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1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet
Målgruppe
Autoriserte installatører

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

▪ Installeringshåndbok for tillegg:
▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (i esken som tilleggsenheten kommer i)

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).

2 Om esken
MERKNAD
Før installering skal du sjekke om det er skade på
emballasjen eller delene. Kontroller at leveransen er
komplett.

2.1 Deler
Boksen inneholder følgende deler:

Beskrivelse Mengde Indikasjon(a)

Basisrammeprofil,
foran

1× A

Basisrammeprofil,
bak

1× B

Basisrammeprofil,
venstre

1× C

Basisrammeprofil,
høyre

1× D

Støttebjelke, foran 1× —
Støttebjelke, bak 1× —
Støtteskille, øvre 1× E
Støtteskille, nedre 1× F
Støtterammens
tetningspute

1× —

Vertikal støtte,
venstre

2× G

Vertikal støtte, høyre 2× H
Nedre lamell 2× —
Midtre lamell 8× —
Øvre lamell 2× —
Toppanel 1× —
Sidepanel, venstre 1× —
Sidepanel, høyre 1× —
Tetningsremser — —

(a) Noen deler har en bokstav stemplet på.

2.2 Tilbehør
Boksen inneholder følgende tilbehør:

Tilbehør(a) Illustrasjon Beskrivelse Mengde
A Torx-skrue

M5×20
80×

B Skive M5 nylon
DIN 125‑1A

80×

C Tetningsteip
20 mm

1×

D Nylonplugg
8×40

8×

E Skinneskrue
6×50

8×
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Tilbehør(a) Illustrasjon Beskrivelse Mengde
F Platemetallskive

M6×20
8×

G Rund
avstandshette

4×

H Fjærskive M8 8×

I Mutter M8 8×

J Platemetallskive
M8×30

8×

K Avrundet
avslutningsprofil
, liten

1×

L U-formet
avslutningsprofil

1×

M Styrepinne
Ø8×25 M5

12×

N Avstandsbøssin
g 15×2,5

4×

O Avstandsbøssin
g 12×7

4×

P D-
skumgummitetn
ing,
selvklebende

1×

Q Avrundet
avslutningsprofil
, stor (1 m)

1×

R Nøkkel 2×

S Basisrammens
hjørnebrakett

4×

T Basisrammens
tetningspute

1×

Tilbehør(a) Illustrasjon Beskrivelse Mengde
U Basisrammens

tetningspute
3×

V Vibrasjonsdemp
er

4×

(a) Denne håndboken refererer til hvert enkelt tilbehør med en
spesifikk bokstav fra A til V.

3 Om anlegget og
tilleggsutstyret

3.1 Mulige kombinasjoner
Se i databoken for utendørsenheten for å kontrollere om den
støydempede kapslingen er kompatibel med utendørsenheten.

3.2 Mulig tilleggsutstyr
Dreneringssump og varmeteip
For å tappe dreneringsvann, bruk:

▪ Dreneringssump (EKLN140-DP)

For å holde dreneringshullene åpne i kaldt klima, se også:

▪ Varmeteip (EKLN140-DPHT)

4 Installere anlegget
ADVARSEL
Installering skal utføres av montør, og valg av materialer
og installasjon skal være i samsvar med gjeldende
lovgivning. I Europa er EN378 gjeldende standard.

ADVARSEL
Installeringen MÅ utføres av en autorisert montør. 2
personer er påkrevd for installasjon av den støydempende
kapslingen.

ADVARSEL
Delene kan ha skarpe kanter. Bruk hansker som beskytter
mot kuttskader under installeringen.

4.1 Klargjøre installeringsstedet
ADVARSEL
Pass på at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon
er i samsvar med instruksjonene fra Daikin og gjeldende
lovgivning, og at de KUN utføres av godkjent personell.

Krav i forhold til installasjonen
Sørg for et horisontalt, vatret og stabilt underlag (fast dekke,
treramme). Det MÅ være en klaring på minimum 1  meter på alle
sider av rammen.

Se i referanseguiden for installatøren for utendørsenheten for flere
krav til installeringssted for utendørsenheten i kalde klimaer.



