendørsenheden.
• Installér indendørsenheden i henhold til den medfølgende
installationsvejledning.
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6-2

(2) Fjern jumperen ved X8A.
1

(1) Sæt forsøgsvis de to midlertidige holdebeslag ved panelets
indsugningsåbning (indvendigt) på krogene på
indendørsenheden.
Bemærk

X8A

Kontrollér gennem inspektionsruden, at de midlertidige
holdebeslag sidder på krogene.

2
1
2

EL. COMPO. BOX dæksel
Jumper

(3) Forbind ledningsnettet (tilbehør (4)) med stikkene (X8A, X35A
og X36A) og de tre punkter på ledningsnettet i enhedssiden.
1
2

X35A

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

(2) Træk ledningsnettet, monteret under "5. Klargøring af
indendørsenhed" på side 4, ud gennem åbningen.
Træk endvidere forsigtigt ledningerne, der blev taget af
hjørnekapperne (med mærkning) i "4. Klargøring af panel" på
side 3, ud af hjørnehullet, således at ledningerne ikke
kommer i klemme ved monteringsbeslaget.
(3) Sæt monteringsbeslagene (fire steder) i hjørnerne på panelet
på krogene på indendørsenheden. (Sæt først monterings
beslaget indgraveret med PIPING SIDE på, derefter
monteringsbeslaget på den modsatte side.)
Her skal du passe på, at ledningsnettet og ledningerne
(på panelsiden) ikke kommer i klemme mellem panelet og
indendørsenheden.
Bemærk

Ledningsnet på enhedssiden
Stik
Skal forbindes korrekt
EL. COMPO. BOX dæksel
Krog X35A, X36A
Ledningsnet (tilbehør (4))
Glasrør

Bemærk
Hvis ikke stikkene er tilsluttet korrekt, virker svingklappen,
børsteenheden eller luftfilteret ikke.

5-3

Montering af panel

Kontrollér, at monteringsbeslagene sidder på krogene.
(4) Skru de fire sekskantbolte lige under monteringsbeslaget
ca. 5 mm ind (panelet bevæges opad).
(5) Drej panelet i pilenes retning, således at åbningen i loftet
dækkes fuldstændig af panelet.
(6) Spænd endvidere skruen (4), indtil afstanden mellem krogens
nederste del på indendørsenheden og den nederste del af
panelet er mellem 107 og 112 mm.
6-2 (1)

Montering af EL. COMPO. BOX dæksel

Montér EL. COMPO. BOX dækslet omvendt af beskrivelsen
i "5-2 Montering af ledningsnet (tilbehør (4))" på side 4 (1).
Bemærk
Sørg for, at ledningerne og glasrøret ikke sidder fast i EL. COMPO.
BOX dækslet.

Midlertidige
holdebeslag
Før midlertidig
hægtning
Krog

Sørg for, at ledningerne sidder korrekt, og montér EL. COMPO.
BOX dækslet korrekt.

Monteringsbeslag

Hvis ledningerne sidder i klemme, eller hvis EL. COMPO. BOX
dækslet løfter sig, kan det resultere i elektrisk stød eller brand.

Installér indendørsenheden i henhold til den medfølgende
installationsvejledning.
Bemærk
Pas på ikke at trykke på svingklappen, børsteenheden eller
luftfilteret, når du tager panelet ud af emballagen (for neden).

6-1

Efter midlertidig
hægtning

6-2 (3)

ADVARSEL

6. Montering af panel på indendørsenhed

Kontrollér rude

Krog

Efter hægtning

Før hægtning
6-2 (1)
Drænmuffe

PIPING SIDE
indgraveret
mærke
DRAIN SIDE
indgraveret
mærke

Rør

Krog

(4 punkter)
Kontrollér
rude

Midlertidige holdebeslag
Før midlertidig Efter midlertidig
hægtning
hægtning

Kontrol før montering af panel

• Kontrollér retningen på indendørsenheden og de indgraverede
mærker på panelet som vist nedenfor.
Rørblokken mod PIPING SIDE og drænmuffen mod
DRAIN SIDE .
• Det midlertidige holdebeslag skal stå oprejst.
• Træk ledningerne (på panelsiden) ud af åbningen.

