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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument
Målgrupp
Behöriga installatörer

Dokumentpaket
Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

▪ Tillvalsinstallationshandbok:
▪ Installationsanvisningar

▪ Format: Papper (i lådan för tillvalet)

De senaste revisionerna för tillhandahållen dokumentation kan vara
tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen eller via
återförsäljaren.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.

Tekniska data
▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala

Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).

▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal
(inloggning krävs).

2 Om lådan
OBS!
Före installation ska du kontrollera förpackningen och delar
så att inga skador uppkommit. Kontrollera att allt finns
med.

2.1 Delar
Lådan innehåller följande delar:

Beskrivning Antal Indikation(a)

Basramprofil, fram 1× A
Basramprofil, bak 1× B
Basramprofil, vänster 1× C
Basramprofil, höger 1× D
Stödbalk, fram 1× —
Stödbalk, bak 1× —
Stöddelare, över 1× E
Stöddelare, under 1× F
Tätningsdyna till
stödram

1× —

Vertikalstöd, vänster 2× G
Vertikalstöd, höger 2× H
Undre lamell 2× —
Mellanliggande lamell 8× —
Övre lamell 2× —
Övre panel 1× —
Sidopanel, vänster 1× —
Sidopanel, höger 1× —
Tätningsremsor — —

(a) På vissa delar finns en bokstav stämplad.

2.2 Tillbehör
Lådan innehåller följande tillbehör:

Tillbehör(a) Illustration Beskrivning Antal
A Skruv M5×20 80×

B Bricka M5 nylon
DIN 125‑1A

80×

C Tätningstejp
20 mm

1×

D Nylonplugg
8×40

8×

E Skruv 6×50 8×

F Plåtbricka
M6×20

8×
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Tillbehör(a) Illustration Beskrivning Antal
G Runt

distanslock
4×

H Fjäderbricka M8 8×

I Mutter M8 8×

J Plåtbricka
M8×30

8×

K Rundad
finishprofil, liten

1×

L U-formad
finishprofil

1×

M Styrstift Ø8×25
M5

12×

N Distansbussnin
g 15×2,5

4×

O Distansbussnin
g 12×7

4×

P D-
gummisvamp,
självhäftande

1×

Q Rundad
finishprofil, stor
(1 m)

1×

R Nyckel 2×

S Hörnstöd till
basram

4×

T Tätningsdyna till
basram

1×

U Tätningsdyna till
basram

3×

Tillbehör(a) Illustration Beskrivning Antal
V Vibrationsdämp

are
4×

(a) Denna manual hänvisar till varje tillbehör med en specifik bokstav
från A till V.

3 Om enheten och tillval

3.1 Möjliga kombinationer
Se databoken till utomhusenheten för att kontrollera om den
ljuddämpande inbyggnadsenheten är kompatibel med
utomhusenheten.

3.2 Möjliga alternativ
Dräneringstråg och värmekabel
För att evakuera dräneringsvatten använd:

▪ Dräneringstråg (EKLN140-DP)

För att hålla dräneringshålen fria i kalla klimat kan du också
använda:

▪ Värmekabel (EKLN140-DPHT)

4 Enhetsinstallation
VARNING
Installation ska göras av en installatör och val av material
och installation ska följa tillämplig lagstiftning. I Europa är
EN378 tillämplig standard.

VARNING
Installation MÅSTE utföras av en auktoriserad installatör.
Det krävs 2 personer för att montera den ljuddämpande
inbyggnadsenheten.

VARNING
Delarna kan ha vassa kanter. Bär skärbeständiga
handskar vid installationen.

4.1 Förberedelse av
installationsplatsen

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhåll och
reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig
lagstiftning samt ENDAST utförs av behöriga personer.

Krav som relaterar till installationen
Se till att det finns ett horisontellt, jämnt och stabilt fundament
(stenlagd bas eller träram). Det MÅSTE finnas ett fritt utrymme på
1 meter runt ramens alla sidor.

Se installatörens referenshandbok till utomhusenheten för ytterligare
krav för utomhusenhetens installationsplats i kalla klimat.