4 Installere anlegget

Installeringshåndbok

4
EKLN140A1

Støydempet kapsling
4P650154-1B – 2022.05

Verktøy
Den støydempende kapslingen kan installeres ved hjelp av følgende
verktøy:

▪ Arbeidshansker som beskytter mot kuttskader

▪ Avbitertang

▪ Arbeidskniv

▪ Båndmål

▪ Vinkeljern

▪ Nøytralt rengjøringsmiddel

▪ Skrutrekker, Torx TX25

▪ Pipenøkkel/fastnøkkel størrelse 10

▪ Nøkkel størrelse 13

▪ Drill med 8 mm betongbor (hvis underlaget er betong)

4.2 Om montering av kapslingen

4.2.1 Om installering av basisrammen

a

b
c

d
g

g

g

g

e

4× 4.3.1

f

a Basisrammens profil, front (del A)
b Basisrammens profil, bak (del B)
c Basisrammens profil, venstre (del C)
d Basisrammens profil, høyre (del D)
e Basisrammens hjørnebrakett (tilbehør S)
f Basisrammens tetningspute (tilbehør U)
g Festehuller

Installering av basisrammen
Basisrammen består av 4 rette deler (a~d) og 4 hjørner (e). De 4
rette delene har innfellinger i endene slik at de kan settes sammen.

1 Vipp hjørnebrakettene (tilbehør S) og sett dem inn i hjørnene.

2 Fest hjørnene med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver
(tilbehør B).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

3 Fest 1 remse med tetningsteip (tilbehør C) på undersiden av
basisrammen i midten av profilen.

a

a Tetningsteip (tilbehør C)

4 Lag åpninger i gummien ved dreneringshullene (2×) og
festehullene (4×).

5 Juster basisrammen til 90° vinkel – et stort vinkeljern egner seg
best til dette.

INFORMASJON
Hjørnene MÅ være nøyaktig 90°.

6 Fest basisrammen til gulvet med de franske treskruene (tilbehør
E) og platemetallskivene (tilbehør F).

7 (Alternativt) Hvis underlaget er betong eller lignende, bruk
nylonpluggene (tilbehør D).

8 Monter 4 rundet plast avstandshetter (tilbehør G) på
basisrammen og press dem inn i festehullene på toppen, slik at
panelene senere kan festes over disse.

4.2.2 Om installering av støtterammen

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Støttebjelke, foran
b Støttebjelke, bak
c Støttebjelke, øvre (del E)
d Støttebjelke, nedre (del F)
e Vibrasjonsdempere (tilbehør V)
f Avrundet gummi (tilbehør Q)
g Basisrammens tetningspute (tilbehør T)

C, H, I Tilbehør
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Installering av støtterammen
1 Plasser fremre støttebjelke (a) og bakre støttebjelke (b) parallelt

med hverandre og med de åpne profilsidene vendt mot
hverandre.

2 Skyv på plass øvre støtteskille (c) og nedre støtteskille (d)
mellom de 2 støttebjelkene.

3 Kontroller at alle hull i støttebjelker og skiller er rettet inn med
hverandre.

4 Fest vibrasjonsdemperen (tilbehør V) til støttebjelkene og
støtteskillene med M8 fjærskiver (tilbehør H) og M8 muttere
(tilbehør I).

5 Monter sammen støttebjelkene og støtteskillene med M5 Torx-
skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

6 Fest 1 remse med tetningsteip (tilbehør C) på begge
støttebjelker midt på fremre støttebjelkeprofil (a) og bakre
støttebjelkeprofil (b).

a

a Tetningsteip (tilbehør C)

7 (Alternativt) Hvis du bruker støtterammen som underlag for
dreneringssumpen: Del opp den U-formede
avslutningsgummien (tilbehør L) i 4 like deler på 3  cm lengde
og plasser dem på de øvre endene av de to støtteskillene på
den øvre delen.

L

L

L

L

L U-formet avslutningsgummi

8 Utstyr fronten av den fremre støttebjelken med avrundet gummi
(tilbehør Q).

9 Kutt disse til riktig lengde for å sikre at gummien avsluttes ved
utsparingene.

10 Klikk støtterammen inn i basisrammen ved hjelp av sporene.

a

a Sporenes plassering i basisrammen

a

a Sporenes plassering i støtterammen

11 Fest den fremre støttebjelken til gulvet med skinneskruer
(tilbehør E), platemetallskiver (tilbehør F), og plugger (tilbehør
D) hvis underlaget er betong eller lignende.

Resultat:

4.2.3 Om installering av utendørsenheten

INFORMASJON
For mer informasjon om utendørsenheten, se håndboken
for utendørsenheten.
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FORSIKTIG
Ved installering av den støydempende kapslingen på en
eksisterende utendørsenhet, MÅ ledningsopplegget og
kjølemiddelrør gå gjennom 1 av de 3 forhåndsmonterte
åpningene i basisrammen og den støydempede
kapslingen.

