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1 SIKKERHETSTILTAK
Sørg for å følge disse "SIKKERHETSTILTAK". Dette produktet 
hører innunder betegnelsen "utstyr ikke allment tilgjengelig".
Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL 
og FARE. Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor: de er 
viktige for å trygge sikkerheten.

ADVARSEL............Angir en potensielt farlig situasjon 
som, hvis den ikke forhindres, kan 
medføre død eller alvorlig 
personskade.

FARE .....................Angir en potensielt farlig situasjon 
som, hvis den ikke forhindres, kan 
medføre mindre eller moderat person-
skade. Kan også brukes til å varsle om 
risikabel bruk.

• Når installeringen er fullført, må du teste ventilatoren med 
varmegjenvinning og kontrollere at ventilatoren fungerer som 
den skal. Gi brukeren tilstrekkelig innføring i bruk og 
rengjøring av ventilatoren med varmegjenvinning i henhold 
til driftshåndboken. Be brukeren om å oppbevare denne 
håndboken sammen med driftshåndboken på et lett 
tilgjengelig sted for fremtidig bruk.

ADVARSEL

• Be nærmeste forhandler eller kvalifisert personell om å 
utføre installeringsarbeid. Feilaktig installering kan med-
føre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Installeringen skal utføres i henhold til installerings-
håndboken, og det skal ikke gjøres endringer på anlegget.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt 
eller brann. Det kan føre til personskade hvis ventilatoren 
med varmegjenvinning faller ned.

• Installer ventilatoren med varmegjenvinning på et fundament 
som kan bære vekten av det. 
For svakt underlag kan medføre at ventilatoren med varme-
gjenvinning faller ned og forårsaker personskade. Det kan 
dessuten føre til vibrasjon i innendørsanleggene og 
forårsake en ubehagelig hakkelyd.

• Pass på at avtrekksluften ikke kommer inn gjennom den 
utendørs luftinntaksventilen. Det kan føre til at luften i 
rommet forurenses, noe som kan være helseskadelig.

• Plasser utendørs luftinntaksventil slik at den ikke suger inn 
avtrekksluft som inneholder forbrenningsluft osv.
Feilaktig installering kan føre til oksygenmangel i rommet og 
kan forårsake alvorlige ulykker.

• Sørg for at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert personell 
i henhold til gjeldende lovgivning (merknad 1) og denne 
installeringshåndboken, og bruk en separat strømkrets.
Bruk alltid ledninger som er lange nok. Ikke koble til flere 
ledninger. Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen eller 
utilstrekkelig elektrisk konstruksjon kan medføre elektrisk 
støt eller brann.
(merknad 1) Gjeldende lovgivning betyr "Alle internasjonale, 

nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestem-
melser og/eller lovsamlinger som er relevante 
og gjeldende for et bestemt produkt eller 
område".

• Sørg for at du bare bruker spesifiserte deler og angitte 
tilbehør til installeringsarbeid. Bruk av annet enn spesifiserte 
deler kan medføre at ventilatoren med varmegjenvinning 
faller ned eller at det oppstår vannlekkasje, elektrisk støt, 
brann osv.

• Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk 
vind, tyfon og jordskjelv. Feilaktig installering kan forårsake 
ulykke, for eksempel hvis ventilatoren med varme-
gjenvinning faller ned.

• Sørg for at alt ledningsopplegg er trygt, bruk spesifiserte 
ledninger, og sørg for at ytre krefter ikke innvirker på 
kontakter og ledninger.
Feilaktig tilkobling eller festing kan forårsake varmgang eller 
brann.

• Ved ledningsopplegg for fjernkontroll og overføring samt for 
strømtilførsel må ledningene formes slik at lokket på kontroll-
boksen kan festes ordentlig. Hvis lokket på kontrollboksen 
ikke er på plass, kan det medføre overopphetede kontakter, 
elektrisk støt eller brann.

• Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle 
kjølemedielekkasje.
Når ventilatoren med varmegjenvinning installeres i et lite 
rom, må du sørge for at en eventuell kjølemedielekkasje ikke 
overstiger konsentrasjonsgrensen. Ellers kan dette for-
årsake ulykke som følge av oksygenmangel.

• Hvis det lekker kjølemediegass under installeringen, må 
området straks ventileres. Det kan dannes giftig gass 
dersom kjølemediegass kommer i kontakt med ild.

• Når installeringen er fullført, må du kontrollere at det ikke 
lekker kjølemediegass. Det kan dannes giftig gass dersom 
kjølemediegass lekker ut i rommet og kommer i kontakt med 
brannkilder som vifteovn, kamin eller gasskomfyr.

• Trekk ut strømtilførselen før du berører de elektriske kom-
ponentene. Du kan få elektrisk støt hvis du berører de 
strømførende delene.

• Unngå all direkte kontakt med kjølemedium som har lekket 
ut ved et uhell. Dette kan føre til store sår som følge av 
frostskade.

• Ventilatoren med varmegjenvinning må jordes. 
Jordledningen må ikke kobles til gass- eller vannrør, lyn-
avleder eller telefonjordleder. Ufullstendig jording kan med-
føre elektrisk støt eller brann. Spenningsstøt fra lynnedslag 
eller andre kilder kan medføre skade på luftkondisjonerings-
anlegget.

• Sørg for å installere jordfeilbryter.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt og brann.

FARE

• Installer dreneringsrør i henhold til denne installerings-
håndboken for å sikre god drenering, og isoler rørene 
for å unngå kondens. Feilaktig drenering kan forårsake 
vannlekkasje slik at møblene blir våte.

• Installer ventilator med varmegjenvinning, strømledning, 
fjernkontrolledning og overføringsledning minst 1 meter unna 
TV- eller radioapparater for å forhindre interferens eller støy. 
(1 meter er eventuelt ikke nok for å forhindre støy, avhengig 
av radiobølgene.)
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• Installer de to utendørskanalene skrånende nedover slik 
at det ikke kommer inn regnvann i anlegget. Hvis dette ikke 
gjøres skikkelig, kan det komme inn vann i bygningen som 
kan skade møbler og forårsake elektrisk støt og brann.

• Isoler de to utendørskanalene og tilførselsluftkanalen for å 
forhindre kondens. Hvis dette ikke gjøres skikkelig, kan det 
komme inn vann i bygningen som kan skade møbler osv.

• Isoler kanalen og elektrisiteten i veggen hvis en metallkanal 
skal føres gjennom metallgitteret og trådgitteret eller metall-
fôringen i en vegg med trekonstruksjon. Feilaktig utført 
arbeid i kanalen kan medføre elektrisk støt eller brann.

• Ikke installer ventilatoren med varmegjenvinning på 
følgende steder:
1. Steder som er utsatt for høy temperatur eller åpen 

flamme.
Dette kan føre til brann eller overoppheting.

2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Det kan medføre brann. 

3. Steder som maskinanlegg eller kjemiske anlegg der 
det utvikles gass som inneholder helsefarlig gass eller 
etsende komponenter av materialer, slik som syre, alkali, 
organisk løsemiddel og maling. Steder der det kan lekke 
ut brennbare gasser. Kobberrør og slagloddede skjøter 
kan korrodere, slik at kjølemiddelet kan lekke ut og føre 
til forgiftning eller brann.

4. Steder under frysepunktet. Hvis anlegget brukes ved 
temperaturer under 0°C, kan dette føre til at drenerings-
sumpen, tilførsels- og utløpsrørene, luftfukterelementet, 
magnetventilene og andre deler vil fryse, som igjen kan 
forårsake ulykker.

5. Der det er maskiner som avgir elektromagnetiske bølger. 
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og 
forårsake funksjonsfeil i utstyret.

6. Der det kan lekke brannfarlige gasser, der karbonfibrer 
eller brannfarlig støv svever i luften, eller der flyktige 
brennbare væsker som tynner eller bensin blir håndtert.
Hvis det lekker ut gass som blir værende rundt ventila-
toren med varmegjenvinning, kan det føre til antenning.

• Pass på at temperaturen og luftfuktigheten nær anlegget og 
luftinntaksristen/luftutløpsristen er innenfor grenseverdiene 
som gjelder for bruksvilkårene.
1. Kjølevogn eller andre steder med lave temperaturer.
2. Steder som baderom eller oppvarmede bassenger som er 

utsatt for fuktighet.
Dette kan føre til brann eller elektrisk lekkasje eller elektrisk 
støt.

• Pass på at det er iverksatt tiltak for å beskytte mot snø. 
Uten beskyttelse kan det komme inn snø gjennom utendørs-
kanalene, som kan skade møbler og forårsake elektrisk støt 
og brann.

• På steder der insekter lett tiltrekkes lyset, for eksempel der 
det er et vindu eller lys i nærheten av en ventilasjonsluke, 
kan svært små insekter noen ganger komme seg inn 
i rommet via ventilasjonsluken. Siden det er vanskelig 
å forhindre helt at svært små insekter kommer seg inn, er det 
viktig å finne en god løsning, slik som en filterboks (kjøpes 
lokalt), under konstruksjonsprosessen som beskytter mot 
insekter.