Åbning
Foretag justeringer
Værktøj (f.eks. skruetrækker)
6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)
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Nedre del af krog
til indendørsenhed

6-2 (6)

(2) Træk i ledningsnettet og ledningerne (på panelsiden).

Panel

Panel

107~112 mm

Indendørsenhed
(Loftet er udeladt
på tegningen for
at gøre den mere
overskuelig)

Panelets
underside

Ledning
(i panelsiden)

Indendørsenhed
Nedre del af krog
til indendørsenhed

107~112 mm

Tætning

Ledningsnet
Ledning
(i panelsiden)

Loft

Panelets underside
Monteringsbeslag

Panel

Tværprofil (4 punkter)

(3) Forbind ledningens stik, og flyt glasrøret for at dække delen
med stikket.
Ledning
(i panelsiden)

Bemærk
• Spænd skruerne korrekt, ellers kan der forekomme defekter som
vist nedenfor.
• Justér højden på indendørsenheden igen, hvis der er en
sprække mellem loftet og panelet, når skruerne er spændt.
Man kan højdejustere enheden
gennem hullerne i hjørnerne af
panelerne uden at skulle tage
panelerne af, forudsat at
justeringerne ikke påvirker
indendørsenhedens nivellering
eller dens drænrør. Se
indendørsenhedens
installationsvejledning ved
udførelse af arbejdet.

Luftlækage
Luftlækage
i loftssiden.
Smudsdannelse

Kondens
eller dryp

Vær sikker på, at der ikke er sprækker.

6-3

Ledningsnet

1

2

Stik
Skal samles korrekt.

Flyt
glasrøret.

Glasrør

(4) Spænd og fastgør glasrøret i begge ender med klemmerne på
glasrøret sammen med de medfølgende spændebånd (tilbehør
(5)). Skær de overskydende dele af båndene af i bunden, når
glasrøret er fastgjort i begge ender.
Spænd klemmerne

Klip overskydende del af
Klemme
(tilbehør (5))
(5) Sæt de forbundne ledninger ind i mellemrummet mellem
indendørsenheden og panelet.
(Ledningerne skal sidde i den skraverede del vist på billedet).

Kontrol af panel

Bemærk

(1) Fjern panelets tætning.
1

Ledningsnet

Montér ledningerne således, at de ikke kommer i kontakt med
luftfilteret.
2

1

2
3
4
1
2
3
4

Fjern panelets tætning
Sæt tætningen i, den skal berøre kloen
Klo
Tætning (tilbehør (8))

Forbundne
ledninger

Panel
EL. COMPO. BOX
på indendørsenheden

Forbundne
ledninger

(6) Tag EL. COMP. BOX dækslet af indendørsenheden.
Se "5-2 Montering af ledningsnet (tilbehør (4))" på side 4.
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(7) Sæt svingklappens ledningsstik på printkortet.

(2) Montér støvboksen omvendt af beskrivelsen i "4-3 Afmontering
af støvboks" på side 3.
Bemærk

1
2

Pas på, at holdesnoren ikke kommer til at sidde fast i
udblæsningsåbningen på støvboksen, når du monterer
støvboksen. Ellers kan støvboksen ikke fungere korrekt.

X9A

(3) Drej knopperne til fastgørelse af støvboksen (to steder) for at
fastgøre den.

3
1
2

Holdeknop

Printkort
Sæt svingklappens ledningsstik på printkortet
Sørg for, at det sidder korrekt.
Svingklappens ledning (på X9A)

3

(8) Montér EL. COMP. BOX dækslet omvendt af beskrivelsen
i "5-2 Montering af ledningsnet (tilbehør (4))" på side 4.
(9) Før ledningerne gennem krogen.
Holdeknop
(Forsiden af panelet er vist for at gøre
det mere overskueligt)

1
1
2

6-4

6-5

2

Krog
Før ledningerne gennem krogen

Støvboks

Børsteenhed

Montering af støvboks
2

Montering af S-formet slange (tilbehør (3))

Montér siden på støvboksen (indgraveret med A), før du monterer
børstesiden (indgraveret med B).
(Ved montering skal de indgraverede tegn stemme overens).

