
INSTALLATIONSVEJLEDNING

Komplet varmeveksler
Blæser til varmegenvinding med DX konvektor

MODELLER
(Loftsophængt type med kanal)

Med DX konvektor og luftbefugter Med DX konvektor

VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Varmegenvindings-blæser
Varmegenvindings-blæser
Læs denne installationsvejledning omhyggeligt, og montér enheden korrekt, så den kan køre med fuld kapacitet i længst mulig tid.
Fremskaf nødvendige dele, såsom runde kapper, gitre til luftindtag og -afgang osv., før du monterer enheden.



Med DX konvektor VKM50GBMV1

og luftbefugter VKM80GBMV1

VKM100GBMV1

Med DX konvektor VKM50GBV1

VKM80GBV1

VKM100GBV1

Komplet varmeveksler
Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

Installations-
vejledning
INDHOLD
1 SIKKERHEDSANVISNINGER........................................1
2 FØR INSTALLATION ......................................................2
3 VALG AF INSTALLATIONSSTED...................................4
4 FORBEREDELSER FØR INSTALLATION......................4
5 INSTALLATIONSPROCEDURE......................................5
6 DRÆNRØR OG VANDFORSYNING..............................6
7 KØLERØR ......................................................................8
8 TILSLUTNING AF KANALER .......................................10
9 LEDNINGSFØRING...................................................... 11

10 EKSEMPEL PÅ LEDNINGSINSTALLATION OG 
HVORDAN FJERNBETJENINGEN INDSTILLES.........12

11 BRUGSSTEDSINDSTILLING OG TESTKØRSEL........17

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er 
oversættelser af den originale vejledning.

1 SIKKERHEDSANVISNINGER
Følg disse "SIKKERHEDSANVISNINGER". Denne enhed er at 
regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk.
I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. 
ADVARSEL og PAS PÅ. Man skal følge anvisningerne nævnt 
under forholdsreglerne nedenfor: de er alle meget vigtige med 
hensyn til sikkerheden.

ADVARSEL............Angiver en potentielt farlig situation, 
som kan medføre døden eller alvorlig 
tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

PAS PÅ ..................Angiver en potentielt farlig situation, 
som kan medføre mindre eller 
moderat tilskadekomst, hvis den ikke 
undgås. Denne advarsel kan også 
gøre opmærksom på en 
arbejdsmetode, der ikke er sikker.

• Efter endt installation skal man teste enheden med 
varmegenvindings-blæser og kontrollere, at enheden kører 
korrekt. Giv brugeren tilstrækkelig vejledning vedrørende 
brug og rengøring af enheden med varmegenvindings-
blæser i overensstemmelse med angivelserne i 
betjeningsvejledningen. Få brugeren til at opbevare denne 
vejledning sammen med betjeningsvejledningen med 
henblik på senere brug.

ADVARSEL

• Lad din forhandler eller fagfolk udføre 
installationsarbejdet. Forkert installationsarbejde kan 
medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.

• Installation skal foretages efter anvisningerne i installations-
vejledningen, og man bør ikke ændre på enheden.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elek-
trisk stød eller brand. Hvis enheden med varmegenvindings-
blæser falder ned, kan det medføre tilskadekomst.

• Installér enheden med varmegenvindings-blæser på et 
fundament, som kan modstå vægten af enheden. 
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, 
at enheden med varmegenvindings-blæser falder ned og 
forårsager tilskadekomst. Endvidere kan det få indendørs-
enhederne til at vibrere, hvilket medfører ubehagelig støj.

• Afgangsluft må ikke kunne suges ind i det udendørs 
luftindtag. Dette kan forurene rummet, og det kan være 
sundhedsskadeligt.

• Placér det udvendige luftindtag således, at det ikke indsuger 
afgangsluft, der indeholder udstødningsgas osv.
Formert installation kan medføre ilttab i rummet, og derved 
alvorlige ulykker.

• Alt el-arbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk i henhold 
til relevant lovgivning (bem. 1) og i henhold til anvisningerne 
i denne installationsvejledning, og der skal anvendes en 
separat kreds.
Brug altid kabel med en tilstrækkelig længde. Tilslut ikke 
ekstra kabler. Hvis der er for lidt kapacitet på strøm-
forsyningskredsen, eller hvis den elektriske konstruktion er 
udført forkert, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
(bem. 1) relevant lovgivning betyder "Alle internationale, 

nationale og lokale direktiver, love og/eller 
bestemmelser, som er relevante i forbindelse 
med et specifikt produkt eller område".

• Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele 
i forbindelse med installationen. Hvis der ikke benyttes 
specificerede dele kan det medføre at enheden med 
varmegenvindings-blæser falder ned, vandlækage, 
elektrisk stød, brand osv.

• Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når 
installationsarbejdet udføres. Forkert installationsarbejde 
kan medføre en ulykke, eksempelvis at enheden med 
varmegenvindings-blæser falder ned.

• Alle ledninger skal være sikrede, og man skal derfor 
anvende de specificerede ledninger og sikre sig, at 
terminalklemmerne og ledningerne ikke udsættes for 
ekstern belastning.
Forkert udført forbindelse eller fastgørelse kan medføre 
overophedning eller brand.

• Når der føres ledninger til fjernbetjeningen og transmissions-
ledninger samt ledninger til strømforsyning, skal man trække 
ledningerne på en sådan måde, at dækslet på styreboksen 
kan fastgøres sikkert. Hvis styreboksens dæksel sidder 
forkert, kan det resultere i, at terminalerne bliver for varme, 
og medføre elektrisk stød eller brand.

• Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget lækker 
kølemiddel.
Når enheden med varmegenvindings-blæser installeres i et 
lille rum, skal man sørge for, at den mængde kølemiddel, 
som eventuelt kan lække, ikke overskrider grænseværdien, 
selv hvis lækage forekommer. Ellers kan det medføre 
tilskadekomst på grund af iltsvind.

• Hvis der trænger kølegas ud i rummet under installationen, 
skal rummet udluftes øjeblikkeligt. Der kan dannes giftige 
gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild.

• Efter endt installationsarbejde skal man kontrollere, at der 
ikke trænger kølegas ud. Der kan dannes giftige gasser, hvis 
kølegassen trænger ud i rummet og kommer i kontakt med 
antændelseskilder såsom en varmeblæser, et komfur eller 
en ovn.

• Slå strømforsyningen fra, før du berører de elektriske 
komponenter. Hvis man rører ved disse dele, kan man få 
elektrisk stød.

• Rør aldrig direkte ved kølemiddel, der trænger ud ved et 
uheld. Dette kan medføre alvorlige sår på grund af 
forfrysninger.

• Enheden med varmegenvindings-blæser skal jordforbindes. 
Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, lyn-
afledere eller telefon-jordledninger. Ufuldstændig jord-
forbindelse kan medføre elektrisk stød eller brand. Et kraftigt 
stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre 
skader på klimaanlægget.

• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller 
brand.
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PAS PÅ

• Installér drænrørene i henhold til denne installations-
vejledning, hvorved der sikres tilstrækkelig dræning, og 
isolér rørene for at forebygge kondensdannelse. Forkerte 
drænrør kan medføre vandlækage og forårsage vandskade 
på inventaret.

• Installér enheden med varmegenvindings-blæser, 
strømforsyningskablet, ledningen til fjernbetjeningen og 
transmissionsledningen mindst 1 meter fra tv- eller 
radioapparater for at undgå billedforstyrrelse eller støj. 
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være 
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

• Montér de to udendørs kanaler med en hældning, så der ikke 
løber regnvand ind i enheden. Hvis ikke, kan der løbe vand 
ind i bygningen og beskadige møbler, og det kan medføre 
elektrisk stød eller brand.

• Isolér de to udendørs kanaler, så der ikke dannes kondens. 
Hvis ikke, kan der løbe vand ind i bygningen og beskadige 
møbler osv.

• Isolér kanalen og væggen elektrisk, når der skal føres 
en metalkanal gennem et metalgitter eller et trådnet, 
eller gennem metalbeklædning på en trævæg. En forkert 
monteret kanal kan forårsage elektrisk stød eller brand.

• Installér ikke enheden med varmegenvindings-blæser på 
følgende steder:
1. Steder, der udsættes for høj temperatur eller direkte ild.

Kan medføre brand eller overophedning.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur 

gas.
Det kan medføre brand. 

3. Steder såsom maskinanlæg og kemiske anlæg, hvor der 
dannes luft, som indeholder skadelige gasser eller korro-
derende stoffer såsom syre, alkaliske stoffer, organiske 
opløsningsmidler eller maling. Steder, hvor lækage af 
brændbare gasser er sandsynlig. Kobberrør og loddede 
samlinger kan korrodere, hvilket medfører kølemiddel-
lækage eller forgiftning eller brand på grund af lækkende 
gas.

4. Steder, hvor temperaturen er under nul. Hvis enheden 
anvendes ved temperaturer under 0°C, kan afløbs-
bakken, føde- og afgangsrøret, luftbefugtningselementet, 
magnetventilerne og andre dele fryse, hvilket kan 
medføre ulykker.

5. Hvor der er opstillet maskiner, som udsender elektro-
magnetiske bølger. 
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet, 
hvilket medfører at udstyret ikke virker korrekt.

6. 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 der lækker gasser omkring enheden med varme-
genvindings-blæser, kan dette medføre antændelse.