• Ventilatoren med varmegjenvinning er ikke beregnet for 
bruk på steder der det kan forekomme eksplosjoner.

2 FØR INSTALLERING
Tilbehøret som trengs til installasjonen, må oppbevares 
i din forvaring til installeringsarbeidet er fullført. Ikke kvitt 
deg med dette!

Når du har løftet ut anlegget, skal det beskyttes med emballa-
sjen for å forhindre riper frem til installeringsarbeidet er utført.

[1] Fastsett en transportmåte.

[2] La anlegget bli værende i emballasjen under flytting til det 
kommer til installeringsstedet. Dersom anlegget må pakkes 
ut, skal det benyttes en stropp av mykt materiale eller 
beskyttelsesplater sammen med et tau når anlegget løftes 
for å unngå skade eller riper på anlegget.

Løft anlegget ved hjelp av opphengsbrakettene (4 steder) 
når du åpner esken og flytter det. Anlegget må ikke løftes 
ved å holde i andre deler (spesielt ikke i kjølemedierørene, 
dreneringsrørene, vanntilførselsrørene og forbindelses-
flensen for kanal).

• Kontroller hvilken type R410A-kjølemedium som skal 
brukes før anlegget installeres. (Bruk av feil kjølemedium 
vil forhindre normal drift av anlegget.)

• Se i installeringshåndboken som følger med utendørs-
anlegget, når dette skal installeres.

2.1 FORHOLDSREGLER
• Pass på at du viser kundene hvordan anlegget skal brukes 

(spesielt vedlikehold av luftfilter samt driftsprosedyren) ved 
at de selv utfører operasjonene mens de ser i håndboken.

• Der luften har et høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen, og der 
spenningen varierer kraftig (f.eks. på fabrikker). Gjelder også 
for kjøretøy og skip.

2.2 TILBEHØR
Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget.

Navn
Forbindel-
sesflens 
for kanal

M4-
gjengeskrue 
(for 
forbindelses-
kanal)

Vanntilførselsrør 
med sil

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

Form
50-type M4×12
80, 100-type M4×16

Navn
Hurtigkobling 
(kobberrør-
skjøt)

Konisk mutter 
(kobberrør-
skjøt)

Isolasjonsdeksel 
til kjølemedieør

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

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

Form
ID: Ø35 ID: Ø26

Navn

Isolasjons-
deksel til 
vann-
tilførselsrør

Tetnings-
materiale Klemme

(Annet)

• Installerings-
håndbok

• Drifts-
håndbok

Antall

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

1 stk.

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

Form
ID: Ø15
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2.3 TILLEGGSUTSTYR
• Dette anlegget kan utgjøre en del av to ulike systemer: som 

en del av det kombinerte driftssystem som brukes sammen 
med luftkondisjoneringsanlegg i VRV-SYSTEM, og som 
frittstående system med kun ventilatoren med varme-
gjenvinning. Du trenger en fjernkontroll til dette anlegget 
når det brukes som frittstående system.

Tabell

MERKNAD) 1
Rådfør deg med nærmeste forhandler hvis du bruker en 
annen fjernkontroll enn ovennevnte.
MERKNAD) 2
Vi anbefaler fjernkontroll "BRC1D527" særlig når anlegget 
brukes som frittstående system. Fordi det viser ventilasjons-
modusen og kan velge ventilasjonsviftemodus med 
knappen.

• Når du skal installere anlegget, bør du legge klar den runde 
hetten, luftutløpsristen og luftinntaksristen samt andre deler 
som er nødvendig for installeringen.
Kontakt nærmere forhandler når du skal velge tilleggsutstyr.

TA SPESIELT HENSYN TIL FØLGENDE PUNKTER 
UNDER MONTERINGEN, OG KONTROLLER DEM 
NÅR INSTALLERINGEN ER FULLFØRT.

a. Punkter som skal kontrolleres når arbeidet er utført

Kontroller alle punktene som står oppført under 
"SIKKERHETSTILTAK" ovenfor på nytt.
b. Punkter som skal kontrolleres ved levering

c. Punkter om driften som trenger forklaring

Fjernkontrolltype BRC1D527

Kontrollpunkter
Hva som sannsynligvis 
skjer hvis dette ikke 
utføres på riktig måte

Kontroller 
følgende

Er innendørs- og 
utendørsanleggene 
festet skikkelig?

Anleggene kan falle 
ned, vibrere eller lage 
støy.

Er utendørskanalen 
installert mot utsiden 
med fall nedover?
(Se figur 16)

Det kan dryppe 
kondensvann.

Er gasslekkasjetesten 
utført?

Dette kan føre til 
utilstrekkelig kjøling.

Er anlegget fullstendig 
isolert?

Det kan dryppe 
kondensvann.

Er det jevn flyt i 
dreneringen?

Det kan dryppe 
kondensvann.

Samsvarer 
spenningen på 
strømtilførselen med 
det som er angitt på 
merkeplaten?

Det kan oppstå 
funksjonsfeil i 
anlegget, eller 
komponentene kan 
kortslutte.

Er ledningsopplegg og 
røropplegg riktig 
utført?

Det kan oppstå 
funksjonsfeil i 
anlegget, eller kompo-
nentene kan kortslutte.

Er anlegget skikkelig 
jordet?

Farlig ved elektrisk 
lekkasje.

Er dimensjonene på 
ledningsopplegget 
etter spesifikasjonen?

Det kan oppstå 
funksjonsfeil i 
anlegget, eller kompo-
nentene kan kortslutte.

Er det noe som 
blokkerer luftutløpet 
eller luftinntaket på 
innendørs- eller 
utendørsanleggene?

Dette kan føre til 
utilstrekkelig kjøling.

Er røroppleggslengden 
for kjølemedium og 
tilleggsfylling av 
kjølemedium notert?

Mengden kjølemedium 
i systemet er usikkert.

Er det tilført vann med 
tilkoblede 
vanntilførselsrør?

Ingen befuktning.

Kontrollpunkter
Kon-
troller 

følgende

Har du forklart kunden om driftsmodiene mens du 
viste driftshåndboken?

Gav du driftshåndboken og garantien til kunden?

Punktene merket med ADVARSEL og FARE i drifts-
håndboken gjelder fare for personskade og materiell skade, 
i tillegg til vanlig bruk av produktet. Det er derfor nødvendig 
at du forklarer innholdet i sin helhet, og at du ber kundene 
om å lese driftshåndboken.
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3 VELGE INSTALLERINGSSTED

FARE

• Flytter du på anlegget mens det pakkes ut eller senere, skal 
det løftes etter opphengsbrakettene. Legg ikke trykk på 
andre deler, spesielt ikke kjølemedierørene, drenerings-
rørene, vanntilførselsrørene og forbindelsesflensen for 
kanal.

• Hvis det er fare for at luftfuktigheten i taket kan overstige 
30°C og en relativ luftfuktighet på over 80 %, må du forsterke 
isolasjonen på røropplegget mellom anleggene.
Bruk glassull eller polyetylenskum som isolasjon slik at 
maksimal tykkelse er 10 mm og det får plass inne i 
takåpningen.

• Bruk glassull eller polyetylenskum med en tykkelse 
på 10 mm eller mer som får plass i takåpningen som 
isolasjonsmateriale.

(1) Velg et installeringssted som tilfredsstiller følgende 
krav og som kunden kan akseptere.
• Installer på et sted som er både sterkt og stabilt nok. 

(Bjelker, tak og andre steder som kan bære vekten av 
anlegget.)
Manglende styrke er farlig. De kan også føre til vibrasjon 
og uvanlig driftsstøy.

• Hvor det er mulig å få til røropplegg mellom innendørs- 
og utendørsanleggene innenfor de tillatte grensene. 
(Se i installeringshåndboken for utendørsanlegget.)

• Hvor ingenting blokkerer luftpassasjen.
• Hvor kondens kan dreneres vekk på en skikkelig måte.
• Installer på et sted der luften rundt anlegget eller som 

føres inn i luftfukteren, ikke vil synke under 0°C.
• Anlegget skal ikke installeres rett i taket eller på veggen.

(Det kan oppstå vibrasjon hvis anlegget er i kontakt med 
taket eller veggen.)

• Hvor det er tilstrekkelig klaring for vedlikehold og service 
av anlegget. (Se figur 1)

• Velg *H-dimensjonen for å sikre et fall på minst 1/100, 
som angitt i "6. ARBEID MED DRENERINGSRØR OG 
VANNTILFØRSEL".

[FORHOLDSREGLER]
• Installer innendørs- og utendørsanleggene, 

strømtilførselsledninger og koblingstråder minst 1 meter 
unna TV- eller radioapparater for å forhindre interferens 
eller støy. Det kan hende at 1 meter ikke er tilstrekkelig 
for å forhindre elektrisk støy, avhengig av radiobølgene.