Verktyg
Montera den ljuddämpande inbyggnadsenheten med hjälp av
följande verktyg:
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▪ Skärbeständiga arbetshandskar

▪ Avbitartång

▪ Mattkniv

▪ Tumstock

▪ Anslagsvinkel

▪ Neutralt rengöringsmedel

▪ Skruvmejsel, torx TX25

▪ (Rör) skiftnyckelstorlek 10

▪ Nyckelstorlek 13

▪ Borr med 8 mm betongbits (om fundamentet är gjort av betong)

4.2 Om inpassning av
inbyggnadsenheten

4.2.1 Om montering av basramen

a

b
c

d
g

g

g

g

e

4× 4.3.1

f

a Basramprofil, fram (del A)
b Basramprofil, bak (del B)
c Basramprofil, vänster (del C)
d Basramprofil, höger (del D)
e Hörnstöd till basram (tillbehör S)
f Tätningsdyna till basram (tillbehör U)
g Fästhål

Montera basramen
Basramen består av 4 rakar delar (a~d) och 4 hörn (e). De 4 raka
delarna har försänkningar i ändarna för att de ska fästas samman.

1 Vinkla in hörnstöden (tillbehör S) i hörnena på delarna.

2 Fäst hörnen med M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör
B).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

3 Fäst 1 remsa tätningstejp (tillbehör C) på undersidan av
basramen i mitten av profilen.

a

a Tätningstejp (tillbehör C)

4 Täck inte över dräneringshålen (2×) och fästhålen (4×) med
gummilisten.

5 Rikta in basramen i 90° vinkel. Det är lämpligast att du
använder en stor anslagsvinkel.

INFORMATION
Hörnen MÅSTE vara helt vinkelräta (90°).

6 Fäst basramen i golvet med vagnsbultarna (tillbehör E) och
plåtbrickorna (tillbehör F).

7 (Tillval) Om du arbetar med ett fundament av sten kan du
använda nylonpluggarna (tillbehör D).

8 Fäst 4 runda distanslock av plast (tillbehör G) i basramen och
tryck in dem i fästhålen längst upp, där panelerna senare
kommer att fästas.

4.2.2 Om montering av stödramen

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Stödbalk, fram
b Stödbalk, bak
c Stöddelare, över (del E)
d Stöddelare, under (del F)
e Vibrationsdämpare (tillbehör V)
f Rundad gummilist (tillbehör Q)
g Tätningsdyna till basram (tillbehör T)

C, H, I Tillbehör

Montera stödramen
1 Placera den främre stödbalken (a) och den bakre stödbalken

(b) parallellt, med de öppna delarna vända mot varandra.
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2 Skjut in den övre stöddelaren (c) och den nedre stöddelaren (d)
mellan de 2 stödbalkarna.

3 Se till att alla hålen i stödbalkarna och -delarna är i linje med
varandra.

4 Fäst vibrationsdämparna (tillbehör V) på stödbalkarna och -
delarna med M8 fjäderbrickor (tillbehör H) och M8 brickor
(tillbehör I).

5 Anslut stödbalkarna och -delarna till varandra med M5-skruvar
(tillbehör A) och brickor (tillbehör B).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

6 Fäst 1 remsa tätningstejp (tillbehör C) på båda stödbalkarna i
mitten av främre stödbalksprofilen (a) och bakre
stödbalksprofilen (b).

a

a Tätningstejp (tillbehör C)

7 (Tillval) Om du använder en stödram som bas till
dräneringstråget: klipp det u-formade finishgummit (tillbehör L) i
4 lika stora delar som är 3  cm långa och placera dem på de
övre ändarna av de båda mellanliggande delarna av den övre
delen.

L

L

L

L

L U-formad finishgummilist

8 Fäst rundad gummilist (tillbehör Q) på framsidan av den främsta
stödbalken.

9 Dela i korrekta längder och se till att det inte sitter någon
gummilist i skårorna.

10 Klicka fast stödramen i spåren på basramen.

a

a Spårens placering i basramen

a

a Spårens placering i stödramen

11 Fäst den främsta stödbalken i golvet med skruvarna (tillbehör
E), plåtbrickor (tillbehör F) och pluggar (tillbehör D) om du har
ett fundament av sten.

Resultat:

4.2.3 Om installation av utomhusenheten

INFORMATION
Mer information om installation av utomhusenheten finns i
handboken till utomhusenheten.
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FARA
När den ljuddämpande inbyggnadsenheten monteras på
en befintlig utomhusenhet, MÅSTE kabeldragningen och
köldmedieröret ledas genom 1 av de 3 förmonterade
öppningarna i basramen på den ljuddämpande
inbyggnadsenheten.