• Kontrollér, at temperatur og fugtighed tæt på enheden og på 
gitre til luftindtag og -afgang er inden for det tilladte område, 
og at grænseværdierne ikke overskrides.
1. I en kølebil eller andre steder med lav temperatur.
2. Steder såsom badeværelser eller opvarmede svømme-

bassiner, hvor der er fugt.
Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

• Sørg for, at der er truffet forholdsregler for beskyttelses mod 
sne. Hvis ikke, kan der trænge sne ind i bygningen gennem 
kanalerne og beskadige møbler, og det kan medføre 
elektrisk stød eller brand.

• I områder, hvor insekter nemt tiltrækkes af lys, eksempelvis 
ved et vindue eller tæt på en ventilationsåbning, kan meget 
små insekter nogle gange komme ind i rummet gennem 
ventilationsåbningen. Da det er vanskeligt helt at undgå, 
at der kommer meget små insekter ind, skal man ved 
projekteringen overveje en passende løsning såsom en 
filterboks (medfølger ikke) for at beskytte mod indtrængende 
insekter.

• Enheden med varmegenvindings-blæser er ikke beregnet til 
anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

2 FØR INSTALLATION
Det tilbehør, der er nødvendigt ved installation, skal 
opbevares af montøren, indtil installationsarbejdet er 
afsluttet. Man må ikke smide delene ud!

Når enheden er blevet båret ind, skal man beskytte den med 
isoleringsmaterialet, så den ikke ridses.

[1] Vælg en transportvej.

[2] Lad enheden blive i emballagen under flytningen, indtil 
enheden er transporteret til opstillingsstedet. Hvis det er 
nødvendigt at pakke enheden ud inden, brug da en slynge 
af blødt materiale eller beskyttelsesplader sammen med et 
reb, når den skal løftes for at undgå beskadigelse af eller 
ridser på enheden.

Hold enheden i hængebeslagene (4), når du åbner boksen 
og flytter den, og undlad at løfte den ved at holde fast 
i andre dele (særlig kølerørene, drænrørene, vand-
tilførselsrørene samt kanalflangen).

• Husk at kontrollere R410A kølemidlet, der skal anvendes 
før enheden installeres. (Ved brug af forkert type 
kølemiddel kan enheden ikke køre korrekt).

• Se Installationsvejledningen, der leveres med udendørs-
enheden, vedr. installation af denne enhed.

2.1 FORSIGTIG
• Forklar kunderne, hvordan man benytter enheden korrekt 

(særlig vedligeholdelse af luftfilter samt driftsprocedure), 
og få kunderne til selv at foretage betjeningen og udføre 
funktionerne, mens de kigger i vejledningen.

• Hvor luften indeholder store mængder af salt, såsom luft nær 
havet, og hvor der forekommer spændingsudsving (f.eks. på 
fabrikker). Ligeledes i biler samt på skibe.

2.2 TILBEHØR
Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med enheden.

Betegnelse Kanal-
flange

M4 selv-
skærende 
skrue (til 
forbindelses-
kanal)

Føderør til vand 
med si

Mængde 4 stk. 24 stk. VKM-GBMV1: 1 stk.
VKM-GBV1: 0 stk.

Form
50 type  M4×12
80, 100 type  M4×16

Betegnelse
Halv 
rørforskruning 
(til kobberrør)

Brystmøtrik 
(rørforskruning 
af kobber)

Isolerende kappe 
til kølerør

Mængde VKM-GBMV1:1 stk.
VKM-GBV1:   0 stk.

VKM-GBMV1:1 stk.
VKM-GBV1:   0 stk. 1 sæt

Form
Indv. dia: Ø35 Indv. dia: Ø26
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2.3 TILBEHØR
• Denne enhed kan være en del af to forskellige systemer: 

som en del af det kombinerede driftssystem anvendt 
sammen med VRV SYSTEM klimaanlæg, og som et 
uafhængigt system, hvor der kun anvendes varme-
genvindings-blæser. Der skal anvendes en fjernbetjening 
sammen med enheden, når systemet kører uafhængigt.

Tabel

BEM) 1
Kontakt forhandleren, hvis du har en anden fjernbetjening 
end den, der er nævnt ovenfor.
BEM) 2
Vi anbefaler fjernbetjeningen "BRC1D527", især når 
enheden anvendes som et uafhængigt system. Denne type 
viser ventilationstilstand, og man kan vælge tilstanden med 
knappen.

• Hav runde kapper, gitre til luftindtag og -afgang samt andre 
påkrævede dele klar, når du installerer enheden.
Kontakt din lokale forhandler vedrørende valg af 
ekstraudstyr.

I FORBINDELSE MED FØLGENDE GÆLDER DET, 
AT MAN SKAL VÆRE SÆRLIG OMHYGGELIG 
UNDER MONTERINGEN OG FORETAGE KONTROL, 
NÅR INSTALLATIONEN ER UDFØRT.

a. Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde

Kontrollér alle emner nævnt under 
"SIKKERHEDSANVISNINGER" ovenfor en gang til.
b. Dele, der skal kontrolleres ved leveringen

Betegnelse

Isolerende 
kappe til 
føderør 
til vand

Tætnings-
materiale

Klemme

(andet)

• Installations-
vejledning

• Betjenings-
vejledning

Mængde

VKM-GBMV1: 
1 stk.
VKM-GBV1: 
0 stk.

1 stk.

VKM-GBMV1: 
10 stk.
VKM-GBV1: 
8 stk.

Form
Indv. dia: Ø15

Fjernbetjeningstype BRC1D527

Elementer, der skal 
kontrolleres

Hvis ikke kontrollen 
udføres omhyggeligt, 
kan følgende 
forekomme

Kontrol

Sidder indendørs- og 
udendørsenheden 
ordentligt fast?

Enheden kan falde 
ned, vibrere eller lave 
støj.

Er den udendørs kanal 
monteret med 
hældning?
(Se fig. 16)

Kondensvand kan 
dryppe ned.

Er der testet for 
gaslækage?

Blokering kan medføre 
utilstrækkelig køling.

Er enheden fuldt 
isoleret?

Kondensvand kan 
dryppe ned.

Flyder det afledte vand 
jævnt?

Kondensvand kan 
dryppe ned.

Svarer forsynings-
spændingen til den, 
som er vist på 
fabriksskiltet?

Der kan forekomme 
funktionsfejl på 
enheden, eller kom-
ponenter kan blive 
brændt af.

Er lednings- og rør-
forbindelser korrekt 
monteret?

Der kan forekomme 
funktionsfejl på 
enheden, eller kom-
ponenter kan blive 
brændt af.

Er der fast jord-
forbindelse til 
enheden?

Fare i forbindelse med 
kortslutning.

Er ledningsstørrelsen 
i overensstemmelse 
med den angivne?

Der kan forekomme 
funktionsfejl på 
enheden, eller kom-
ponenter kan blive 
brændt af.

Er luftafgang og 
-indtag på udendørs- 
eller indendørs-
enheden blokeret?

Blokering kan medføre 
utilstrækkelig køling.

Er kølerørenes 
længde og ekstra 
påfyldning af 
kølevæske noteret?

Mængden af køle-
middel påfyldt 
systemet er ikke 
registreret.

Ledes der vand 
gennem det tilsluttede 
rør til fødevand?

Ingen befugtning.

Elementer, der skal kontrolleres Kontrol

Har du forklaret kunden om driften, mens du viste 
betjeningsvejledningen til kunden?

Har du givet betjeningsvejledningen og 
garantibeviset til kunden?
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c. Punkter, der skal forklares i forbindelse med drift

3 VALG AF INSTALLATIONSSTED

PAS PÅ

• Når enheden flyttes under eller efter udpakning, skal man 
løfte den i hængebeslagene. Pas på ikke at trykke på andre 
dele, særlig kølerørene, drænrørene, føderørene til vand og 
flangedelene.

• Hvis du mener, at luftfugtigheden på loftet kan overskride 
30°C og RH80%, skal du isolere rørene mellem enhederne 
yderligere.
Brug glasuld eller polyethylenskum som isolering, således 
at det ikke er tykkere end 10 mm, og så det passer 
i loftsåbningen.

• Som isoleringsmateriale anvendes glasuld eller polyethylen-
skum med en tykkelse på 10 mm eller mere.

(1) Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser 
er opfyldt, og som kunden kan godkende.
• Installér enheden på et sted med tilstrækkelig bæreevne 

og stabilitet. (Bjælker, loft og andre steder, der kan bære 
vægten af enheden).
Utilstrækkelig bæreevne udgør en sikkerhedsrisiko. 
Det kan også medføre vibration og unormal driftsstøj.

• Hvor rørforbindelserne mellem indendørs- og 
udendørsenheden er mulige indenfor den tilladte 
grænse. (Se installationsvejledningen til 
udendørsenheden.)

• Hvor intet blokerer luftpassagen.
• Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.
• Vælg et sted, hvor luften omkring enheden eller den luft, 

der suges ind i befugteren, ikke falder til under 0°C.
• Montér ikke enheden direkte imod et loft eller en væg.

(Hvis enheden er i kontakt med loftet eller væggen, kan 
det medføre vibration).

• Hvor der er tilstrækkelig plads til, at vedligeholdelse og 
service kan foretages. (Se fig. 1)

• Vælg *H dimension, således at der er sikret en hældning 
på mindst 1/100, som vist under "6. DRÆNRØR OG 
VANDFORSYNING".