(2) Bruk opphengsbolter ved installeringen. Kontroller at 
taket er sterkt nok til å bære vekten av anlegget. 
Forsterk om nødvendig taket før du installerer anlegget. 
(Monteringsvinkelen står oppført nedenfor. Se denne for å 
kontrollere hvilke punkter som krever forsterkning.)

4 FORBEREDELSER FØR INSTALLERING
(1) Kontroller plasseringsforholdet mellom anlegget og 

opphengsboltene. (Se figur 2)
La det være plass rundt anlegget for service, og monter 
inspeksjonsluker. (La det alltid være en åpning på siden 
av kontrollboksen slik at det er enkelt å inspisere og utføre 
service på luftfiltrene, varmevekslerelementene, viftene og 
luftfukterelementene.)

(mm)

Figur 1

1 Kontrollboks

2 Vedlikeholdsområde (mm)

3 Minimumshøyde (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Figur 2

1 Vinkel på opphengsbolt (mm)

2 Avtrekksluft til utsiden (EA)

3 Frisk luft fra utsiden (OA)

4 Returluft fra rom (RA)

5 Tilførselsluft til rom (SA)

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

7 Kontrollboks

8 Inspeksjonsluker

Modell 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) Sørg for at anlegget ikke utsettes for mer eksternt 
statiske trykk enn angitt grense.
(Se tegningene med karakteristika for viftestyrke og statisk 
ytelse, samt den generelle katalogen om området til 
innstillingen for eksternt statisk trykk.)

(3) Åpne installeringshullet (klargjorte tak).
• Når installeringshullet er åpnet i taket der anlegget skal 

installeres, fører du kjølemedierør, dreneringsrør, over-
føringsledning og fjernkontrolledning frem til anleggets 
hull for rør og ledninger.
Se "6. ARBEID MED DRENERINGSRØR OG 
VANNTILFØRSEL", "7. RØROPPLEGG FOR 
KJØLEMEDIUM" og "10. EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK 
OPPLEGG, OG HVORDAN DU STILLER INN 
FJERNKONTROLLEN".

• Når du har åpnet takhullet, kontrollerer du om nødvendig 
at taket er i vater. Det kan være nødvendig å forsterke 
takrammen for å hindre risting.
Ta kontakt med en arkitekt eller bygningssnekker for 
nærmere opplysninger.

(4) Monter opphengsboltene.
(Bruk M10- til M12-opphengsbolter.)
Bruk en gjennomhullet forankring, forsenket innsats, 
forsenket forankringsbolt eller annet som kan kjøpes lokalt, 
til eksisterende tak for å forsterke taket slik at det kan tåle 
vekten av anlegget.
(Se figur 3)

Merknad: Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.

5 FREMGANGSMÅTE FOR 
INSTALLERING

FARE

<<Hold på undersiden av anlegget eller i opphengs-
braketten uten å legge press på andre deler når du pakker 
ut eller flytter anlegget.>>

<<Når det gjelder delene som skal brukes til installerings-
arbeidet, må du passe på å bruke tilbehøret som følger med 
og delene som angis av selskapet.>>

(1) Foreta en midlertidig installering av anlegget.
• Fest opphengsbraketten til opphengsbolten. Pass på at 

den festes skikkelig ved hjelp av muttere (M10, M12) og 
skiver (M10 med YD 30 til 34 mm, M12 med YD 36 til 
38 mm) (kjøpes lokalt) fra både øvre og nedre sider på 
opphengsbraketten. (Se figur 4)

(2) Fjern eventuelt de fire transportankrene.
• Løsne skruene.
• Skyv oppover, og fjern transportankrene.
• Skru godt til skruene slik de stod.

FARE

• Skruene skal ikke fjernes fra anlegget, og de bør strammes til 
for å forhindre at det lekker luft.

• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer, slik som plast eller 
papir, i anlegget når du installerer.

• Installer anlegget etter å ha kontrollert innendørs (SA/
RA) og utendørs (EA/OA) i henhold til etiketten med 
forholdsregler for legging av kanal.

• Anlegget må aldri snus opp ned.

(3) Juster høyden på anlegget. 
(Stram godt til dobbelmutterne.)

Figur 3

1 Takplate

2 Forankringsbolt

3 Vibrasjonsfri løftehank eller strekkfisk

4 Opphengsbolt

5 Innendørsanlegg

5

1

2

3

4

Figur 4

1 Opphengsbrakett

2 Transportankere

3 Skrue

4 Etikett med forholdsregel for legging av kanal

5 Mutter

6 Skive

7 Dobbelmutter

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Kontroller at anlegget er i horisontalt vater.

FARE

Bruk vater til å kontrollere at anlegget står rett og at 
helningen (fall nedover) mot tilkoblingen for 
dreneringsrør er innenfor 1°. (Se figur 5)
(Anlegget må ikke installeres slik at fallet ikke er i retning av 
dreneringsrøret, ellers kan dette medføre lekkasje.)

(5) Trekk til den øvre mutteren.

(6) Fest tilleggsutstyret med forbindelsesflenser for kanal 
med medfølgende skruer til utløps- og inntakshullene 
( totalt fire).
Pass på at justeringsmerkene på anlegget samsvarer med 
trekanten på hver enkelt forbindelsesflens for kanal. 
(Se figur 6)

6 ARBEID MED DRENERINGSRØR OG 
VANNTILFØRSEL

(1) Monter dreneringsrørene.
• Kontroller at dreneringen fungerer skikkelig.
• Ved tilkoblingssystem med direktekanal er det undertrykk 

inne i anlegget tilsvarende lufttrykket når anlegget går, så 
sørg for en vannlås i dreneringsutløpet. (Se figur 7-1)

FARE

Ikke koble dreneringsrørene direkte til kloakkrør som lukter 
ammoniakk. Ammoniakken i kloakken kan komme inn 
i innendørsanlegget via dreneringsrørene, og få varme-
veksleren til å korrodere (direkte fordamper).

• Sørg for at dreneringsrøret er kort og har et fall på minst 
1/100 for å hindre at det dannes luftlommer. 
(Se figur 7-2)

• Sammenløpende dreneringsrør skal monteres i henhold 
til fremgangsmåten nedenfor. (Installer en 
dreneringsvannlås for hvert innendørsanlegg.)

• Monteres med et fall på minst 1/100.

FARE

Vannansamling i dreneringsrørene kan føre til at 
dreneringen tettes til.

• Diameteren på dreneringsrøret skal være større enn eller 
lik diameteren på tilkoblingsrøret. 
(rørdimensjon: PT3/4B)

• Når rørene passerer innendørs, skal det alltid isoleres 
hele veien frem til sokkelen på dreneringsmuffen.

• På steder der det kan forekomme frost, skal det alltid 
iverksettes tiltak for å forhindre at rørene fryser til.

• Pass på at det ikke lekker vann fra dreneringsrørene.
• Unngå knekk og buer på rørene for å forhindre at de 

tilstoppes.
• Hvis du bruker sentrale dreneringsrør, følger du 

fremgangsmåten som er vist på figur 7-2.

Figur 5

1 Vater

2 Dreneringshull

3 Forbindelsesflens for kanal

4 Horisontal ledning

Figur 6

1 Merke på forbindelsesflens for kanal

2 Justering på anlegg (RA er en Ø3 fordypning)

3 Forbindelsesflens for kanal

4 Skruer (tilleggsutstyr) (6 stk. x 4, totalt 24 stk.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Figur 7-1

1 Medfølgende dreneringsslange

2 Undersiden av anlegg

Figur 7-2

1 Sentralt dreneringsrør
≥5

0 
m

m
≥5

0 
m

m

1

2

≥1
00

 m
m 1
3P130768-6L   Norsk 6



• Velg sentrale dreneringsrør med riktig dimensjon 
i henhold til kapasiteten på det tilkoblede anlegget.

• Sørg for at åpningen på dreneringsrørene ender ut der 
hvor dreneringen kan trygt behandles.

(2) Når arbeidet med dreneringsrørene er ferdig, 
kontrollerer du at dreneringsvannet flyter jevnt.
• Test dreneringen ved å helle ca 1000 cl vann i 

dreneringssumpen. Du kommer til dreneringssumpen via 
inspeksjonsåpningen ved å fjerne vedlikeholdsdekselet, 
eller gjennom utløpskanalkoblingen for tilførselsluft (SA). 
(Se figur 8)

Figuren viser VKM-GBMV1.

(3) Sørg for at varmeisolasjonsarbeidet utføres på 
følgende 2 punkter for å hindre mulig vannlekkasje 
som følge av duggkondens.
• Innendørs dreneringsrør
• Dreneringsutløp

(4) Monter vanntilførselsrørene. <Kun for VKM-GBMV1-
serien>

FARE

Når du installerer vanntilførselsrørene, skal rørene vaskes 
med springvann slik at all smuss fjernes, eller det må 
monteres en dreneringsventil på rørene slik at rørene kan 
dreneres grundig helt til vannet som renner gjennom dem, 
er helt klart. Pass på at det ikke kommer boreolje eller 
vaskemiddel i rørene.