Följ ALLTID instruktionerna i installationshandboken och
servicehandboken till utomhusenheten för relaterade
procedurer vid avinstallering och återinstallering av
utomhusenheten.

Hur du installerar utomhusenheten
1 Fäst vid behov den bakersta stödbalken med skruvar (tillbehör

E) och brickor (tillbehör F).

2 (Tillval) Om du arbetar med ett fundament av sten kan du
använda pluggarna (tillbehör D).

3 Placera utomhusenheten på vibrationsdämparna och anslut
dem i följd genom att använda en plåtbricka (tillbehör J),
fjäderbricka (tillbehör H) och mutter (tillbehör I).

b

c

a

a Plåtbricka M8 (tillbehör J)
b Fjäderbricka M8 (tillbehör H)
c Mutter M8 (tillbehör I)

4.3 Elektriska anslutningar

4.3.1 Förbereda kabeldragningen
1 Välj önskad öppning i basramen för rör och elkablar.

2 Täta de andra öppningarna med hjälp av de tätningsdynor till
basramen (tillbehör T och U) som medföljer.

INFORMATION
Om kablarna dras från undersidan kan alla öppningar
tätas.

3 Fäst med M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör B).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

4.3.2 Placera kabeldragningen
1 Sätt i det lilla rundade finishgummit (tillbehör K) i öppningen där

kablarna passerar för att se till att tätningen blir perfekt mellan
öppningen och rören/kablarna.

2 Skär av rundade finishgummit (tillbehör K) till rätt storlek med
en mattkniv och placera det inuti öppningen.

3 Placera en remsa av U-format finishgummi (tillbehör L) på
insidan av basramen för att förhindra skada på rören och
kablarna.

4 Dra igenom rören och elkablarna.

5 Dra rören och elkablarna genom golvet (basen),
utomhusenhetens ingångspunkt, för att förhindra att rören böjer
sig.

a

b

a

d c

a Isolering
b Köldmedierör
c Liten rundad finishprofil (tillbehör K)
d U-formad finishprofil (tillbehör L)

a

b
c
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a Köldmedierör
b Skyddsplatta placerad från insidan. Placerad i 3 lägen

(se visning ovanifrån). Rören tätas med gummi.
c Elkablar

4.4 Om montering av utomhusenheten

4.4.1 Montera utomhusenheten
1 Anslut rören och kablarna från utomhusenheten enligt

utomhusenhetens installationshandbok.

4.5 Om montering av lamellramen

4.5.1 Montera lamellramen
1 Placera vänster vertikalstöd (a) och höger vertikalstöd (b) på

basramen.

a
a

b

b

a vertikalstöd, vänster (del G)
b vertikalstöd, höger (del H)

2 Fäst med M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör B).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

3 Fäst styrstiften av plast (tillbehör M) på den undre delen av
vertikalstödet.

4 Fäst med M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör B).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

5 Skjut på 15×2,5 distansbussning av plast (tillbehör N) över de
undre styrstiften.

4.6 Om montering av lamellerna

b

c

a

a Undre lameller (2×)
b Mellanliggande lameller (8×)
c Övre lameller (2×)

Skyddstejp har applicerats runt lamellerna för transport. Ta bort
tejpen innan lamellerna monteras.

b

a

a

b

b

b

b

a

a Skyddstejp på övre lamell (4×)
b Skyddstejp på vertikalstöd, vänster och höger (8×)

4.6.1 Montera de undre lamellerna
1 Vänd de undre lamellerna mot vertikalstöden (del G och H).

2 Böj monteringsflikarna 90° i förhållande till lamellerna.
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OBS!
Flikarna MÅSTE vara böjda i 90° vinkel. Vid en böjning på
<90°, kan enhetens yta repas. Var försiktig när lamellerna
monteras.

INFORMATION
Flikarna MÅSTE anslutas till vertikalstöden.

3 Håll fliken och vertikalstödet ordentligt i handen för att se till att
hålen är i linje med varandra.

4 Fäst fliken med M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör B)
som förs in från utsidan.

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

4.6.2 Montera de mellanliggande lamellerna
1 Vänd de mellanliggande lamellerna mot vertikalstöden (del G

och H).