[FORSIGTIG]
• Installér indendørs- og udendørsenhederne, 

strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst 
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå 
billedforstyrrelse eller støj. Afhængigt af radiobølgerne 
kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at 
eliminere støjen.

(2) Brug ophængningsbolte til installationen. Undersøg, 
om loftet er stærkt nok til at bære vægten af enheden. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal loftet forstærkes, før 
enheden installeres. 
Installationsafstande anføres nedenfor. Ved hjælp af denne 
kan man finde de punkter, der skal forstærkes.)

4 FORBEREDELSER FØR INSTALLATION
(1) Kontrollér, at enheden er placeret rigtigt i forhold til 

ophængningsboltene. (Se fig. 2)
Der skal være plads omkring enheden til udførelse af 
servicearbejde, og der skal være inspektionsdæksler. (Lav 
altid en åbning i siden af styreboksen, således at luftfiltre, 
varmeveksler-elementer, blæsere og befugter-elementer 
nemt kan inspiceres og vedligeholdes).

(mm)

Dele, hvor der er ADVARSEL eller PAS PÅ mærker 
i betjeningsvejledningen, er dele, hvor der er risiko for 
tilskadekomst og tingsskade i forbindelse med generel 
anvendelse af produktet. Det er endvidere nødvendigt, at man 
forklarer det beskrevne indhold fuldt ud for kunderne, og at 
man opfordrer kunderne til at læse betjeningsvejledningen.

Figur 1

1 Styreboks

2 Påkrævet afstand for vedligeholdelse (mm)

3 Minimum højde (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Figur 2

1 Hældning på ophængningsbolte (mm)

2 Udblæsningsluft ud (EA)

3 Frisk luft udefra (OA)

4 Returluft fra rummet (RA)

5 Luft tilført rummet (SA)

6 360 (hvis inspektionslemmen er 450)
140 (hvis inspektionslemmen er 600)

7 Styreboks

8 Inspektionslemme

Model A B

VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878

VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

1214 1262

BA

1764
1688

5

1

1
2

3

4

6
8

7
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(2) Vær sikker på, at området for enhedens eksterne 
statiske tryk ikke overskrides.
(Se blæser-effekt og statiske karakteristika samt området 
for eksternt statisk tryk i det generelle katalog).

(3) Åbning af installationshul. (Forberedte lofter)
• Når installationshullet er blevet åbnet i loftet, hvor 

enheden skal installeres, skal man lede kølerør, drænrør, 
transmissionsledninger og ledninger til fjernbetjeningen 
til enhedens åbninger for rør og ledninger.
Se "6. DRÆNRØR OG VANDFORSYNING", 
"7. KØLERØR", og "10. EKSEMPEL PÅ LEDNINGS-
INSTALLATION OG HVORDAN FJERNBETJENINGEN 
INDSTILLES".

• Når loftshullet er åbnet, skal man om nødvendigt 
kontrollere, om loftet er plant. Det kan være nødvendigt 
at forstærke loftsrammen for at hindre vibrationer.
Kontakt en arkitekt eller tømrer for detaljer.

(4) Montering af ophængningsboltene.
(brug M10 til M12 ophængningsbolte.)
Benyt ankre, en nedsænket indsats, et nedsænket anker 
eller andre standarddele til forstærkning af loftet, så det kan 
bære vægten af enheden.
(Se fig. 3)

Bemærk: Alle ovennævnte dele er standard.

5 INSTALLATIONSPROCEDURE

PAS PÅ

<<Hold på undersiden af enheden eller i holdebeslaget 
uden at påvirke andre dele, når du pakker enheden ud.>>

<<Vedrørende dele til brug ved installationen skal man 
anvende det medfølgende tilbehør og de dele, der er 
specificeret af Daikin.>>

(1) Installér enheden midlertidigt.
• Fastgør hængebeslaget til ophængningsbolten. Sørg for 

at fastgøre det sikkert ved at anvende møtrikker (M10, 
M12) og skiver (M10 med udvendig dia. 30 til 34 mm, 
M12 med udvendig dia. 36 til 38 mm) (medfølger ikke) 
på over- og undersiden af hængebeslaget. (Se fig. 4)

(2) Fjern de fire transportankre, hvis de ikke skal 
anvendes.
• Løsn skruerne.
• Løft op, og fjern transportankrene.
• Spænd skruerne igen.

PAS PÅ

• Skruerne skal ikke fjernes fra enheden, og de skal spændes, 
så der ikke trænger luft ud.

• Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer såsom plastic eller 
papir i enheden, når den monteres.

• Installér enheden, når du har kontrolleret 
indendørsenheden (SA/RA) og udendørsenheden 
(EA/OA) på mærkaten med anvisninger om størrelse 
og montering af kanal.

• Ved ikke enheden om.

(3) Justér enhedens højde. 
(Spænd dobbeltmøtrikkerne korrekt).

Figur 3

1 Loftsplade

2 Ankerbolt

3 Anti-vibrations løfteøsken eller spændemøtrik

4 Ophængningsbolt

5 Indendørsenhed

5

1

2

3

4

Figur 4

1 Hængebeslag

2 Transportankre

3 Skrue

4 Mærkat med anvisninger på dimensionering af kanal

5 Møtrik

6 Skive

7 Dobbelt møtrik

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Kontrollér, at enheden er i vater.

PAS PÅ

Brug et vaterpas for at sikre, at enheden er i vater, og at 
hældningen (nedad) mod drænmuffen er inden for 1°. 
(Se fig. 5)
(Man skal især se efter, om enheden er installeret således, 
at den ikke hælder i retning mod drænrørene, da dette kan 
medføre lækage.)

(5) Spænd den øverste møtrik.

(6) Montér kanalflangerne med de medfølgende skruer ved 
afgangs- og indsugningshullerne (fire i alt).
Ved montering skal du kontrollere, at mærkerne på 
enheden står ud for trekanten på hver kanalflange. 
(Se fig. 6)

6 DRÆNRØR OG VANDFORSYNING
(1) Installation af drænrør.

• Kontrollér, at vandet ledes uhindret væk.
• Ved et direkte forbindelsessystem med kanal er der 

undertryk inde i enheden i forhold til atmosfærisk tryk, når 
enheden kører, så der skal være en aftapningshane ved 
drænafgangen. (Se fig. 7-1)

PAS PÅ

Tilslut ikke drænrør direkte til afløbsrør, der lugter af ammo-
niak. Ammoniakken i afløbet kan trænge ind i indendørs-
enheden gennem drænrørene og forårsage korrosion på 
varmeveksleren (konvektor med direkte ekspansion).

• Drænrøret skal være så kort, som muligt, og det skal 
have en hældning på mindst 1/100 for at undgå, at der 
dannes luftlommer. (Se fig. 7-2)

• Hvis der samles flere drænrør, skal man montere som 
beskrevet nedenfor. (Montér en vandlås for hver 
indendørsenhed)

• Montér med en hældning på mindst 1/100.

PAS PÅ

Ansamling af vand i drænrøret kan blokere drænet.

• Diameteren på drænrøret skal være større end eller lig 
med diameteren på tilslutningsrøret. 
(rørstørrelse: PT3/4B)

• Når rør er monteret indendørs skal man isolere dem hele 
vejen til bunden af drænmuffen.

• I områder, hvor det kan fryse, skal man altid sørge for, 
at rørene ikke kan fryse.

• Kontrollér, at der ikke lækker vand fra drænrørene.
• Undgå at bukke rørene for at undgå, at de tilstoppes.
• Hvis du bruger et centralt drænrør, skal du følge 

fremgangsmåden vist i fig. 7-2.
• Vælg drænrør med den rigtige størrelse i henhold til 

kapaciteten på den tilsluttede enhed.
• Sør for, at drænrørenes åbning er rettet mod et sted, 

hvor aftapningen kan foregå korrekt.

Figur 5

1 Vater

2 Dræningshul

3 Kanalflange

4 Vandret linje

Figur 6

1 Mærke på kanalflange

2 Justering af enhed (RA har en Ø3 fordybning)

3 Kanalflange

4 Skruer (tilbehør) (6 stk. x 4, i alt 24 stk.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Figur 7-1

1 Påmonteret drænslange

2 Enhedens bund

Figur 7-2

1 Centralt drænrør
≥5

0 
m

m
≥5

0 
m

m

1

2

≥1
00

 m
m 1
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(2) Kontrollér, om vandet bortledes korrekt efter montering 
af rørene.
• Kontrollér drænet ved at hælde ca. 1 l vand ind i 

afløbsbakken: Man kan få adgang til afløbsbakken 
gennem inspektionshullet ved at fjerne servicedækslet, 
eller gennem afgangskanalens samling, hvor der ledes 
luft ind i rummet (SA). (Se fig. 8)

Billedet viser VKM-GBMV1.

(3) Isolér på følgende 2 steder for at hindre mulig 
vandlækage på grund af kondens.
• Indendørs drænrør
• Drænudtag

(4) Installation af føderør til vand. <Kun VKM-GBMV1 
serien>

PAS PÅ

Ved installation af føderør til vand skal man vaske rørene 
med hanevand, så al smuds fjernes, eller man skal 
installere en drænventil i rørføringen og grundigt aftappe 
vand fra rørene, indtil der løber rent vand ud. Pas på, at der 
ikke kommer skæreolie eller rensemidler ind i rørene.