• Koble vanntilførselsrørene med sil (tilleggsutstyr), andre 
rør og ventiler (kjøpes lokalt) til innendørsanlegget, som 
vist på figuren nedenfor.

[FORHOLDSREGLER]
• Når du installerer vanntilførselsrørene, skal rørene ikke 

passere foran vedlikeholdsdekselet, for da vil det bli 
umulig å fjerne luftfukterelementet.

• Monter også vanntilførselsrørene med sil (følger med), 
en avstengingsventil for vanntilførsel og en drenerings-
ventil (begge kjøpes lokalt) på vanntilførselsrørene som 
kan nås via inspeksjonsåpningen.

• Det er ikke mulig å koble vanntilførselsrørene direkte til 
offentlig røropplegg. Bruk en tank (av riktig type) hvis du 
må hente vanntilførselen fra det offentlige røropplegget.

• Når du bruker kobberrør til vanntilførselstilkoblingene, 
skal du bytte ut medfølgende hurtigkoblinger.
(Se figur 9)

Bytt ut koblinger ved bruk av kobbertilkoblinger

Figur 8

1 Forbindelsesflens for kanal (tilleggsutstyr) 
for tilførselsluft til rom (SA)

2 Vedlikeholdsdeksel

3 Dreneringsrør (kjøpes lokalt)

4 Dreneringsutløp

5 Bærbar pumpe (kjøpes lokalt)

6 Bøtte (kjøpes lokalt)

5

1

2

3 4 6

1 Vanntilførselsrør med sil (tilleggsutstyr)

2 Avstengingsventil for vanntilførsel (kjøpes lokalt)

3 Vanntilførselsrør (kjøpes lokalt)

4 Deksel (kjøpes lokalt)

5 Dreneringsventil (kjøpes lokalt)

Figur 9

1 Side med vanntilførselsrør

2 Side med anlegg

3 Konisk mutter (tilleggsutstyr)

4 Hurtigkobling (tilleggsutstyr)

5 Kobberrør

6 Y-formet sil

7 Ta av
Bytt med medfølgende hurtigkobling

5

1

2

3

4

5
6

7

1 2

3 4
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• Bruk to fastnøkler når du fester eller fjerner rørene til 
hurtigkoblingene.

• Fest vanntilførselsrørene uten å legge trykk på rørene.

[FORHOLDSREGLER]
• Bruk rent vann (byvann, springvann eller tilsvarende) 

som oppfyller lokale standarder.
• Urent vann kan føre til at ventilene blir tette, at det samler 

seg smuss i vanntankene og det kan føre til dårlig ytelse 
for luftfukteren. (Bruk aldri vann fra kjøletårn eller 
varmtvann til oppvarming.)

• Kontroller at tilførselsvannet har en temperatur på 
mellom 5°C og 40°C og et trykk på 0,02 MPa til 0,49 MPa 
(0,2 kg/cm

2
 til 5 kg/cm

2
). Monter en trykkavlastningsventil 

mellom luftfukteren og silen hvis vanntrykket vil være 
høyere enn dette driftsområdet.

• Bruk byvann eller rent vann, og foreta tiltak for å hindre 
kondensdannelse.

• Hvis tilførselsvannet er hardt vann, skal du bruke et 
avherdingsmiddel for å unngå kort levetid.
* Levetiden til luftfukterelementet er ca. 3 år 

(4 000 timer), med følgende hardhet på 
tilførselsvannet: 150 mg/l.
(Levetiden til luftfukterelementet er ca. 1 år 
(1 500 timer), med følgende hardhet på 
tilførselsvannet: 400 mg/l.)
Årlige driftstimer: 10 timer/dag x 26 dager/måned x 
5 måneder = 1 300 timer

(5)  Isoler alle rørene som går innendørs. 

Når du har kontrollert at tilkoblingene for vanntilførselsrørene 
ikke lekker, skal de isoleres med medfølgende isolasjon som 
vist på figur 10. (Stram til begge sider med klemmemateriale.) 
(Se figur 10)

• Pakk inn vanntilførselsrørene med isolasjon for å forhindre 
kondensdannelse.

• På steder der det kan forekomme frost, skal det alltid 
iverksettes tiltak for å forhindre at rørene fryser til.

7 RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM
<Se i installeringshåndboken som følger med utendørs-
anlegget når det gjelder kjølemedierørene på 
utendørsanlegg.>
<Varmeisolasjonsarbeid skal utføres fullstendig på begge 
sider av røropplegget for gass og væske. Ellers kan det 
oppstå vannlekkasje.
Bruk isolasjon som kan tåle temperaturer på minst 120°C. 
Forsterk isolasjonen på kjølemedierøret i henhold til 
installeringsområdet.
Informasjonen nedenfor er veiledende. 
• Omgivelsestemperaturen er 30°C, og luftfuktigheten er 

75 % til 80 %: minimum 15 mm tykkelse.
• Omgivelsestemperaturen overstiger 30°C, og luft-

fuktigheten overstiger 80 %: minimum 20 mm tykkelse.
Det kan dannes kondens på isolasjonsoverflaten hvis den 
ikke forsterkes.>
<Kontroller hvilken type R410A-kjølemedium som brukes 
før det utføres arbeid på kjølemedierørene. (Anlegget vil 
ikke fungere korrekt hvis kjølemedietypene ikke er den 
samme.)>

FARE

Dette produktet må bruke kjølemedium (R410A). 
Overhold punktene nedenfor.

• Bruk en rørkutter til å kone enden slik at den passer 
til kjølemedietypen (R410A).

• Påfør esterolje eller eterolje på begge sider av konen 
før tilkobling.

• Bruk kun de koniske mutterne som leveres med 
anlegget. Bruker du andre koniske muttere, kan dette 
medføre kjølemedielekkasje.

• For å hindre at det kommer støv, fuktighet eller 
fremmedlegemer inn i røret, må enden entes plugges 
igjen eller dekkes med tape.

• La ikke annet enn angitt kjølemedium, f.eks. luft, 
blandes inn i kjølemediekretsen. Hvis kjølemedie-
gass lekker ut under arbeid på anlegget, må rommet 
omgående luftes grundig ut.

• Utendørsanlegget er påfylt kjølemedium.
• Pass på å bruke både en fastnøkkel og en skiftenøkkel, som 

vist på tegningen, når du kobler sammen eller kobler fra rør 
som går til anlegget. (Se figur 11)

• Se tabell 1 når det gjelder dimensjonen på koniske muttere.

Tabell 1

• Når den koniske mutteren kobles til, skal det koniske 
området (både innvendig og utvendig) smøres med esterolje 
eller eterolje, og deretter dreies rundt tre eller fire ganger før 
den skrus inn. (Se på figur 12)

Figur 10

1 Klemme (tilleggsutstyr)

2 Isolasjon (for vanntilførselsrør) (tilleggsutstyr)

1

2

Rør-
tverr-
snitt

Tiltrekkings-
moment

Kone-
dimensjon A 

(mm)
Form på konen

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 "Tabell 1" for tiltrekkingsmoment.

FARE

Trekkes det til for mye, kan dette skade konen og 
forårsake kjølemedielekkasje.

• Har du ingen momentnøkkel, kan du trekke til mutteren på 
følgende måte. Når arbeidet er utført, kontrollerer du at det 
ikke lekker gass. Når den koniske mutteren trekkes til med 
momentnøkkelen, vil momentet plutselig øke. Fra dette 
punktet skal du trekke til mutteren til den vinkelen som vises 
på tabell 2.

Tabell 2

• Når arbeidet er utført, må du kontrollere at det ikke er noen 
gasslekkasje.

• Sørg for å isolere væske- og gassrørene etter at du har 
kontrollert rørtilkoblingen for gasslekkasje. (Se figur 13)

Forholdsregler ved montering av isolasjonsmateriale på 
tilkobling for konisk mutter

(1) Pass på at rørisolasjonsmaterialet plasseres helt inntil 
sokkelen slik at det ikke kan passere luft langs kantene på 
rørisolasjonsmaterialet.

(2) Klemmen må ikke strammes til for hardt slik at 
isolasjonstykkelsen reduseres.

(3) Surr tetningsmaterialet rundt den øvre delen av tilkoblingen 
for konisk mutter.

(4) La sømmene vende opp (se på figuren).

FARE

Sørg for å isolere alt røropplegg helt frem til rørtilkoblingene 
på innsiden av anlegget. Eventuelle blottlagte rør kan 
forårsake kondensering eller forbrenning ved berøring.