Følg ALLTID instruksjonene i installeringshåndboken og
servicehåndboken for utendørsenheten i forhold til
prosedyrene for å avinstallere og reinstallere
utendørsenheten.

Slik monterer du utendørsanlegget
1 Om nødvendig, fest den bakre støttebjelken med skinneskruer

(tilbehør E) og skiver (tilbehør F).

2 (Alternativt) Hvis underlaget er betong eller lignende, bruk
pluggene (tilbehør D).

3 Plasser utendørsenheten på vibrasjonsdempere og koble dem
til fortløpende med platemetallskivene (tilbehør J), fjærskiver
(tilbehør H), og mutter (tilbehør I).

b

c

a

a Platemetallskive M8 (tilbehør J)
b Fjærskive M8 (tilbehør H)
c Mutter M8 (tilbehør I)

4.3 Ledningsopplegg

4.3.1 Klargjøre ledningsopplegget
1 Velg ønsket åpning i basisrammen for rør og elektrisk

ledningsopplegg.

2 Forsegle de andre åpningene med de medfølgende
tetningsputene for basisrammen (tilbehør T og U).

INFORMASJON
Hvis ledningene kommer inn fra bunnen, kan alle åpninger
forsegles.

3 Festes med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

4.3.2 Plassering av ledningsopplegget
1 Sett inn den lille avrundede avslutningsgummien (tilbehør K) i

åpning der ledningene skal trekkes for å sikre perfekt tetning
mellom åpningen og rør/ledninger.

2 Kutt den avrundede avslutningsgummien (tilbehør K) til riktig
størrelse med en arbeidskniv og plasser den på innsiden av
åpningen.

3 Plasser en lengde med U-formet avslutningsgummi (tilbehør L)
på innsiden av basisrammen for å unngå skader på rør og
ledningsopplegg.

4 Trekk rør og ledningsopplegg gjennom.

5 Før rørene og de elektriske ledningene gjennom
innføringspunktet ved gulvet (basisrammen) på
utendørsenheten for å unngå knekkpunkter på rørene.

a

b

a

d c

a Isolasjon
b Kjølemedierør
c Liten avrundet avslutningsprofil (tilbehør K)
d U-formet avslutningsprofil (tilbehør L)

a

b
c
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a Kjølemedierør
b Dekkplate plassert fra innsiden. Plassert i 3 posisjoner

(se visning ovenfra). Rør er forseglet med gummi.
c Elektriske ledninger

4.4 Om festing av utendørsenheten

4.4.1 Slik fester du utendørsenheten
1 Koble rør og ledningsnett fra utendørsenheten ifølge

installeringshåndboken og utendørsenheten.

4.5 Om installering av lamellrammen

4.5.1 Installering av lamellrammen
1 Plasser de vertikale støttene, venstre (a) og høyre (b), på

basisrammen.

a
a

b

b

a vertikale støtter, venstre (del G)
b vertikale støtter, høyre (del H)

2 Festes med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

3 Monter styrepinnene i plast (tilbehør M) på bunnen av den
vertikale støtten.

4 Festes med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

5 Skyv den 15×2,5 avstandsbøssingen i plast (tilbehør N) over de
nedre styrepinnene.

4.6 Om installering av lamellene

b

c

a

a Nedre lameller (2×)
b Midtre lameller (8×)
c Øvre lameller (2×)

Beskyttende teip har blitt lagt til rundt lamellene for transport. Fjern
teipen før montering av lamellene.

b

a

a

b

b

b

b

a

a Beskyttende teip på øvre lamell (4×)
b Beskyttende teip på vertikal støtte, venstre og høyre (8×)

4.6.1 Installering av de nedre lamellene
1 Vipp de nedre lamellene inn i de vertikale støttene (del G og H).

2 Bøy monteringsleppene 90° i forhold til lamellene.
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MERKNAD
Leppene MÅ bøyes til 90° vinkel. Hvis bøyen er <90°, kan
enhetens overflate bli oppskrapet. Vær forsiktig ved
montering av lameller.

INFORMASJON
Leppene MÅ være koblet til de vertikale støttene.

3 Hold leppen og den vertikale støtten fast for hånd for å sørge
for at hullene er rettet inn med hverandre.

4 Fest leppen med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør
B) som stikkes inn fra utsiden.

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

4.6.2 Installering av de midtre lamellene
1 Vipp de midtre lamellene inn i de vertikale støttene (del G og

H).