• Forbind føderøret til vand med sien (tilbehør), andre rør 
og ventiler (medfølger ikke) og med indendørsenheden, 
som vist på billedet nedenfor.

[FORSIGTIG]
• Når man installerer føderør til vand, må man ikke føre rør 

foran servicedækslet, da dette vil gøre det umuligt at 
fjerne befugter-elementet.

• Monter røret med sien (medfølger), en spærreventil til 
fødevandet og en aftapningsventil (disse ventiler 
medfølger ikke) et sted på vandrøret, hvor man kan få 
adgang til disse komponenter gennem inspektionshullet.

• Det kan ikke lade sig gøre at slutte føderøret til vand 
direkte til offentlige vandledninger. Brug en vandtank 
(af en godkendt type), hvis dit anlæg skal forsynes med 
vand fra offentlige vandledninger.

• Når der anvendes kobberrør som føderør til vand, skal 
man udskifte de medfølgende halve rørforskruninger.
(Se fig. 9)

Udskiftning af forskruninger ved brug af kobberrør

Figur 8

1 Flange (tilbehør) til kanal til luft tilført rummet (SA)

2 Servicedæksel

3 Drænrør (medfølger ikke)

4 Drænudtag

5 Transportabel pumpe (medfølger ikke)

6 Spand (medfølger ikke)

5

1

2

3 4 6

1 Føderør til vand med si (tilbehør)

2 Spærreventil til vandforsyning (medfølger ikke)

3 Føderør til vand (medfølger ikke)

4 Hætte (medfølger ikke)

5 Drænventil (medfølger ikke)

Figur 9

1 Side med føderør til vand

2 Enhedsside

3 Brystmøtrik (tilbehør)

4 Halv rørforskruning (tilbehør)

5 Kobberrør

6 Y-formet si

7 Afmonteres
Udskift den medfølgende halve rørforskruning

5

1

2

3

4

5
6

7

1 2

3 4
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• Brug to skruenøgler, når du monterer eller afmonterer rør 
fra halve rørforskruninger.

• Fastgør føderørene til vand uden at trykpåvirke dem.

[FORSIGTIG]
• Brug rent vand (brugsvand, hanevand eller lignende), 

som lever op til kravene i det enkelte land.
• Urent vand kan medføre, at ventiler stopper til, at der 

ophobes smuds i vandtanke, og at befugteren kører med 
reduceret effekt. (Brug aldrig vand fra et køletårn eller 
varmt vand til opvarmning).

• Kontrollér, at fødevandet har en temperatur på mellem 
5°C og 40°C samt et tryk på mellem 0,02 MPa og 
0,49 MPa (0,2 kg/cm

2
 og 5 kg/cm

2
). Montér en 

trykreduktionsventil mellem befugteren og sien, 
hvis vandtrykket er højere end det anførte.

• Brug hanevand eller rent vand, og træf forholdsregler, 
så der ikke dannes kondens.

• Når fødevandet er hårdt vand, skal man bruge et 
blødgøringsmiddel, da befugterens levetid ellers 
reduceres.
* Levetiden på befugter-elementet er ca. 3 år 

(4.000 timer) ved fødevand med en hårdhed på: 
150 mg/l.
(Levetiden på befugter-elementet er ca. 1 år 
(1.500 timer) ved fødevand med en hårdhed på: 
400 mg/l.)
Årlige driftstimer: 10 timer / dag x 26 dage / måned x 
5 måneder = 1.300 timer

(5)  Isolér rørene ved gennemføringerne indendørs. 

Efter kontrol af lækage ved samlinger på føderør til vand skal 
man isolere dem med det medfølgende isoleringsmateriale, 
som vist i fig. 10. (Pres kanterne sammen med 
klemmemateriale) 
(Se fig. 10)

• Man skal isolere føderør til vand, så der ikke dannes 
kondens.

• I områder, hvor det kan fryse, skal man altid sørge for, 
at rørene ikke kan fryse.

7 KØLERØR
<Se installationsvejledningen, som følger med udendørs-
enheden, vedrørende kølerør på udendørsenheden.>
<Isolér overalt på begge sider af gas- og kølerørene. Ellers 
kan der forekomme vandlækage.
Brug isoleringsmateriale, som kan modstå temperaturer på 
mindst 120°C. Forstærk isoleringen på kølerørene alt efter 
betingelserne på opstillingsstedet.
Følgende oplysninger er vejledende. 
• Den omgivende temperatur er 30°C, og fugtigheden er 

75% til 80%: 15 mm min. tykkelse.
• Den omgivende temperatur overstiger 30°C, og fugtig-

heden overskrider 80%: 20 mm min. tykkelse.
Uden forstærkning kan der dannes kondens på 
isoleringens overflade.>
<Kontrollér typen af R410A kølemiddel der anvendes, før 
der føres rør. (Hvis der anvendes forskellige kølemiddel-
typer, kører anlægget ikke korrekt).>

PAS PÅ

Der skal anvendes en type kølemiddel (R410A) på 
dette produkt. Gør følgende.

• Brug en rørskærer og en krave, der er egnet brug 
sammen med den anvendte kølemiddeltype (R410A).

• Smør kravedelene med etherholdig olie eller 
esterolie inden montering.

• Brug kun de brystmøtrikker, der følger med enheden. 
Brug af andre brystmøtrikker kan medføre, at 
kølemidlet lækker.

• For at forhindre indtrængen af støv, fugt eller 
indtrængen af andre fremmedlegemer skal rør-
enderne knibes sammen eller afdækkes med tape.

• Der må ikke trænge andet end det tilladte kølemiddel 
ind i kølekredsløbet, eksempelvis luft osv. Hvis der 
lækker kølegas under arbejde på anlægget, skal man 
udlufte rummet med det samme.

• Udendørsenheden er påfyldt kølevæske.
• Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle 

samtidig, som vist på tegningen, når du tilslutter eller 
frakobler rør til/fra enheden. (Se fig. 11)

• Se tabel 1 vedrørende dimensioner på afstandsstykker ved 
brystmøtrik.

Tabel 1

• Når brystmøtrikken spændes, skal man påføre ether- eller 
esterolie på kraven (både indvendigt og udvendigt) og dreje 
møtrikken rundt tre til fire gange og herefter spænde den. 
(Se fig. 12)

Figur 10

1 Bøjle (tilbehør)

2 Isolering (til føderør til vand) (tilbehør)

1

2

Rør-
diameter

Tilspændings-
moment

Dimension 
brystmøtrik 

A (mm)
Form krave

Ø6,4 15,7 ±1,5 N•m 8,9 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 N•m 16,4 ±0,2

A
45

0 ±2
0 R0.6±0.2

90
0
±2

0
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• Se "Tabel 1" vedr. tilspændingsmoment.

PAS PÅ

Hvis man spænder for hårdt, kan man ødelægge 
kraven, hvilket medfører kølemiddellækage.

• Hvis man ikke anvender en momentnøgle, skal man spænde 
møtrikken på følgende måde. Efter endt arbejde skal du 
kontrollere, at der ikke trænger gas ud. Når man spænder 
brystmøtrikken med nøglen, vil tilspændingsmomentet 
pludselig blive forøget. Fra dette punkt skal man spænde 
møtrikken yderligere i en vinkel vist i tabel 2.

Tabel 2

• Efter endt arbejde skal man kontrollere, at der ikke er 
gaslækage.

• Når du har kontrolleret rørforbindelserne for gaslækage, 
skal du isolere væske- og gasrør. (Se fig. 13)

Forholdsregler ved montering af isoleringsmateriale 
på samling med brystmøtrik

(1) Sørg for, at rørisoleringsmaterialet ligger tæt omkring, 
så der ikke forekommer luftpassage ved kanterne af 
rørisoleringsmaterialet.

(2) Spænd ikke spændebåndet for hårdt af hensyn til 
isoleringstykkelsen.

(3) Man skal vikle tætningsmaterialet omkring den øverste del 
af samlingen med brystmøtrikken.

(4) Drej sømmen opad (se billedet).

PAS PÅ

Man skal isolere al eksisterende rørføring hele vejen til 
rørforbindelsen inde i enheden. Enhver fritliggende del 
af rørene kan medføre kondensdannelse, eller man kan 
brænde sig ved berøring.

Figur 11 Figur 12

1 Momentnøgle

2 Skruenøgle

3 Brystmøtrik

4 Rørforskruning

5 Esterolie eller etherholdig olie

Rørstørrelse Tilspændingsvinkel Anbefalet længde på 
værktøjets greb

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 grader Ca. 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 grader Ca. 250 mm

1

2
3

4

5

Figur 13

A Fremgangsmåde ved isolering af gasrør

1 Hovedenhed

2 Isoleringsmateriale til rør (hovedenhed)

3 Monteres på fundament

4 Bøjle (tilbehør)

5 Isolering til brug ved montering (tilbehør)

6 Forbindelse med brystmøtrik

7 Sømmen skal pege opad

8 Isoleringsmateriale til rør (medfølger ikke)

9 Mellem isoleringspude (tilbehør)

10 Pak omkring toppen af forbindelsen med brystmøtrik

B Fremgangsmåde ved isolering af væskerør

1 Hovedenhed

2 Isoleringsmateriale til rør (hovedenhed)

3 Monteres på fundament

4 Bøjle (tilbehør)

5 Isolering til brug ved montering (tilbehør)

6 Forbindelse med brystmøtrik

7 Sømmen skal pege opad

8 Isoleringsmateriale til rør (medfølger ikke)

9 Gasrør

10 Væskerør

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8
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• Tilslut kølerør og forgreninger i henhold til den medfølgende 
installationsvejledning, der leveres sammen med 
udendørsenheden.