Figur 11 Figur 12

1 Momentnøkkel

2 Fastnøkkel

3 Konisk mutter

4 Rørkobling

5 Esterolje eller eterolje

Rør-
dimensjon

Videre tiltrekkingsvinkel Anbefalt armlengde 
på verktøy

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 Fremgangsmåte for isolering av gassrør

1 Hovedanlegg

2 Rørisolasjonsmateriale (hovedanlegg)

3 Festes til fundament

4 Klemme (tilleggsutstyr)

5 Isolasjon for kobling (tilleggsutstyr)

6 Tilkobling for konisk mutter

7 La sømmene vende opp

8 Rørisolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

9 Mellomstor tetningspute (tilleggsutstyr)

10 Surres over toppen på tilkobling for konisk mutter

B Fremgangsmåte for isolering av væskerør

1 Hovedanlegg

2 Rørisolasjonsmateriale (hovedanlegg)

3 Festes til fundament

4 Klemme (tilleggsutstyr)

5 Isolasjon for kobling (tilleggsutstyr)

6 Tilkobling for konisk mutter

7 La sømmene vende opp

8 Rørisolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

9 Gassrør

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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• Koble kjølemedierør og forgreningsrør i henhold til 
installeringsbøkene som følger med utendørsanlegget.

• Når kjølemedierørene slagloddes, utfører du først 
nitrogenerstatning, eller du kan foreta slagloddingen 
(merknad 2) mens du tilsetter nitrogen i kjølemedierørene 
(merknad 1), og til slutt tilkobler du innendørsanlegget ved 
hjelp av de koniske tilkoblingene.
(Se figur 14)

FARE

• Når du slaglodder et rør mens du tilsetter nitrogen inne 
i røret, må du passe på å stille inn nitrogentrykket til 

0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
) eller mindre med 

trykkreduksjonsventilen. (Dette trykket tilsvarer en lett bris 
mot kinnet.)

• Bruk ikke flussmiddel når du slaglodder skjøtene på kjøle-
medierørene. Bruk fosforkobber til slaglodding (BCuP-2: 
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), som ikke krever 
flussmiddel. (Bruk av klorholdig flussmiddel kan forårsake 
at rørene korroderer. Bruk av fluorholdig sveiseflussmiddel 
kan føre til at kjølemediets smøremiddel forringes og 
dermed får en ugunstig innvirkning på kjølemedierørene.)

• Bruk ikke antioksidanter eller tilsvarende middel når du 
slaglodder rørskjøtene.
Rester kan tette til rørene og føre til at deler blir ødelagt.

8 KANALTILKOBLING
<Ta hensyn til følgende når du utfører kanalarbeidet.>
• Kanalene må ikke tilkobles som vist på figur 15.

• Minimumsradius på bøyninger for bøyelige kanaler er som 
følger.
200 mm kanal: 300 mm diameter
250 mm kanal: 375 mm diameter

• Unngå luftlekkasje ved å surre aluminiumstape rundt 
området etter der forbindelsesflensen for kanal og kanalen er 
tilkoblet. (Se figur 16)

• Unngå kortslutning ved å installere åpningen til innendørs 
luftinntak lengst mulig unna åpningen til avtrekksåpningen.

• Bruk kanalen som er beregnet på anleggsmodellen som 
brukes (se på installeringstegningen.)

• Installer de to utendørskanalene med et fall nedover (fall på 
1/30 eller mer) for å forhindre at det kommer inn regnvann. 
Isoler også de tre kanalene (utendørskanaler og 
innendørskanal for tilførselsluft) for å forhindre 
duggkondens. 
(Materiale: Glassull med tykkelse på 25 mm) (se på figur 16)

• Hvis nivået på temperatur og luftfuktighet i taket alltid er høyt, 
bør det installeres ventilasjonsutstyr i taket.

• Isoler kanalen og elektrisiteten i veggen hvis en metallkanal 
skal føres gjennom metallgitteret og trådgitteret eller 
metallfôringen i en vegg med trekonstruksjon.

• Bruk av bøyelige eller støysvake kanaler kan være effektivt 
for å redusere luftutløpsstøy for tilførselsluft til rom (SA). Velg 
materialer ut fra viftestyrke og driftsstøy fra anlegget. Kontakt 
nærmeste forhandler når du skal velge.

• Angi vinkelen mellom utløp for avtrekksluft (EA) og inntak for 
luft utenfra (OA) til 3 ganger kanaldiameteren.

• Bruk ikke et bøyd deksel eller en rund hette som 
utendørshette hvis den kan utsettes for direkte regnvann.

• Ved bruk av dyp hette må kanalen fra den dype hetten 
(utvendig vegg) til anlegget være minst 1 m lang.

Modell Gassrør-
diameter

Væskerør-
diameter

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø 6,4

Figur 14

1 Del som skal slagloddes

2 Kjølemedierør

3 Nitrogen

4 Taping

5 Manuell ventil

6 Trykkreduksjonsventil

7 Nitrogen

5

1

2

3

4

6

7

Figur 15

1 Ekstrem bøyning (ikke bøy kanalen mer enn 90°)

2 Flere bøyninger

3 Reduser diameteren til kanalen som skal tilkobles.
Kanaldiameteren må ikke reduseres midt på.

4 Bøyning rett ved siden av utløpet
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• Endret plassering av luftutløpsristen bør vurderes hvis det er 
fare for kald trekk fra luftutløpsristen.
Viften går ved drift med avising, og det blåser ofte kald luft.

• Når innendørsanlegget kobles direkte til kanalen, skal det 
alltid brukes samme system på innendørsanlegget som på 
utendørsanlegget, det skal utføres gruppekoblet drift og 
innstillingene for tilkobling med direkte kanal skal foretas fra 
fjernkontrollen (modusnr. "17 (27)" – FØRSTE KODENR. "5" 
– ANDRE KODENR. "06") Må dessuten ikke kobles til 
utløpssiden på innendørsanlegget. Anlegget kan stanse 
driften, avhengig av viftestyrke og statisk trykk.

• I boligområder med bygninger der vinduer og veibelysning er 
plassert i nærheten av lufttilførselsåpningen og insekter ofte 
svermer rundt lyset, kan det komme inn svært små insekter 
via lufttilførselsåpningen og luftfilteret. I slike tilfeller 
anbefales det å bruke et høy-ytelsesfilter (selges separat). 
Det kan imidlertid være svært vanskelig å hindre at de aller 
minste insektene kommer inn. I så fall før det vurderes andre 
mottiltak, slik som en filterboks (ordnes på stedet).

9 ELEKTRISK KOBLINGSARBEID
• Slå av strømmen før du utfører arbeid.
• Alt elektrisk utstyr og installeringsarbeid som kjøpes lokalt, 

må tilfredsstille de lokale kravene.
• Det må bare benyttes kobberledning.
• Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert elektriker.
• Se også på etiketten med "Elektrisk koblingsskjema", som er 

festet på lokket på kontrollboksen, når du skal legge opp 
elektriske ledninger.

• Koble utendørsanlegget og fjernkontrollen som vist på 
etiketten med elektrisk koblingsskjema. Se i installerings-
håndboken for fjernkontrollen om hvordan du installerer og 
legger opp ledningene for fjernkontrollen.

• Dette systemet består av flere innendørsanlegg. Merk hvert 
innendørsanlegg som anlegg A, anlegg B osv., og pass på at 
ledningsopplegget på rekkeklemmene for utendørsanlegget 
og anlegget med forgreningsvelger samsvarer. Dersom 
elektrisk opplegg og røropplegg ikke samsvarer mellom 
innendørsanlegget og utendørsanlegget, vil systemet ikke 
fungere som det skal.

• Installer en strømbryter eller jordfeilbryter for 
strømledningene.

• Kontroller at jordingsmotstanden ikke overstiger 100 W. 
Denne verdien kan være så høy som 500 W ved bruk av 
jordfeilbryter siden den beskyttende jordingsmotstanden kan 
brukes.

• Jordledningen må ikke komme i kontakt med gassrør, 
vannrør, lynavledere eller telefonjordledninger.

• Gassrør: gasslekkasje kan forårsake eksplosjoner og 
brann.

• Vannrør: kan ikke jordes hvis det er brukt harde vinylrør.
• Telefonjordledninger og lynavledere: jordpotensialet blir 

svært høyt hvis lynet slår ned.
• Ikke slå på strømmen (bryter, strømbryter eller jordfeilbryter) 

før alt annet arbeid er utført.

SPESIFIKASJONER FOR LOKALT INNKJØPTE 
SIKRINGER OG LEDNINGER

MERKNAD
• Hvis ledningene er plassert slik at de lett kan berøres av 

personer, installerer du en lekkasjebryter for å forhindre 
elektrisk støt.

• Når du bruker en jordfeilbryter, bør du samtidig velge én 
som beskytter mot overstrøm og kortslutning.
Hvis du bruker en lekkasjebryter som er konstruert for å 
beskytte mot jordfeil, må den kombineres med en 
strømbryter eller en lastbryter som har sikring.

• Lengden på overføringsledningen og 
fjernkontrolledningen vises nedenfor.