2 Placera 4 mellanliggande lameller på varje sida.

3 Böj monteringsflikarna 90° i förhållande till lamellerna.

OBS!
Flikarna MÅSTE vara böjda i 90° vinkel. Vid en böjning på
<90°, kan enhetens yta repas. Var försiktig när lamellerna
monteras.

INFORMATION
Flikarna MÅSTE anslutas till vertikalstöden.

4 Håll fliken och vertikalstödet ordentligt i handen för att se till att
hålen är i linje med varandra.

5 Fäst fliken med M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör B)
som förs in från utsidan.

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

4.6.3 Montera de övre lamellerna
1 Vänd de övre lamellerna mot vertikalstöden (del G och H).

2 Placera lamellen längst upp över vertikalstöden (del G och H).

3 Skjut in lamellen i skårorna nedanför på vertikalstöden (del G
och H).

4 Fäst de 8 styrstiften (tillbehör M) med M5-skruvar (tillbehör A).
Det behövs INTE någon bricka till detta.

5 Fäst en 12×7 distansbussning (tillbehör O) över de övre
styrstiften (4×).

6 Fäst ytterligare 4 M5-skruvar (tillbehör A) och brickor (tillbehör
B).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

b

c a
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a Styrstift (tillbehör M) med M5-skruvar (tillbehör A)
b Distansbussning (tillbehör O)
c Ytterligare M5-skruv (tillbehör A)

7 Fäst det självhäftande D-gummit (tillbehör P) på alla kanter av
vertikalstödet, basramen och övre lameller.

8 Se till att gummit sitter direkt mot utsidan på plåtkanten.

INFORMATION
Torka av och avfetta plåten med ett neutralt
rengöringsmedel för att se till att D-gummit fäster
ordentligt. Klipp längder av gummit med sax.

a

a Självhäftande D-gummi (tillbehör P)

4.7 Om montering av paneler och
tätningsremsor

4.7.1 Montera den övre panelen
1 Placera den övre panelen precis över de 4 styrstiften (tillbehör

M).

2 Fäst den övre panelen ENDAST med 4× M5-skruvar (tillbehör
A).

INFORMATION
Dra åt med handkraft (maximalt åtdragningsmoment <5
N∙m).

3 Fäst det självhäftande D-gummit (tillbehör P) på den övre
panelens båda kanter.

4 Se till att gummit sitter direkt mot utsidan på plåtkanten.

INFORMATION
Torka av och avfetta plåten med ett neutralt
rengöringsmedel för att se till att D-gummit fäster
ordentligt. Klipp längder av gummit med sax.

a

a Självhäftande D-gummi (tillbehör P)

4.7.2 Montera sidopaneler och tätningsremsor
1 Fäst de självhäftande tätningsremsorna på utomhusenhetens

båda sidor.

a
b

ba

a Tätningsremsa, vänster. Fäst den över utomhusenhetens
hela längd (se prickad linje).

b Tätningsremsa, höger. Fäst den ENDAST över
servicedörrens längd (se prickad linje).

2 Tryck in kvarvarande tätningsremsa mellan basramprofilen.

3 Lyft vänster och höger sidopaneler in i fördjupningen och låt
dem glida över de nedre stiften (tillbehör M).
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4 Pressa sidopanelerna ordentligt och lås dem med den
medföljande nyckeln (tillbehör R).

Resultat: Den ljuddämpande inbyggnadsenheten har monterats.

5 Konfiguration
När utomhusenheten har monterats ska ALLTID funktionen för högt
yttre statiskt tryck inaktiveras. Detta för att undvika en ökad
fläkthastighet och en medföljande höjning av ljudemission från
utomhusenheten.

Modell Inställning Ställ in värdet...
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

INFORMATION
Mer information om lokala inställningar finns i installatörens
referensguide eller utomhusenhetens servicehandbok.

6 Underhåll
▪ Den ljuddämpande inbyggnadsenheten behöver inte underhållas

under normala förhållanden.

▪ Rengör utvändigt med vatten och ett neutralt rengöringsmedel
åtminstone två gånger per år för att hålla höljet i optimalt skick.

▪ För att undvika kortslutning av luftflödet måste lamellöppningarna
ALLTID hållas fria från smuts och ta bort skräp som t.ex. löv och
snö.

INFORMATION
Mer information om underhåll av utomhusenheten finns i
servicehandboken till respektive utomhusenhet.
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