• Når man lodder kølemiddelrørene, skal man først foretage 
kvælstofblæsning, eller udføre lodningen (bem 2), mens man 
blæser kvælstof ind i kølerørene (bem 1), og til sidst skal 
man tilslutte indendørsenheden med kraveforbindelserne.
(Se fig. 14)

PAS PÅ

• Ved lodning af et rør, mens der ledes kvælstof ind i røret, 

skal man indstille kvælstof-trykket til 0,02 Mpa (0,2 kg/cm
2
) 

eller mindre med trykreduktionsventilen. (Trykket vil være 
således, at man kan mærke et lufttryk på kinden.)

• Brug ikke flusmiddel ved lodning på kølerørenes 
samlinger. Anvend fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP-2: 
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som ikke 
behøver flusmiddel. (Hvis man bruger et klorholdigt 
flusmiddel, vil rørene korrodere. Hvis man bruger et 
svejsepulver indeholdende fluor, kan det nedbryde køle-
smøremidlet, og dette kan beskadige kølerørsystemet.)

• Undlad at bruge antioxidanter eller andre lignende stoffer 
ved lodning af rørsamlingerne.
Rester kan blokere rørene og ødelægge komponenterne.

8 TILSLUTNING AF KANALER
<Vær opmærksom på følgende ved montering af kanaler.>
• Tilslut ikke kanalerne som vist på fig. 15.

• Min. radius på bøjninger til fleksible kanaler er følgende:
200-mm kanal: 300 mm diameter
250-mm kanal: 375 mm diameter

• For at undgå luftlækage skal man vikle aluminiumtape 
omkring afsnittet, efter at kanalflangen og kanalen er samlet. 
(Se fig. 16)

• For at undgå overgang skal man montere åbningen på det 
indendørs luftindtag længst muligt væk fra åbningen på 
luftafgangen.

• Brug den kanal, der passer til den anvendte enhedsmodel 
(se installationstegningen).

• Montér de to udendørs kanaler med en hældning (på mere 
end 1/30) for at undgå, at der trænger regnvand ind. Isolér de 
tre kanaler (udendørs kanaler og indendørs kanal til 
lufttilførsel), så der ikke dannes kondens. 
(Materiale: glasuld 25 mm tykkelse) (se fig. 16)

• Hvis temperaturen og luftfugtigheden er høj ved loftet, 
skal man montere ventilationsudstyr i loftet.

• Isolér kanalen og væggen elektrisk, når der skal føres 
en metalkanal gennem et metalgitter eller et trådnet, eller 
gennem metalbeklædning på en trævæg.

• Brug af fleksible eller støjdæmpede kanaler kan være 
effektivt for at reducere støjen ved afgivelse af luft til rummet 
(SA). Vælg materialer efter blæserens størrelse og 
enhedens driftsstøj. Kontakt din forhandler for at få hjælp 
ved valg af materialer.

• Hold en afstand mellem afgangen til udblæsningsluft (EA) og 
det udvendige luftindtag (OA) på 3 gange kanalens diameter.

• Brug ikke en bukket eller en rund kappe, da de kan blive 
udsat for direkte regn.

Model
Diameter 

gasrør
Diameter 
væskerør

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø 6,4

Figur 14

1 Del, som skal loddes

2 Rør til kølemiddel

3 Kvælstof

4 Omvikling

5 Manuel ventil

6 Trykreduktionsventil

7 Kvælstof

5

1

2

3

4

6

7

Figur 15

1 Ekstrem bøjning (bøj ikke kanalen mere end 90°)

2 Flere bøjninger

3 Reducér diameteren på den kanal, som skal tilsluttes.
Reducér ikke diameteren midtfor.

4 En bøjning ved siden af afgangen
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• Man bør overveje at ændre placeringen af gitteret til 
luftudblæsning, hvis der er risiko for, at det trækker ind 
gennem lufttilførsels-åbningen.
Blæseren kører under afrimning, og der blæser ofte kold 
vind.

• Når indendørsenheden tilsluttes direkte til kanalen, skal man 
altid anvende samme system på indendørsenheden som på 
udendørsenheden, enhederne skal køre gruppe-forbundet, 
og indstillingerne vedrørende direkte kanalforbindelse skal 
foretages på fjernbetjeningen (tilstands-nr. "17 (27)" – 
FØRSTE KODE-NR. "5" – ANDET KODE-NR. "06") Tilslut 
ikke til indendørsenhedens afgangsside. Enheden kan 
standse afhængigt af blæser-effekten og det statiske tryk.

• På bygninger i bymæssig bebyggelse, hvor lys fra vinduer og 
fra trafikken findes tæt på lufttilførselsåbningen, og hvor 
insekter sværmer i lyset, kan små insekter trænge ind 
gennem lufttilførselsåbningen og luftfilteret. I disse tilfælde 
anbefaler vi, at man anvender et højtydende filter (medfølger 
ikke). Det kan dog alligevel være svært at hindre, at meget 
små insekter trænger ind. Her bør man overveje ekstra 
forholdsregler, såsom en filterboks (medfølger ikke).

9 LEDNINGSFØRING
• Sluk for strømmen, før du påbegynder arbejdet.
• Alle standarddele og materialer samt elektriske installationer 

skal overholde lokale forskrifter.
• Brug kun kobberledning.
• Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede elektrikere.
• Se også mærkaten med ledningsdiagrammet placeret på 

styreboksens dæksel, når du trækker ledninger.
• Forbind ledninger til udendørsenheden og fjernbetjeningen, 

som vist på ledningsdiagrammet. Se installations-
vejledningen til fjernbetjeningen med anvisninger om 
montage og føring af ledninger til fjernbetjeningen.

• Dette system består af flere indendørsenheder. Mærk alle 
indendørsenheder med enhed A, enhed B .... og sørg for, 
at klembrættets ledninger til udendørsenheden og til BS-
enheden sidder korrekt. Hvis ledningerne og rørene mellem 
udendørs- og indendørsenheden ikke sidder korrekt, 
fungerer systemet muligvis ikke korrekt.

• Installér en ledningsafbryder eller en fejlstrømsafbryder 
i strømforsyningskredsen.

• Kontrollér, at modstanden mod jord ikke er større end 100 W. 
Denne værdi kan være helt op til 500 W, når der anvendes en 
fejlstrømsafbryder, da beskyttelsesjordingen kan anvendes.

• Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, 
lynafledere eller telefon-jordledninger.

• Gasrør: gaslækage kan medføre eksplosion og brand.
• Vandrør: kan ikke jordforbindes, hvis der anvendes hårde 

plastrør.
• Telefon-jordledning eller lynafleder: spænding mod jord 

bliver ekstremt høj, hvis lynet slår ned.
• Slå ikke strømmen til (afbryder eller fejlstrømsafbryder), 

før arbejdet er afsluttet.

SPECIFIKATIONER FOR SIKRINGER OG 
LEDNINGER LEVERET PÅ OPSTILLINGSSTEDET

BEMÆRK
• Hvis ledningen er placeret på et sted, hvor den let kan 

berøres af mennesker, skal du montere en fejlstrøms-
afbryder for at forhindre, at personer får elektrisk stød.

• Ved brug af en fejlstrømsafbryder skal du vælge en, der 
også beskytter mod overspænding og kortslutning.
Hvis du anvender en fejlstrømsafbryder, der er beregnet 
til at beskytte mod overgang til jord, skal du sørge for 
at kombinere den med en ledningsafbryder eller en 
belastningsstyret afbryder med sikring.

• Længden på transmissionsledningen og på ledningen til 
fjernbetjening er som følger.

Figur 16

1 Udendørs kanal

2 Alu-tape (medfølger ikke)

3 Hældning (over 1/30)

4 Kontrollér, at der ikke er slør i kanalen.

5 Isoleringsmateriale (medfølger ikke)

6 Kanalflange

5

1

2

2

3

4

6

Model

Strømforsyningskabel 
og jordledning

Ledning til 
fjernbetjening

Transmissions-
ledning

Standard 
sikringer Ledning

Dimen-
sion Ledning

Dimen-
sion

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

Overhold 
lokale 

standarder

Beklædt 
ledning
(2-leder)

0,75–1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Længde på udendørs-indendørs transmissionsledning 
... maks. 1000 m (total ledningslængde 2000 m)

Længde på ledning til fjernbetjening mellem 
indendørsenhed og fjernbetjening ... maks. 500 m
11 3P130768-6L   Dansk



ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

MCA: Min. kredsløbsampere (A)
MFA: Max. sikringsampere (A)
kW: Nominel ydelse på ventilatormotor (KW)
FLA: Maks. belastningsampere (A)

10 EKSEMPEL PÅ LEDNINGS-
INSTALLATION OG HVORDAN 
FJERNBETJENINGEN INDSTILLES

10.1 ÅBNING OG LUKNING AF STYREBOKSEN 
OG TILSLUTNING AF LEDNINGERNE

PAS PÅ

Før man tager dækslet af, skal man huske at afbryde 
strømmen.