Figur 16

1 Utendørs kanal

2 Aluminiumstape (kjøpes lokalt)

3 Fall (over 1/30)

4 Kontroller at det ikke er slakk på kanalen.

5 Isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

6 Forbindelsesflens for kanal

5

1

2

2

3

4

6

Modell

Ledningsopplegg for 
strømtilførsel og jording

Ledningsopplegg for 
fjernkontroll

Overføringsledning

Sikringer
Ledning

Dimen-
sjon Ledning

Dimen-
sjon

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A
H05VV-

U3G

Følge 
lokale 

standar-
der

Mantlet 
ledning
(2-leder)

0,75–1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Lengden på utendørs–innendørs overføringsledning 
… maks. 1000 m (total ledningslengde er 2000 m)

Lengden på fjernkontrolledning mellom 
innendørsanlegg og fjernkontroll … maks. 500 m
11 3P130768-6L   Norsk



ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA

MCA: Min. strømstyrke (A) i kretsen
MFA: Maks. strømstyrke (A) for sikring
kW: Utgangseffekt for viftemotor (kW)
FLA: Strømstyrke (A) ved full belastning

10 EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG, 
OG HVORDAN DU STILLER INN 
FJERNKONTROLLEN

10.1 ÅPNE OG LUKKE KONTROLBOKSEN OG 
KOBLE TIL LEDNINGENE

FARE

Sørg for å slå av strømmen før du åpner kontrollboksen.

• Ta av lokket på kontrollboksen og ledningen, som vist på 
figuren nedenfor (se figur 17 og figur 18 for mer informasjon).

FARE

• Se etiketten "Elektrisk koblingsskjema" bak på lokket til
kontrollboksen for arbeidet med de elektriske ledningene.

• Sørg for å feste tetningsmateriale eller kitt (kjøpes lokalt) til 
ledningshullet for å hindre at det kommer inn vann eller 
insekter og andre småkryp fra utsiden. Ellers kan det oppstå 
kortslutning inne i kontrollboksen.

• Når ledningene festes, må du sørge for at lednings-
tilkoblingene ikke utsettes for press ved å bruke medfølgende
klemmemateriale til å lage passende klemmer. Sørg for at
lokket på kontrollboksen passer akkurat til ledningsopplegget
ved å ordne ledningene pent og feste lokket på kontroll-
boksen skikkelig.
Når du fester lokket på kontrollboksen, må du passe på at
ingen ledninger kommer i klem på kantene. Før ledningene
gjennom hullene slik at de ikke skades.

• Sørg for at fjernkontrolledningen, ledningene mellom
anleggene samt annet elektrisk ledningsopplegg ikke føres
gjennom de samme stedene på utsiden av anlegget, men la
det være en avstand på minst 50 mm mellom dem, for ellers
kan elektrisk støy (ekstern statisk elektrisitet) forårsake
funksjonsfeil eller brudd.

10.2 TILKOBLE LEDNINGSOPPLEGG FOR 
STRØMTILFØRSEL OG JORDING

• Før strømtilførselsledningen og jordledningen via gjennom-
føringshullet til kontrollboksen, og fest med medfølgende 
klemmemateriale etter at du har koblet ledningene til 
rekkeklemmene. (Se figur 17)

Detaljer ved rekkeklemme (X1M)

<Forholdsregler ved legging av 
strømtilførselsledninger>

[FORHOLDSREGLER]

[1] Du må installere samtlige brytere som skal kunne stenge 
av hele strømtilførselen til anlegget. 

[2] Det kan brukes én enkelt bryter for å gi strøm til anlegg 
i samme system.
Strømbrytere og overlastvern må imidlertid velges med 
forsiktighet.

[3] Utstyr ledningsopplegget for strømtilførsel for hvert anlegg 
med en bryter og en sikring, som vist på tegningen.

Anlegg Strømtilførsel Viftemotor

Modell Hz Volt
Spennings-
variasjon

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 Kontrollboks

2 Kretskort

3 Overføringsledning

4 Ledningsopplegg for strømtilførsel og jording

5 Jordingskontakt

6 Gjennomføringshull for overføringsledning

7 Gjennomføringshull for strømledning

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Figur 17

1 Kortslutningsledning
Fjernes ved installering av luftfukteren (kjøpes lokalt)

2 Ledningsopplegg for luftfukter

3 Klemmedeler av plast

4 Klemme (tilleggsutstyr)

5 Jordingskontakt (M4-skrue, fjærskive, koppskive)

6 Ledning for strømtilførsel
Jordledning

5

1

2
3

4
6
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EKSEMPEL PÅ KOMPLETT SYSTEM

[4] Bruk rund kabelsko for tilkobling av ledninger til 
strømtilførselens rekkeklemme.
Hvis dette ikke lar seg gjøre, følger du punktene nedenfor 
ved tilkobling.
• Unngå å koble ledninger med forskjellig tverrsnitt til 

samme rekkeklemme for strømtilførsel.
(Løse forbindelser kan forårsake overoppheting.)

• Bruk spesifisert elektrisk ledning. Fest ledningen godt til 
rekkeklemmen. Lås ledningen fast uten å påføre 
rekkeklemmen for stor belastning. (Tiltrekkingsmoment: 
131 N•cm ±10 %)

[5] Tiltrekkingsmoment for kontaktskruene.
• Bruk riktig skrutrekker for å stramme kontaktskruene. 

Hvis bladet på skrutrekkeren er for lite, kan skruehodet bli 
skadet slik at skruen ikke strammes skikkelig.

• Hvis kontaktskruene strammes for hardt, kan skruene bli 
skadet.

• Se på tabellen nedenfor for tiltrekkingsmomentet til 
kontaktskruene.

<Forholdsregler ved tilkobling av jord>

Når du trekker ut jordledningen, strekker du den slik at den føres 
gjennom den utskårede delen av koppskiven.
(Feil jordingstilkobling kan forhindre god jording.)

1 Strømtilførsel

2 VRV-utendørsanlegg

3 Bryter

4 Sikring

5 Ventilator med varmegjenvinning (VKM)

6 VRV-innendørsanlegg

7 Fjernkontroll

8 Ledning for strømtilførsel
Mantlet kabel (H05VV-03G)

9 Overføringsledning
Mantlet kabel

Figur 18

1 Fest isolasjonshylse

2 Rund kabelsko

3 Elektrisk ledning

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Tiltrekkingsmoment 
(N•m)

Rekkeklemme for fjernkontroll/
overføringsledning (X3M) 0,88 ±0,09

Rekkeklemme for strømtilførsel 
(X1M) 1,31 ±0,13

Jordingskontakt 1,69 ±0,25

1 Rund kabelsko

2 Fjærskive, flat skive

3 Jordingsskrue

4 Koppskive

5 Utskåret del

5

1

2

3

4
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10.3 EKSTERN STRØMTILFØRSELSLEDNING, 
OVERFØRINGSLEDNING, DATASTYRT 
KONTROLLEDNING
• Før fjernkontrolledningen, overføringsledningen og 

den datastyrte kontrolledningen inn i kontrollboksen via 
gjennomføringshullet, og koble kontaktene til X3M-
rekkeklemmen. Etter tilkobling fester du med 
medfølgende klemmemateriale. 
(Se figur 18)

Detaljer ved rekkeklemme (X3M)

[FORHOLDSREGLER]
• Se i installeringshåndboken for fjernkontrollen om hvordan 

du installerer og legger opp ledningene for fjernkontrollen.
• Strømledningene må aldri kobles til rekkeklemmen for 

fjernkontroll eller overføringsledning.
Da kan hele systemet bli ødelagt.

• Koble fjernkontrolledningen og overføringsledningen til 
tilhørende rekkeklemmer.

10.4 LEDNINGSOPPLEGG FOR 
FUKTIGHETSREGULATOR (KJØPES LOKALT) 
<KUN FOR VKM-GBMV1-SERIEN>
• Føres inn i kontrollboksen sammen med strøm-

ledningen via gjennomføringshullet for strømledning.
• Løsne kortslutningsledningene (1 og 2) på X1M-

rekkeklemmen, og tilkoble ledningene for fuktighets-
regulatoren.

• Festes med klemmemateriale sammen med 
strømledningen. (Se figur 17)

FARE

<Kun for VKM-GBMV1-serien>
• Ved bruk av luftfukter må det installeres én luftfukter per 

ventilator med varmegjenvinning.
Hvis flere ventilatorer med varmegjenvinning skal styres med 
samme luftfukterkontroll, kan dette forhindre normal 
luftfuktighet og forårsake vannlekkasje osv.

10.5 EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG
• Dette anlegget kan brukes som en del av det kombinerte 

driftssystemet som brukes sammen med innendørsanlegg 
(luftkondisjoneringsanlegg i VRV-SYSTEM), eller som 
frittstående system som behandler luften utenfra.

• Ved tilkobling med en VRV-R-type og når RA for anlegget 
hentes inn direkte fra taket, skal det kobles til et anlegg med 
forgreningsvelger som er lik VRV-R-innendørsanlegget 
(masteranlegg), og velg gruppekoblet drift. (Se Tekniske 
data for flere detaljer.)