1

3
b
a

4

5
6

Børsteenhed

7
1
2
3
4
5
6
7

Støvboks
Klo
(1 punkt)

Kontrollér, at de
indgraverede
tegn stemmer
overens.
2

Kløer
(2 punkter)

Børsteenhed

Indgraveret mærke i rørsiden
Panelhægte
Indgraveret mærke i drænsiden
Panel
Snor, der hindrer enheden i at falde ned
Støvboks
Montér støvboksen, så siden med det indgraverede
mærke vender nedad.

S-formet rør
(tilbehør (3))

Støvboks-side

1

Kontrollér, at de
indgraverede tegn
stemmer overens.

Bemærk
Kontrollér, at kløerne er korrekt i indgreb. Ellers kan det medføre
fejl ved støvindsamling.

(1) Sæt holdesnoren til støvboksen på panelets hægte, som vist
på billedet.
1

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Hægte
Hægtet holdesnor
Panel
Snor, der hindrer enheden i at falde ned
Støvboks
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7. Montering af indsugningsgitter og
hjørnekapper

(3) Tilslut den fleksible slange (tilbehør (2)) i panelsiden.
(Den fleksible slange (tilbehør (2)) har ingen retningsangivelse).
Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Indsugningsgitteret kan drejes og monteres i to retninger, og man
kan frit vælge en af dem.
Hvis der er installeret flere enheder, skal man om nødvendigt
justere retningen på indsugningsgitrene. Retningen kan også
ændres alt efter kundens ønske.

7-1

Montering af indsugningsgitter

* Vælg enten krog (A) eller (B) og fastgør indsugningsgitterets
kroge.

Fleksibel slange
(tilbehør (2))

Bemærk
Indsugningsgitteret kan blive beskadiget, hvis det hægtes fast i den
forkerte side.

7-2

Krog (A)

(1) Justér indsugningsgitteret i en vinkel på ca. 45° og sæt
krogene (tre steder) på panelet.
Visning
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
GRILLE
SUCTION

G SIDE

HOOKIN

Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Sæt kløerne korrekt
ind i krogene
(to steder).

Kroge
(2 punkter)
Bemærk
Kontrollér, at kløerne er korrekt i indgreb. Ellers kan det
medføre fejl ved støvindsamling.
(4) Tryk den fleksible slange, monteret under (3), ind i panelet.
(Pas på, at slangen ikke kommer i klemme, når
indsugningsgitteret lukkes).
Bemærk

Panel
Panel

Pas på ikke at ødelægge den fleksible slange under
monteringen.
Fleksibel
slange

Indsugningsgitter

45°

Indsugningsgitter
Indsugningsgitter monteringsvinkel

(2) Sæt holdesnoren på indsugningsgitteret på hjørne-hægterne
(i to hjørner), som vist på billedet.
Ændring af retning på snore,
der hindrer enheden i at falde ned.

Før den
fleksible slange
langs hjørnet.

Mod indsugningsgitter

(5) Tilslut den anden ende af den fleksible slange, monteret under
(3), i siden med indsugningsgitteret.
* Drej den fleksible slangesamling i siden med indsugnings
gitteret, så den passer med retningen på indsugningsgitteret,
som vist på billedet.
Fleksibel slangesamling
på indsugningsgitter-siden

Indsugningsgitter

Fleksibel slange

Snor, der hindrer enheden i at falde ned
Hægte
Hægte

Fleksibel
slangesamling på
indsugningsgitter-siden

Tilslut slangen
korrekt.

Bøj hægten indad.
Bemærk

Snor, der hindrer enheden i at falde ned

Kontrollér, at kløerne er korrekt i indgreb. Ellers kan det
medføre fejl ved støvindsamling.
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(6) Tryk først langsomt indsugningsgitteret opad, og sæt så
gitteret korrekt ind i panelet, mens du trykker på de to knopper.
Panel

Knopper
(2 punkter)

(3) Tilslut den fleksible slange (tilbehør (2)) i panelsiden.
(Den fleksible slange (tilbehør (2)) har ingen
retningsangivelse).
Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Indsugningsgitter

Bemærk
Indsugningsgitteret kan gribe fat i holdesnorene, når gitteret
lukkes.
Kontrollér, at holdesnorene ikke rager fram fra
indsugningsgitteret, før du lukker gitteret.
Indsugningsgitter

Fleksibel slange
(tilbehør (2))

Sæt kløerne korrekt
ind i krogene
(to steder).

Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Må ikke rage frem
Kroge
(2 punkter)

Snor, der
hindrer enheden
i at falde ned

7-3

Bemærk
Kontrollér, at kløerne er korrekt i indgreb. Ellers kan det
medføre fejl ved støvindsamling.
(4) Tryk den fleksible slange, monteret under (3) ind i panelet.
Pas på, at slangen ikke kommer i klemme, når
indsugningsgitteret lukkes.

Krog (B)

(1) Justér indsugningsgitteret i en vinkel på ca. 45° og sæt
krogene (tre steder) på panelet.

Mod indsugningsgitter
Fleksibel
slange

Visning
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

GRILLE HO

OKING SI

DE

Før den
fleksible slange
langs hjørnet.

45°

Indsugningsgitter
Indsugningsgitter
monteringsvinkel

(5) Tilslut den anden ende af den fleksible slange, monteret under
(3), i siden med indsugningsgitteret.
* Drej den fleksible slangesamling i siden med indsugnings
gitteret, så den passer med retningen på indsugningsgitteret,
som vist på billedet.

Panel
Indsugningsgitter
(2) Sæt holdesnoren på indsugningsgitteret på hjørne-hægterne
(i to hjørner), som vist på billedet.

Fleksibel
slangesamling på
indsugningsgitter-siden

Fleksibel
slangesamling på
indsugningsgitter-siden
Fleksibel slange

Ændring af retning på snore,
der hindrer enheden i at falde ned.
Tilslut slangen
korrekt.

Bemærk
Indsugningsgitter

Snor, der hindrer enheden i at falde ned
Hægte
Hægte

Kontrollér, at kløerne er korrekt i indgreb. Ellers kan det
medføre fejl ved støvindsamling.
(6) Tryk først langsomt indsugningsgitteret opad, og sæt så
gitteret korrekt ind i panelet, mens du trykker på de to knopper.
Panel

Knopper
(2 punkter)

Bøj hægten indad.
Indsugningsgitter

Snor, der hindrer enheden i at falde ned
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(4) Sæt hjørnekapperne (tre kapper) på panelet.

Bemærk
Indsugningsgitteret kan gribe fat i holdesnorene, når gitteret
lukkes.
Kontrollér, at holdesnorene ikke rager fram fra indsugnings
gitteret, før du lukker gitteret.
Indsugningsgitter

Må ikke rage frem

Tryk de fem kløer på hjørnekappen
ind i hullerne på frontpanelet.

Snor, der
hindrer enheden
i at falde ned

8. Indstilling af driftstilstand
7-4

Montering af hjørnekapper

(1) Montér hjørnekapperne (med mærkningen) korrekt på
printkortet omvendt af beskrivelsen i "4. Klargøring af panel"
på side 3.
3 Skrue
2 Afdækning
Stik

Før ledningerne korrekt,
så klemmen kommer
på indersiden af dækslet.

1 Ledninger

Klemme

Tilslut stikket
korrekt.
Hjørnekappe
(med visning)

Printkort

(2) Montér hjørnekapperne (med mærkningen) på hjørnet med det
DRAIN SIDE indgraverede mærke. Tryk de forbundne
ledninger gennem hjørnehullerne imod loftet.
DRAIN SIDE
indgraveret mærke

Driftstilstand
(1) Anvendelse af
timer-indstilling
(2) Drift fra
00:00-til-03:00
(3) Automatisk
styring drift

9. Indstillinger på opstillingsstedet
Foretag indstillingerne efter kundens ønsker, og følg anvisningerne
vedrørende installation og brug af klimaanlægget. Følgende tre
indstillinger er mulige:

Indstillinger vedr. støvmængde

Foretag indstillinger alt efter, hvor meget støv der er i rummet.
• Standard støvmængde (kontorer generelt)
• Høj støvmængde (tøjbutikker osv.)
Tryk de fem kløer
på hjørnekappen ind
i hullerne på frontpanelet.

(3) Sæt hver af ledningerne på de øvrige hjørnekapper
(tre kapper) på de tilsvarende stik på panelet.

9-2

Panelindikator (grøn) on/off

Panelindikatoren (grøn) kan vise følgende driftsbetingelser. Man kan
foretage indstillinger af indikatoren efter kundens ønske.
Indikator
Grøn

Stift

Beskrivelse
Der foretages automatisk filterrensning i den
valgte periode, valgt ud af otte perioder.
Der foretages automatisk filterrensning i den
fabriksindstillede periode (00:00 til 03:00).
Der foretages automatisk filterrensning
i henhold til kontrol af filteret.