• Tag dækslet af styreboksen, og før ledningerne, som vist på 
tegningen nedenfor (se detaljer på fig. 17 og fig. 18).

PAS PÅ

• Se mærkaten med ledningsdiagram på bagsiden af dækslet
til styreboksen.

• Ledningshullet skal tætnes med tætningsmateriale eller kit 
(medfølger ikke) for at hindre, at vand, insekter eller smådyr 
trænger ind. Ellers kan der forekomme kortslutning inde i 
kontrolboksen.

• Ved fastgørelse af ledningerne må ledningsforbindelserne
ikke påvirkes, og brug det medfølgende klemmemateriale
ved fremstilling af passende holdere. Under ledningsarbejde
skal man sikre sig, at dækslet kan sættes let på kontrol-
boksen ved at placere ledningerne ordentligt og ved at sætte
dækslet rigtigt på.
Når dækslet sættes på kontrolboksen, må ledningerne ikke
komme i klemme. Træk ledningerne gennem lednings-
hullerne for at undgå beskadigelse af ledningerne.

• Sørg for, at ledningen til fjernbetjeningen, ledningerne
mellem enhederne og andre elektriske ledninger ikke føres
ved det samme sted udenfor anlægget, hold dem adskilt med
mindst 50 mm, ellers kan elektrisk støj (eksterne for-
styrrelser) forårsage forkert drift eller brud.

10.2 TILSLUTNING AF STRØMFORSYNINGSKABEL 
OG JORDLEDNING

• Før både strømforsyningskablet og jordledningen gennem 
hullet til ledningsføring og ind i styreboksen, og brug de 
medfølgende klemmer til sikring af ledningerne på 
klemmerækken. (Se fig. 17)

Detalje klemrække (X1M)

<Forholdsregler ved føring af strømførende 
ledninger>

[FORSIGTIG]

[1] Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde 
strømforsyningen til hele systemet. 

[2] En enkelt-afbryder kan anvendes til strømforsyningen til 
enheder i samme system.
Imidlertid skal forgreningskontakter og 
forgreningskredsløbsafbrydere vælges meget omhyggeligt.

[3] Forsyn strømforsyningskablet til hver enhed med en kontakt 
og en sikring, som vist på tegningen.

Enheder Strømforsyning Ventilatormotor

Model Hz Volt
Spændings-

område
MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Maks. 
264 V
Min. 

198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

3,25 15 0,21×2 1,3×2

1 Styreboks

2 Printkort

3 Transmissionsledning

4 Strømforsyningskabel og jordledning

5 Jordklemme

6 Føring af transmissionsledning gennem hul

7 Føring af strømforsyningsledning gennem hul

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Figur 17

1 Jordledning
Afmonteres ved installation af luftbefugterens styredel 
(medfølger ikke)

2 Ledningsforbindelse til luftbefugterens styredel

3 Klemmedele af harpiks

4 Bøjle (tilbehør)

5 Jordklemme (M4 skrue, fjederskive, spændeskiven 
med krave)

6 Strømforsyningsledning
Jordledning

5

1

2
3

4
6
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EKSEMPEL PÅ KOMPLET SYSTEM

[4] Brug en rund krympeterminal ved tilslutning til strøm-
forsyningens klemrække.
Se følgende, hvis der ikke anvendes krympeterminal.
• Tilslut ikke ledninger med forskellig diameter til den 

samme strømforsyningsterminal.
(Løse forbindelser kan forårsage overophedning.)

• Brug den el-ledning, der er angivet. Slut ledningen til 
terminalen. Spænd ledningen fast uden at udsætte 
terminalen for alt for stor belastning. 
(Tilspændingsmoment: 131 N•cm ±10%)

[5] Tilspændingsmoment for terminalskruerne.
• Brug en passende skruetrækker ved stramning af 

terminalskruerne. Hvis kærven på skruetrækkeren er 
for lille, kan skruehovedet beskadiges, og skruen kan 
ikke spændes korrekt.

• Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne 
beskadiges.

• Se tabellen nedenfor vedr. tilspændingsmoment for 
terminalskruerne.

<Forholdsregler ved tilslutning af jord>

Når man trækker jordledningen ud, skal man føre den så den 
kommer ud ved den udskårne del på spændeskiven med krave.
(En dårligt forbundet jordledning kan betyde dårlig 
jordforbindelse.)

1 Strømforsyning

2 VRV udendørsenhed

3 Kontakt

4 Sikring

5 Blæser til varmegenvinding (VKM)

6 VRV indendørsenhed

7 Fjernbetjening

8 Strømforsyningsledning
Afskærmet kabel (H05VV-03G)

9 Transmissionsledning
Afskærmet kabel

Figur 18

1 Sæt en isolerende muffe på

2 Rund krympe-terminal

3 El-ledning

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Tilspændingsmoment 
(N•m)

Klemrække til fjernbetjeningsledning/
transmissionsledning (X3M)

0,88 ±0,09

Klemrække strømforsyning (X1M) 1,31 ±0,13

Jordklemme 1,69 ±0,25

1 Rund krympe-terminal

2 Fjederskive, flad skive

3 Jordforbindelsesskrue

4 Spændeskive med krave

5 Udskæringsdel

5

1

2

3

4
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10.3 STRØMFORSYNINGSLEDNING / LEDNING 
TIL FJERNBETJENING / LEDNING TIL 
COMPUTERSTYRING
• Før ledningen til fjernbetjeningen, transmissions-

ledningen og ledningen til computerstyring ind gennem 
hullet i styreboksen, og tilslut dem til klemmerne på 
X3M klemrækken. Spænd med spændematerialet efter 
endt tilslutning. 
(Se fig. 18)

Detalje klemrække (X3M)

[FORSIGTIG]
• Se installationsvejledningen til fjernbetjeningen med anvis-

ninger om montage og føring af ledninger til fjernbetjeningen.
• Man må under ingen omstændigheder tilslutte strøm-

forsyningskablet til klemrækkerne til fjernbetjenings- 
eller transmissionsledninger.
Dette vil ødelægge hele systemet.

• Tilslut ledninger til fjernbetjening og transmission til de 
respektive klemrækker.

10.4 LEDNINGSFØRING TIL FUGTREGULATOREN 
(MEDFØLGER IKKE) 
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>
• Før denne ledning ind i styreboksen sammen med 

strømforsyningsledningen gennem hullet.
• Fjern jordledningerne (1 og 2) på X1M klemrækken, 

og tilslut ledningerne til fugtregulatoren.
• Fastgør med klemmemateriale sammen med 

strømforsyningsledningen. (Se fig. 17)

PAS PÅ

<Kun VKM-GBMV1 serien>
• Hvis der anvendes styredel til luftbefugteren, skal man 

installere en pr. enhed med varmegenvindings-blæser.
Hvis der styres mere end en enhed med varmegenvindings-
blæser med en enkelt styredel til luftbefugter, kan 
reguleringen af fugtigheden blive forkert og medføre 
vandlækage osv.

10.5 EKSEMPEL PÅ LEDNINGSFØRING
• Denne enhed kan være en del af det kombinerede 

driftssystem anvendt sammen med indendørsenheder 
(VRV system klimaanlæg), eller som et uafhængigt system 
til behandling af luft udefra. 

• Når der tilsluttes med en VRV-R type, og når der ledes 
rumluft (RA) fra denne enhed ind direkte fra loftet, skal man 
forbinde med en BS-enhed identisk med VRV-R indendørs-
enheden (master-enhed) og enhederne skal køre gruppe-
forbundet. (Se detaljer i de tekniske data).

Figur 19

1 Klemmedele af harpiks

2 Bøjle (tilbehør)

3 Ledning til fjernbetjening
Transmissionsledning

Lednings-
specifikationer Beklædt ledning (ledning med 2 par)

Dimension 0,75 - 1,25 mm
2

Længde Maks. 100 m

Specifikationer, 
ekstern kontakt

Normal lukket kontakt
(strømstyrke tolerance 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Driftssystem kombineret med VRV-system (forbundet med enheder med varmegenvindings-blæser og standard 
indendørsenheder i en enkelt kølekreds)>

1 Udendørsenhed

2 Strømforsyning (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Kontakt

4 Sikring

5 Transmissionsledning

6 Fjernbetjening

7 Ledning til fjernbetjening

8 Jord

9 Standard indendørsenhed A

10 Standard indendørsenhed B

11 Varmegenvindings-blæser A (type til 
behandling af luft udefra)

<Uafhængigt system (kun forbundet med en enhed med varmegenvindings-blæser i en enkelt kølekreds)>

1 Udendørsenhed

2 Strømforsyning (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Kontakt

4 Sikring

5 Transmissionsledning

6 Fjernbetjening

7 Jord

8 Standard indendørsenhed A

9 Standard indendørsenhed B

10 Varmegenvindings-blæser A (type til 
behandling af luft udefra eller 
standardtype)
Standardtype: ... VAM serie

<Inklusive BS-enhed>

1 Udendørsenhed

2 Strømforsyning (220-240V, 50 Hz, ~)

3 Kontakt

4 Sikring

5 Transmissionsledning (ingen polaritet)

6 BS-enhed

7 Fjernbetjening

8 Ledning til fjernbetjening

9 Jord

10 Standard indendørsenhed A

11 Blæser til varmegenvinding A

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

5

1

2 2 2

3

4

6

8 8 8

9 10 11

7
6

3

4

3

4

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

IN/D OUT/D
Control box

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

5

1

2 2 2

3

4

6

7 7
7

8 9 10

6 6

3

4

3

4

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Control box

Control box

5

12 2

3
4

3
4

7

6

8

9 9
10 11
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[FORSIGTIG]
Det er ikke nødvendigt at angive adresse på indendørs-
enheden, hvis der anvendes gruppestyring. (Det indstilles 
automatisk, når der tændes for strømmen.) Men da 
varmegenvindings-blæseren (type til behandling af luft udefra) 
anvender to fjernbetjenings-adresser pr. enhed, er antallet af 
enheder, der kan gruppestyres, følgende.