Figur 19

1 Klemmedeler av plast

2 Klemme (tilleggsutstyr)

3 Ledningsopplegg for fjernkontroll
Overføringsledning

Spesifikasjoner for 
ledningsopplegg Mantlet ledning (2-leder)

Dimensjon 0,75-1,25 mm
2

Lengde Maks. 100 m

Spesifikasjoner for 
ekstern kontakt

Normalt stengt kontakt
(Strømtoleranse 10 mA – 0,5 A)

1 2

3
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<Kombinert driftssystem med VRV-system (tilkoblet med ventilator med varmegjenvinning og standard innendørsanlegg 
som enkeltstående kjølemediekrets)>

1 Utendørsanlegg

2 Strømtilførsel (220–240 V, 50 Hz, ~)

3 Bryter

4 Sikring

5 Overføringsledning

6 Fjernkontroll

7 Ledningsopplegg for fjernkontroll

8 Jord

9 Standard innendørsanlegg A

10 Standard innendørsanlegg B

11 Ventilator med varmegjenvinning A 
(type for behandling av utendørsluft)

<Frittstående system (tilkoblet kun med en ventilator med varmegjenvinning i en enkeltstående kjølemediekrets)>

1 Utendørsanlegg

2 Strømtilførsel (220–240 V, 50 Hz, ~)

3 Bryter

4 Sikring

5 Overføringsledning

6 Fjernkontroll

7 Jord

8 Standard innendørsanlegg A

9 Standard innendørsanlegg B

10 Ventilator med varmegjenvinning A 
(type for behandling av utendørsluft 
eller standardtype)
Standardtype: ... VAM-serie

<Sammen med et anlegg med forgreningsvelger>

1 Utendørsanlegg

2 Strømtilførsel (220–240 V, 50 Hz, ~)

3 Bryter

4 Sikring

5 Overføringsledning (ingen polaritet)

6 Anlegg med forgreningsvelger

7 Fjernkontroll

8 Ledningsopplegg for fjernkontroll

9 Jord

10 Standard innendørsanlegg A

11 Ventilator med varmegjenvinning 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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[FORHOLDSREGLER]
Det er ikke nødvendig å angi adressen for innendørsanlegget 
når det brukes gruppekontroll. (Den angis automatisk når 
strømmen slås på.) Siden ventilatoren med varmegjenvinning 
(type for behandling av utendørsluft) bruker to fjernkontroll-
adresser per anlegg, er imidlertid antall anlegg som kan 
gruppestyres, som vist nedenfor.

Merknad:
Hvis det brukes et system med samtidig kjøling, skal det 
kobles et enkeltstående anlegg med forgreningsvelger til 
ventilatoren med varmegjenvinning (type som behandler 
utendørsluft) og innendørsanlegg under gruppestyring. 
Hvis et enkeltstående anlegg med forgreningsvelger bare 
er koblet til ventilatoren med varmegjenvinning, skal drifts-
modusen til ventilatoren med varmegjenvinning stå på 
kjøling, oppvarming eller ventilering.

10.6 STYRING MED 2 FJERNKONTROLLER 
(STYRE 1 INNENDØRSANLEGG MED 
2 FJERNKONTROLLER)

• Når det benyttes 2 fjernkontroller, må den ene stilles på 
"MAIN" og den andre på "SUB".

VEKSLING MELLOM MAIN/SUB
(1) Stikk en flatbladet skrutrekker inn i fordypningen 

mellom øvre og nedre del av fjernkontrollen. Bruk 
skrutrekker på de 2 stedene, og vri av den øvre delen.
(Fjernkontrollens kretskort er festet til den øvre delen av 
fjernkontrollen.)

(2) Drei velgebryteren for MAIN/SUB på én av de to 
fjernkontrollenes kretskort til "S".
(La bryteren på den andre fjernkontrollen bli stående i "M".)

<Koblingsmåte> (se "9. ELEKTRISK KOBLINGSARBEID".)

(1) Ta av lokket på kontrollboksen.

(2) Legg til fjernkontroll 2 (SUB) i rekkeklemmen for 
fjernkontroll (P1, P2) i kontrollboksen. 
(Det er ingen polaritet.)

[FORHOLDSREGLER]
• Det er nødvendig med tverrforbindelser når det brukes 

gruppekontroll og 2 fjernkontroller samtidig.
• Koble innendørsanlegget ved enden av tverrforbindelsen 

(P1,P2) til fjernkontroll 2 (SUB).

Antall innendørs 
luftkondisjonerings-
anlegg

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

Antall ventilatorer 
med varme-
gjenvinning

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

1 Øvre del av fjernkontroll

2 Nedre del av fjernkontroll

3 Før inn skrutrekkeren her, og vipp forsiktig av den 
øvre delen av fjernkontrollen.

1

2
3

1 Fabrikkinnstilling

2 Du trenger bare endre den ene fjernkontrollen hvis 
fabrikkinnstillingene er uendret.

3 Kretskort for fjernkontrollen

1 Rekkeklemme for fjernkontrolledning

2 Fjernkontroll 1 (MAIN)

3 Fjernkontroll 1 (SUB)

1 Innendørsanlegg 1

2 Innendørsanlegg 2

3 Maks. antall innendørsanlegg

4 Tverrforbindelse (P1.P2)

5 Fjernkontroll 1 (MAIN)

6 Fjernkontroll 2 (SUB)

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 FJERNKONTROLL (TVANGSSTYRT 
AV OG PÅ/AV-DRIFT)

• Ledningsspesifikasjoner og hvordan ledningsopplegget skal 
utføres
Ekstern strømtilførsel kobles til kontaktene T1 og T2 på 
rekkeklemmen for fjernkontroll.

* Utstyret i Ledig kjøledrift om natten kan ikke stanses med 
tvang med T1 eller T2.

• Aktivering
Tabellen nedenfor forklarer TVANGSSTYRT AV og PÅ/AV-
DRIFT i forhold til inngang A.

• Slik velger du TVANGSSTYRT AV og PÅ/AV-DRIFT
Åpne menyene for TVANGSSTYRT AV og PÅ/AV-DRIFT via 
lokale innstillinger for "Ekstern PÅ/AV-inngang" basert på 
"11. INNSTILLING PÅ STEDET OG PRØVEKJØRING".

10.8 SENTRALISERT STYRING

Hvis styringen utføres med en sentral enhet (sentralstyrt 
kontroll osv.), må gruppenummeret angis med fjernkontrollen. 
Se i håndboken for hver sentral enhet for mer informasjon.

11 INNSTILLING PÅ STEDET OG 
PRØVEKJØRING

11.1 FORETA INNSTILLINGER PÅ STEDET MED 
FJERNKONTROLLEN

(1) Sørg for at lokket på kontrollboksene er lukket på 
innendørs- og utendørsanlegg.

(2) Avhengig av typen installasjon, foretar du 
innstillingene på stedet fra fjernkontrollen når du har 
slått på strømmen, ved å følge håndboken "Innstillinger 
på installasjonsstedet" som fulgte med fjernkontrollen.

Til sist må du sørge for at kunden oppbevarer håndboken 
"Innstillinger på installasjonsstedet" sammen med 
driftshåndboken på et trygt sted.

11.1.1 INNSTILLINGER PÅ INSTALLASJONSSTEDET
Bruk fjernkontrollen til luftkondisjoneringsanlegget 
i VRV-system til å angi innstillinger for ventilatoren 
med varmegjenvinning

<Førstegangsinnstilling>
• "MODUSNR." 17, 18 og 19: Gruppekontroll for ventilatorer 

med varmegjenvinning.
• "MODUSNR." 27, 28 og 29: individuell kontroll

<Driftsprosedyre>
Følgende beskriver driftsprosedyren og innstillingene.

(1) Trykk på knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING i minst 
fire sekunder med anlegget i normalmodus for å åpne 
modusen for lokal innstilling.

(2) Bruk knappen for TEMPERATURJUSTERING til å velge 
ønsket "MODUSNR.". (Kodevisningen vil blinke.)

(3) Vil du foreta innstillinger for enkeltstående anlegg under 
gruppekontroll (når modusnr. 27, 28 eller 29 er valgt), 
trykker du på knappen INNSTILLING FOR TIDSBRYTER 
PÅ/AV for å velge det "anleggsnr." som innstillingene skal 
gjøres for. (Denne prosessen er ikke nødvendig når 
innstillingene gjøres for hele gruppen.)

(4) Trykk på den øverste delen av knappen TIDSBRYTER for å 
velge "FØRSTE KODENR.".

(5) Trykk på den nederste delen av knappen TIDSBRYTER for 
å velge "ANDRE KODENR.".

(6) Trykk én gang på knappen PROGRAMMER/AVBRYT for å 
angi innstillingene. (Kodevisningen vil gå fra å blinke til å 
lyse.)

(7) Trykk på knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING for å gå 
tilbake til normalmodus.