Sammen med kunden skal du vælge den ønskede driftstilstand
jfr. anvisningerne i Automatisk filterrensning i driftsvejledningen
til det selvrensende frontpanel.
Når anlægget leveres, skal du henvise til beskrivelsen under punkt
(1) til (3) i tabellen ovenfor og forklare kunden, hvornår automatisk
filterrensning starter.

9-1

Ledninger
Hjørnekappe
(med visning)

Man kan vælge en af følgende driftstilstande til automatisk
filterrensning på det selvrensende panel.

Driftsbetingelser

Lyser

Klimaanlægget kører

Blinker

Automatisk
filterrensning

Bemærkninger
Indikatoren er slukket
ved levering.

Den røde lampe, der giver kunden besked om tid for
støvindsamling, slukkes ikke.
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10-3 Foretag en testdrift af panelet to minutter
efter, at der er blevet tændt for strømmen

Foretag indstillinger på opstillingsstedet i henhold til fjern
betjeningens installationsvejledning. (Indstillinger i felter
med fed indramning foretages før levering).
FØRSTE
Indstilling Tilstandsnr. KODE-NR.
01
Visning af
10
støv
(3) Visning
(20)
indsamling 1
Indstillinger
14
Standard
vedr.
(9)
(24)
støvmængde
støvmængde
Panel
indikator
(grøn)
on/off

14
(24)

Bekræft rensningen af filteret med fjernbetjeningen.

ANDET KODE-NR.
02
03

04

Ingen visning

–

–

Høj
støvmængde

–

–

Tændt, når
Kan tændes,
klimaanlægget
når der alene
(4)
kører, og ved
renses filter.
filterrensning.

Tændt, når
klimaanlægget kører,
–
og ved filterrensning.
*  Fabriksindstillinger

Testdrift med fjernbetjening
1. Slå panelet fra, hvis det kører med klimaregulering.
2. Hold Cancel-knappen nede i 4 sekunder eller mere, mens
skærmlyset er tændt. Menuen Service Settings
(serviceindstillinger) vises.
3. Vælg Test Filter Auto Clean i menuen med serviceindstillinger,
og tryk på Menu/Enter -knappen.
" vises på hovedskærmbilledet.
4. "
Visningen forsvinder, når testen er afsluttet.
Den påkrævede tid til udførelse af testen er ca. 10 minutter (hvis
støvmængden er indstillet til standard).
1.
2.

Cool

10. Testdrift

Set to
Cool 28°C

Foretag en testdrift af det selvrensende frontpanel efter endt
testkørsel af indendørsenheden.
Der kan ikke foretages en testdrift af det selvrensende frontpanel,
mens indendørsenheden kører.
Bemærk

3.

2/3

Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
OFF
Test Filter Auto Clean

Før du foretager en testdrift af anlægget, skal du se under "a. Dele,
der skal kontrolleres efter endt arbejde".

10-1 Kontrollér, at EL. COMPO. BOX dækslet
på indendørsenheden, på udendørsenheden
og på det selvrensende panel er lukket
10-2 Slå indendørsenheden til

Service Settings

Return

Tryk på og hold
Cancel-knappen
nede i 4 sekunder
eller mere, mens
skærmlyset er
tændt.

Tryk på Menu/Enterknappen

Setting

4.

Cool

Panelet initialiseres, når der tændes for strømmen.

Set to
Cool 28°C

Collect dust

LCD skærmlys
Tryk på en vilkårlig kan, og skærmlyset tændes i ca. 30 sekunder.
Aktivér knapperne, mens skærmlyset er tændt (gælder dog ikke
On/Off knappen).
Testelementer i forbindelse med testning
Testelementer
Afhjælpning
Drejer filteret?
Sidder klapperne låst i vandret stilling? Kontrollér
stikforbindelserne.
Vises "  
" på fjernbetjeningens
skærm?

Kontrol af
resultat

* Fjernbetjeningen viser "AH" hvis der er en fejl på set
selvrensende panel.
Bemærk
Efter endt testdrift af anlægget, skal du se under "b. Dele, der skal
kontrolleres før levering" i installationsmanualen.
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