Bemærk:
Hvis der samtidig anvendes et kølesystem, skal en enkelt 
BS-enhed være forbundet med varmegenvindings-blæseren 
(type til behandling af luft udefra) og med indendørsenheder 
via gruppestyring. Hvis en enkelt BS-enhed kun er forbundet 
med varmegenvindings-blæseren, skal blæserens drift-
stilstand defineres fast som enten køling, opvarmning eller 
ventilation.

10.6 STYRING MED 2 FJERNBETJENINGER 
(STYRING AF 1 INDENDØRSENHED MED 
2 FJERNBETJENINGER)

• Når der anvendes 2 fjernbetjeninger, skal den ene være 
indstillet på "MAIN" og den anden på "SUB".

MAIN/SUB OMKOBLING
(1) Pres en kærvskruetrækker ind i fordybningen mellem 

den øverste og nederste del af fjernbetjeningen, og vip 
den øverste del af fra 2 positioner.
(Fjernbetjeningens printkort er sat på den øverste del af 
fjernbetjeningen).

(2) Drej MAIN/SUB omkoblingskontakten på et af de to 
fjernbetjeningsprintkort til "S".
(Lad den anden kontakt til den anden fjernbetjening være 
indstillet på "M".

<Fremgangsmåde ved ledningsføring> 
(se "9. LEDNINGSFØRING".)

(1) Fjern dækslet på kontrolboksen.

(2) Tilføj fjernbetjening 2 (SUB) til fjernbetjeningens klemrække 
(P1, P2) i styreboksen. 
(Ingen polaritet).

[FORSIGTIG]
• Der skal bruges ledningsovergange, når man anvender 

gruppestyring og 2 fjernbetjeninger på samme tid.
• Tilslut indendørsenheden for enden af ledningsovergangen 

(P1, P2) til fjernbetjening 2 (SUB/sekundær).

Antal indendørs-
enheder til 
klimaregulering

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Antal enheder 
med varme-
genvindings-
blæser

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1 Øverste del af fjernbetjeningen

2 Nederste del af fjernbetjeningen

3 Sæt skruetrækkeren ind her og fjern forsigtigt den 
øverste del af fjernbetjeningen.

1

2
3

1 Fabriksindstilling

2 Man behøver kun at ændre en fjernbetjening, 
hvis fabriksindstillingerne er uændrede.

3 Fjernbetjeningens printkort

1 Klemrække for fjernbetjening

2 Fjernbetjening 1 (PRIMÆR)

3 Fjernbetjening 1 (SEKUNDÆR)

1 Indendørsenhed 1

2 Indendørsenhed 2

3 Maks. antal indendørsenheder

4 Ledningsovergang (P1.P2)

5 Fjernbetjening 1 (PRIMÆR)

6 Fjernbetjening 2 (SEKUNDÆR)

S

M
S

S
M1

3

2

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6
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10.7 EKSTERN FJERNBETJENING (NØDSTOP OG 
TIL/FRAKOBLING)

• Ledningsspecifikationer og hvordan ledningsinstallationerne 
foretages
Tilslut input udefra til terminalerne T1 og T2 på 
fjernbetjeningens klemrække.

* Udstyret til automatisk køling om natten kan ikke standses 
tvunget med T1 eller T2.

• Aktivering
I følgende tabel beskrives FORCED OFF og ON/OFF drift i 
forhold til input A.

• Valg af FORCED OFF og ON/OFF drift
Indtast valg af FORCED OFF og ON/OFF drift med 
indstillinger for det lokale "Eksternt ON/OFF input" baseret 
på "11. BRUGSSTEDSINDSTILLING OG TESTKØRSEL".

10.8 CENTRAL STYRING

Hvis der foretages styring med en central enhed (central 
styreenhed osv.), skal man definere et gruppenummer med 
fjernbetjeningen. Se detaljer i manualen til hver enkelt central 
enhed.

11 BRUGSSTEDSINDSTILLING OG 
TESTKØRSEL

11.1 FORETAG BRUGSSTEDSINDSTILLING MED 
FJERNBETJENINGEN

(1) Kontrollér, at låget på kontrolboksen på indendørs- og 
udendørsenheden er lukket.

(2) Alt efter installationstype skal du foretage brugssteds-
indstillinger med fjernbetjeningen, efter at strøm-
forsyningen er blevet koblet til, og du skal følge 
anvisningerne i manualen om indstillinger på brugs-
stedet, som følger med fjernbetjeningen.

Du skal endvidere sikre dig, at kunden beholder 
manualen om indstillinger på brugsstedet sammen med 
betjeningsvejledningen.

11.1.1 BRUGSSTEDSINDSTILLING
Foretag indstillinger på enheden med varmegenvindings-
blæser med VRV-system klimaanlæggets fjernbetjening

<Første indstilling>
• "TILSTANDS-NR." 17, 18 og 19: Gruppestyring af enheder 

med varmegenvindings-blæser.
• "TILSTANDS-NR." 27, 28 og 29: individuel styring

<Driftsprocedure>
I det følgende beskrives driftsproceduren og 
indstillingerne.

(1) Tryk på INSPEKTION/TEST DRIFT -knappen i mere end 
fire sekunder i normal driftstilstand for at gå til 
brugsstedsindstilling.

(2) brug TEMPERATURINDSTILLINGS-KNAPPEN til valg af 
det ønskede "TILSTANDS-NR.". (Kodedisplayet blinker).

(3) For at foretage indstillinger på individuelle enheder under 
gruppestyring (når tilstand nr. 27, 28 eller 29 er valgt) skal 
du trykke på TIMER-INDSTILLING ON/OFF knappen for at 
vælge det "enheds-nr.", hvor indstillingerne skal foretages. 
(Dette er ikke nødvendigt, når der foretages indstillinger 
vedrørende hele gruppen).

(4) Tryk på øverste del af TIMER-knappen for at vælge 
"FØRSTE KODE-NR.".

(5) Tryk på nederste del af TIMER-knappen for at vælge 
"ANDET KODE-NR.".

(6) Tryk på "PROGRAM/CANCEL knappen for at indlæse 
indstillingen. (Kodedisplayet holder op med at blinke og 
lyser konstant).

(7) Tryk på INSPEKTION/TEST DRIFT -knappen for at gå 
tilbage til normal driftstilstand.

1 Input A

Lednings-
specifikationer Beklædt ledning (2 ledere)

Diameter 0,75 - 1,25 mm
2

Længde Maks. 100 m

Ekstern klemme Kontakt, som kan sikre den mindste 
belastning på 15V DC, 1mA.

FORCED OFF ON/OFF drift

Input ON standser drift (ikke muligt 
med fjernbetjeninger).

Input OFF → ON slår 
enheden TIL.

Input OFF muliggør styring med 
fjernbetjening.

Input ON → OFF slår 
enheden FRA.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 FØRSTE KODE-NR.

2 ANDET KODE-NR.

3 DRIFTSMÅDE-NR. (MODE NO.)

4 FIELD SET MODE (brugsstedsindstilling)

SETTING

2

1
3

4
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<Eksempel>

Når man justerer ventilations-luftstrømmen til lav 
indstilling under gruppeindstilling, skal man indtaste 
tilstands-nr. "19" FØRSTE KODE-NR., "0" og ANDET 
KODE-NR, "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)
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■ INDSTILLINGER OG INDSTILLINGSTAL

 : Fabriksindstilling

Beskrivelse af 
indstilling

DRIFTS-
MÅDE-
NR. 
(MODE 
NO.)

FØRSTE 
KODE-
NR.