2 Plasser 4 midtre lameller på hver side.

3 Bøy monteringsleppene 90° i forhold til lamellene.

MERKNAD
Leppene MÅ bøyes til 90° vinkel. Hvis bøyen er <90°, kan
enhetens overflate bli oppskrapet. Vær forsiktig ved
montering av lameller.

INFORMASJON
Leppene MÅ være koblet til de vertikale støttene.

4 Hold leppen og den vertikale støtten fast for hånd for å sørge
for at hullene er rettet inn med hverandre.

5 Fest leppen med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør
B) som stikkes inn fra utsiden.

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

4.6.3 Installering av de øvre lamellene
1 Vipp de øvre lamellene inn i de vertikale støttene (del G og H).

2 Plasser lamellen på toppen over de vertikale støttene (del G og
H).

3 Skyv lamellen inn i utsparingene nedenfor i den vertikale
støtten (del G og H).

4 Fest de 8 styrepinnene (tilbehør M) med M5 Torx-skruene
(tilbehør A). Det er IKKE behov for skive i dette tilfellet.

5 Plasser en 12×7 avstandsbøssing (tilbehør O) over de øvre
styrepinnene (4×).

6 Monter de ytterligere 4 stk. M5 Torx-skruer (tilbehør A) og
skiver (tilbehør B).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

b

c a

a Styrepinner (tilbehør M) med M5 Torx-skrue (tilbehør A)
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b Avstandsbøssing (tilbehør O)
c Ytterligere M5 Torx-skrue (tilbehør A)

7 Monter den selvheftende D-gummien (tilbehør P) til alle kanter
på den vertikale støtten, basisrammen og de øvre lamellene.

8 Sørg for at gummien er festet i flukt med utsiden av
metallplatekantene.

INFORMASJON
Tørk av og avfett metallplatene med et nøytralt
rengjøringsmiddel for å sikre at D-gummien fester seg
godt. Kutt gummien til riktig lengde med en saks.

a

a Selvklebende D-gummi (tilbehør P)

4.7 Om installering av paneler og
tetningsremser

4.7.1 Installering av det øverste panelet
1 Plasser toppanelet nøyaktig over det 4 styrepinnene (tilbehør

M).

2 Fest toppanelet BARE med 4× M5 Torx-skruer (tilbehør A).

INFORMASJON
Trekk til fingerstramt (tiltrekkingsmoment <5 N∙m).

3 Monter den selvklebende D-gummien (tilbehør P) på begge
kanter på toppanelet.

4 Sørg for at gummien er festet i flukt med utsiden av
metallplatekantene.

INFORMASJON
Tørk av og avfett metallplatene med et nøytralt
rengjøringsmiddel for å sikre at D-gummien fester seg
godt. Kutt gummien til riktig lengde med en saks.

a

a Selvklebende D-gummi (tilbehør P)

4.7.2 Installering av sidepanelene og
tetningsremser

1 Fest de selvklebende tetningsremsene til begge sider av
utendørsenheten.

a
b

ba

a Tetningsremse, venstre. Fest denne over hele lengden
av utendørsenheten (se stiplet linje).

b Tetningsremse, høyre. Fest denne BARE over lengden
av servicedøren (se stiplet linje).

2 Press den gjenværende delen av tetningsremsen inn mellom
basisrammeprofilen.

3 Løft venstre og høyre sidepaneler inn i innfellingen og la dem
gli ned over de nedre pinnene (tilbehør M).
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4 Trykk sidepanelene godt på plass og lås dem med den
medfølgende nøkkelen (tilbehør R).

Resultat: Den støydempende kapslingen er nå montert.

5 Konfigurasjon
Etter installasjon av utendørsenheten skal du ALLTID deaktivere
funksjonen for høyt eksternt statisk trykk. Dette er for å unngå økt
viftehastighet og dermed økt støy fra utendørsenheten.

Modell Innstilling Still inn verdi…
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

INFORMASJON
For mer informasjon om feltinnstillinger, se i
referanseguiden for installatøren eller servicehåndboken
for utendørsenheten.

6 Vedlikehold
▪ Den støydempende kapslingen er vedlikeholdsfri under normale

forhold.

▪ Rengjør utsiden med vann og et nøytralt rengjøringsmiddel minst
to ganger i året for å holde kapslingen i optimalt god stand.

▪ For å hindre kortslutning av luftstrømmen, hold ALLTID
lamellåpningene frie for smuss og fjern løv, snø og lignende.

INFORMASJON
For informasjon om vedlikehold av utendørsenheten, se i
servicehåndboken for den aktuelle utendørsenheten.
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