ANDET KODE-NR.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Eksternt ON/OFF input 12 1 Tvungen 
OFF

ON/OFF 
drift

Intervaltid for visning af 
filterskilt

17 (27)

0 Ca. 2500 
timer

Ca. 1250 
timer

Der 
tælles 
ikke

Automatisk køling om natten 
ON/OFF og starttid

1 OFF
ON

2 timer 
senere

ON
4 timer 
senere

ON
6 timer 
senere

ON
8 timer 
senere

Oprindelig indstilling af 
blæser 4 Normal Meget 

høj Normal Meget 
høj

Direkte kanalforbindelse 
med VRV

5

Uden kanal 
(indstilling 

af 
luftstrøm)

Direkte 
kanal 

(blæser 
fra)

–

Uden kanal 
(indstilling 

af 
luftstrøm)

–

Direkte 
kanal 

(blæser 
fra)

Uden 
kanal 

(blæser 
fra)

Kolde områder (valg af 
blæserdrift for opvarmning 
termostat fra)

– – –

Termostat 
OFF: L

Afrimning: 
OFF

–

Termostat 
OFF: L

Afrimning: 
OFF

Termostat 
OFF: –

Afrimning: 
OFF

Blæser til automatisk køling 
om natten 6 Høj

Meget
Høj

Visning af ventilationstilstand
18 (28)

4 Vis Skjul

Tilfør større luftmængde / 
blæs større luftmængde ud 7 Tilførsel Udblæsning Tilførsel Udblæsning

Indstilling af lav tilførsel

19 (29)

1 Nej – – – – – –
Konstant kørsel

Mindre Normal

Blæsertrin til forsyning
(justering af luftstrømmens 
retning)

2
Mindre Normal Mere

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Blæsertrin til udblæsning
(justering af luftstrømmens 
retning)

3
Mindre Normal Mere

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

24-timers blæser-indstilling 4 Nej – – – – – –
Konstant kørsel

Mindre Normal

Blæserdrift i bolig, når 
varmeenhed er tilsluttet 8 Deaktiveres Deaktiveres Aktiveres Aktiveres

Større luftmængde ON/OFF 1A 0 OFF ON
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BEMÆRK)
1. ANDET KODE-NR. indrammet i fed streg er fabriksindstillingen.
2. Indstillingen foretages for hele gruppen, men hvis der er valgt et tilstands-nummer i parentes, kan indendørsenhederne også 

indstilles individuelt. Man kan dog kun kontrollere ændringer i indstillingerne i parentesen i individuel tilstand. (Ved gruppestyring 
foretages ændringerne, men displayet viser stadig fabriksindstilling).

3. Foretag ikke indstillinger, der ikke vises på listen. Hvis ikke de relevante funktioner er tilgængelige, vises de ikke.
4. Når systemet går tilbage til normal tilstand, nulstilles fjernbetjeningen, så displayet kan vise "88".
5. Når "Indstilling af angivelsestid for filtersignal" eller "Indstilling af automatisk køling om natten" ændres, skal du forklare kunden 

om disse ændringer.
6. Se nedenfor vedrørende detaljer om indstillinger i kolde områder.

–: drift ved den indstillede blæser-effekt

Ved uafhængig drift

–: drift ved den indstillede blæser-effekt
Lav: drift med reduceret blæser-effekt

Afrimning
• Under opvarmningen bliver udendørsenhedens konvektor koldere. Varmekapaciteten falder, og systemet starter afrimningen.
• Fjernbetjeningen viser " ", indtil der blæses varm luft ind.
• Enheden går tilbage til opvarmning igen efter 6 - 8 minutter (maksimalt 10 minutter).
• Under afrimning fortsætter enhedens blæsere med at køre (fabriksindstilling). Formålet med dette er at opretholde graden af 

ventilation og befugtning.
• Ændring af placeringen af luftafgangsgitteret bør overvejes, hvis der er risiko for, at det trækker ind gennem gitteret.
• Man kan dog standse blæseren ved at indstille fjernbetjeningen. Stands ikke blæseren på steder, hvor manglende ventilation på 

grund af standset blæser kan medføre, at der ledes forurenet luft eller fugt ind i andre rum, eller hvor det trænger ind udefra. (luft 
med vira fra sygeværelser, eller lugt fra toiletter osv.)

7. Temperaturindstilling for lokale forhold:
Hvis ikke indeluften (RA) suges direkte fra rummet (f.eks. RA-kanal ikke tilsluttet), kan temperaturen på indeluften (RA) være 
højere end den indstillede temperatur på standard indendørsenheden. I dette tilfælde skal man justere indstillede temperaturer for 
opvarmning (befugtning) og køling i overensstemmelse med de lokale forhold.

• Indstillet temperatur, fabriksindstilling: Opvarmning (befugtning) …21°C, køling (indsugnings-temperatur ved varmeveksler til 
køling) … 26°C

• Område for indstillet temperatur, der kan konfigureres: Opvarmning (befugtning) …14 til 26°C, køling …18 til 33°C 
Korrelationen er som følger: 
Indstillet temperatur for køling = indstillet temperatur for opvarmning (befugtning) + temperaturforskel for termo-omskiftning køling/
opvarmning (eksempel 26°C = 21°C + 5°C)

Når VRV system serien med varmegenvinding er tilsluttet, skal temperaturen for køle/varme-omskiftning i automatisk drift indstilles 
efter de lokale forhold.
• Indstillet omskiftnings-temperatur, fabriksindstilling: Opvarmning (befugtning) …15°C, køling (udendørs temperatur) … 25°C
• Område for omskiftnings-temperatur, der kan konfigureres: Opvarmning (befugtning) …10 til 18°C, køling …19 til 30°C

Korrelationen er som følger: 
Omskiftnings-temperatur for køling = omskiftnings-temperatur for opvarmning + temperaturforskel ved omskiftning køling/
opvarmning (eksempel 25°C = 15°C + 10°C)

Klimaanlæggets blæser 01 02 04 06 08

Termostat opvarmning off Drift – – Lav Lav –

Afrimning Stop – Stop Stop Stop Stop

Olieretur Stop – Stop Stop Stop Stop

Klimaanlæggets blæser 01 02 04 06 08

Termostat opvarmning off: Drift – – Lav Lav –

Afrimning Stop – – Stop Stop Stop

Olieretur Stop – – Stop Stop Stop

DRIFTS-
MÅDE-NR. 

(MODE 
NO.)

FØRSTE 
KODE-NR. Beskrivelse af indstilling

ANDET KODE-NR.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4 Temperaturområde for termo-
omskiftning køling/opvarmning 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1
Indstillet temperatur for opvarmning 

(befugtning) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DRIFTS-
MÅDE-NR. 

(MODE 
NO.)

FØRSTE 
KODE-NR. Beskrivelse af indstilling

ANDET KODE-NR.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3 Temperaturforskel ved omskiftning 

køling/opvarmning
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Omskiftnings-temperatur ved 
opvarmning 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 FORETAG EN TESTKØRSEL I HENHOLD TIL 
UDENDØRSENHEDENS 
INSTALLATIONSVEJLEDNING

(1) Se efter, om dækslet er sat på styreboksen, før du slår 
strømmen til.

(2) Foretag en testkørsel efter anvisningerne 
i udendørsenhedens betjeningsvejledning.

• Fjernbetjeningens funktionslampe vil blinke, hvis der 
opstår en fejl. Check fejlkoden på displayet for at 
identificere fejlen. Der er en forklaring af fejlkoderne 
og de tilhørende problemer på mærkaten "Forsigtig ved 
service/Caution for servicing" på udendørsenheden.
Hvis displayet viser et af følgende, kan ledningerne være 
tilsluttet forkert, eller strømtilførslen er afbrudt, så 
kontrollér igen.

11.3 START BEFUGTEREN
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

(1) Kontrollér, at rør med fødevand er tilsluttet korrekt.
(2) Åben spærreventilen til vandforsyning. (Der tilføres ikke 

vand på dette tidspunkt).
(3) Kør enheden med varmegenvindings-blæser med 

opvarmning.
(Få oplysninger om, hvordan enheden køres med 
opvarmning, i installationsvejledningen, der følger med 
indendørsenheden).
Vandtilførsel starter, og befugteren begynder at køre.

(4) Efter start af opvarmning (befugtning), afgiver magnet-
ventilen til vandforsyning en lyd hvert 3. eller 4. minut 
(en klikkende lyd). Hør efter denne klikkende lyd, og lad 
enheden køre i 30 minutter for at kontrollere, at 
befugtning kører normalt.

PAS PÅ

• Hvis der udføres indendørs afsluttende arbejde, når testen 
er afsluttet, skal du bede kunden om ikke at starte 
befugteren, før det indendørs afsluttende arbejde er 
færdiggjort, da indendørsenheden og varmegenvindings-
blæseren ellers kan beskadiges.

• Hvis befugteren kører, kan maling, partikler fra slibemidler 
og andet materiale, der anvendes til indendørs afsluttende 
arbejde, tilsmudse varmegenvindings-blæseren og 
medføre vandsprøjt eller -lækage.

Display fjernbetjening Indhold

" " vises.
• Der er kortslutning ved FORCED OFF 

terminalerne (T1, T2).

" " vises. • Der er ikke foretaget testkørsel.

" " vises.

" " vises.

• Strømforsyningen til udendørsenheden 
er koblet fra.

• Udendørsenheden er ikke sluttet til 
strømforsyningen.

• Forkert ledningsføring af 
transmissionsledning og ledning 
(ledning til fjernbetjening eller 
FORCED OFF ledning).

• Transmissionsledningen er afbrudt.

" " vises.
• Dæmper driftsfejl. (Spændingsfejl 

strømforsyning)

" " vises.
• Blæsermotor driftsfejl. (Spændingsfejl 

strømforsyning)

" " vises.
• "MAIN/SUB" indstilling på 

fjernbetjeningen er forkert.

Ingen visning

• Strømforsyningen til indendørsenheden 
og varmegenvindings-blæseren er 
slået fra.

• Indendørsenheden og 
varmegenvindings-blæseren er ikke 
sluttet til strømforsyningen.

• Forkert ledningsføring af ledninger til 
fjernbetjening, transmissionsledning 
og/eller FORCED OFF ledning.

• Ledningen til fjernbetjeningen er 
afbrudt.
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