1 Inngang A

Lednings-
spesifikasjon Mantlet ledning (2-leder)

Tverrsnitt 0,75-1,25 mm
2

Lengde Maks. 100 m

Ekstern kontakt Kontakt som kan sikre en minimums-
belastning på 15V likestrøm, 1mA.

TVANGSSTYRT AV PÅ/AV-DRIFT

Inngang PÅ stanser driften 
(ikke mulig via fjernkontroll)

Inngang AV → PÅ slår 
anlegget PÅ.

Inngang AV aktiverer styring via 
fjernkontroll.

Inngang PÅ → AV slår 
anlegget AV.

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1

1 FØRSTE KODENR.

2 ANDRE KODENR.

3 MODUSNUMMER

4 MODUS FOR INNSTILLING PÅ STEDET

SETTING

2

1
3

4
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<Eksempel>

Når du justerer ventilert luftstrøm til lav innstilling i 
innstillingsmodus for gruppen, åpner du MODUSNR., "19" 
FØRSTE KODENR., "0" og ANDRE KODENR., "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

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

(4) (5)
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■ INNSTILLINGER OG ANGI NUMRE

 : Standard fabrikkinnstilling

MERKNAD)
1. ANDRE KODENR. som står i fete rammer er fabrikkinnstillinger.
2. Innstillingene brukes på hele gruppen, men hvis modusnummeret i parentes er valgt, kan innstillingene også brukes på 

enkeltstående innendørsanlegg. Det er imidlertid bare mulig å sjekke endringer som gjøres på innstillingene i parentes 
i enkeltstående modus. (Endringene gjøres også gruppevis, men visningen beholder standinnstillingen.)

3. Du må ikke angi noe som ikke vises på listen. Hvis gjeldende funksjoner ikke er tilgjengelige, vil de ikke bli vist.
4. Når du går tilbake til normalmodus, initialiseres fjernkontrollen slik at det kan stå "88" på skjermen.
5. Når "Innstilling for indikasjon av filtervarsling" eller "Innstilling for ledig kjøledrift om natten" endres, skal du forklare angitt innhold 

for kunden.
6. Se nedenfor for mer informasjon om innstillingene for kalde områder.

–: kjør på innstilt viftestyrke

Ved frittstående drift

–: kjør på innstilt viftestyrke
Lav: kjør på svak viftestyrke

Beskrivelse av 
innstilling

MODUS-
NUMMER

FØRSTE 
KODENR.

ANDRE KODENR.

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

Ekstern PÅ/AV-inngang 12 1 Tvangs-
styrt AV

PÅ/AV-
drift

Intervalltid for indikasjon av 
filtervarsling

17 (27)

0
Ca. 2500 

timer
Ca. 1250 

timer
Ingen 
telling

Ledig kjøledrift om natten 
PÅ/AV og starttid

1 AV
PÅ

2 timer 
senere

PÅ
4 timer 
senere

PÅ
6 timer 
senere

PÅ
8 timer 
senere

Førstegangsinnstilling for 
ventilasjonsvifte

4 Normal Ultrahøy Normal Ultrahøy

Tilkobling med direktekanal 
med VRV

5

Uten kanal 
(angi luft-
gjennom-

strømning)

Direkte-
kanal 

(vifte av)
–

Uten kanal 
(angi luft-
gjennom-

strømning)

–
Direkte-
kanal 

(Vifte av)

Uten 
kanal 

(Vifte av)

Kalde områder (valg av 
viftedrift for oppvarmings-
termostat av)

– – –

Termostat 
AV: L

Avising: 
AV

–

Termostat 
AV: L

Avising: 
AV

Termostat 
AV: –

Avising: 
AV

Vifte for ledig kjøledrift om 
natten 6 Høy Ultra-

høy

Viser ventilasjonsmodus
18 (28)

4 Vis Skjul

Ekstra tilførsel / ekstra 
avtrekk 7 Tilførsel Avtrekk Tilførsel Avtrekk

Lav innstilling

19 (29)

1 Nei – – – – – –
Kjøres kontinuerlig

Mindre Normal

Viftetrinn for tilførsel
(Justering av 
luftgjennomstrømning)

2
Mindre Normal Større

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

Viftetrinn for avtrekk
(Justering av 
luftgjennomstrømning)

3
Mindre Normal Større

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

Innstilling for 24-timers 
ventilasjon 4 Nei – – – – – –

Kjøres kontinuerlig

Mindre Normal

Restdrift for vifte når 
varmeapparat er tilkoblet 8 Deaktiver Deaktiver Aktiver Aktiver

Ny PÅ/AV 1A 0 AV PÅ

Luftkondisjoneringsvifte 01 02 04 06 08

Oppvarmingstermostat av Drift – – Lav Lav –

Avising Stopp – Stopp Stopp Stopp Stopp

Oljeretur Stopp – Stopp Stopp Stopp Stopp

Luftkondisjoneringsvifte 01 02 04 06 08

Oppvarmingstermostat av Drift – – Lav Lav –

Avising Stopp – – Stopp Stopp Stopp

Oljeretur Stopp – – Stopp Stopp Stopp
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Avising
• Ved oppvarming øker isdannelsen på utendørsanleggets spole. Oppvarmingskapasiteten reduseres, og systemet starter avising.
• Symbolet " " vises på fjernkontrollen frem til varmluften begynner å blåse.
• Den går tilbake til oppvarming igjen etter 6 til 8 minutter (maksimalt 10).
• Under avisingen kjører fortsatt viftene på anlegget (fabrikkinnstilling). Formålet er å opprettholde samme mengde ventilasjon og 

luftfukting.
• Endret plassering av luftutløpsristen bør vurderes hvis det er fare for kald trekk fra luftutløpsristen.
• Viften kan stanses via fjernkontrollen. Ikke stans viften i rom uten ventilasjon. Det kan føre til at forurenset og fuktig luft føres inn 

i andre rom, eller innstrømming utenfra rommet. (Utstrømming av virus fra sykestuen, vondt lukt fra toalettet, osv.)

7. Justering av innstilt temperatur for lokale forhold:
Når RA ikke hentes direkte inn fra rommet (f.eks. ikke koblet til RA-kanalen), kan temperaturen for RA bli høyere enn innstilt 
temperatur for standard innendørsanlegg. I så fall må du justere innstilte temperaturer for oppvarming (befuktning) og kjøling 
i henhold til de lokale forholdene.

• Innstilt temperatur på fabrikkinnstilling: Oppvarming (befuktning) … 21°C, kjøling (innsugningstemperatur på kjølemiddel i 
varmeveksler) … 26°C

• Konfigurerbart område for innstilt temperatur: Oppvarming (befuktning) …14 til 26°C, kjøling …18 til 33°C 
Vekselvirkningsforholdet er som følger: 
Innstilt temperatur for kjøling = innstilt temperatur for oppvarming (befuktning) + temperaturforskjell ved termoveksling for kjøling/
oppvarming (eks. 26°C = 21°C + 5°C)

Når seriene med varmegjenvinning i VRV-system er tilkoblet, skal temperaturen for veksling mellom kjøling/oppvarming ved 
automatisk drift i tillegg justeres i henhold til de lokale forholdene.
• Vekslingstemperatur på fabrikkinnstilling: Oppvarming (befuktning) … 15°C, kjøling (utendørstemperatur) … 25°C
• Konfigurerbart område for vekslingstemperatur: Oppvarming (befuktning) …10 til 18°C, kjøling …19 til 30°C

Vekselvirkningsforholdet er som følger: 
Vekslingstemperatur for kjølemodus = Vekslingstemperatur for oppvarmingsmodus + temperaturforskjell ved veksling mellom 
kjøling/oppvarming (eks. 25°C = 15°C + 10°C)

MODUSNR. FØRSTE 
KODENR. Beskrivelse av innstilling

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

12 (22) 4 Temperaturområde for termoveksling 
for kjøling/oppvarming 

0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1 Innstilt temperatur for oppvarming 
(befuktning) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MODUSNR. FØRSTE 
KODENR. Beskrivelse av innstilling

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

14 (24)
3 Temperaturforskjell ved veksling 

mellom kjøling/oppvarming
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Vekslingstemperatur for 
oppvarmingsmodus 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 FORETA PRØVEKJØRING I HENHOLD TIL 
INSTALLERINGSHÅNDBOKEN FOR 
UTENDØRSANLEGGET

(1) Pass på at kontrollboksen til anlegget er lukket før du slår 
på strømmen.

(2) Foreta prøvekjøringen i henhold til driftshåndboken for 
utendørsanlegget.

• Driftslampen på fjernkontrollen vil blinke når det oppstår 
en funksjonsfeil. Sjekk funksjonsfeilkoden på LCD-
skjermen for å se hva som er galt. Du finner en forklaring 
på funksjonsfeilkoder og tilhørende problem i 
"FORHOLDSREGLER FOR SERVICE" for 
utendørsanlegget.
Hvis noen av følgende meldinger vises, kan det hende at 
ledningene ble lagt opp feil eller at strømmen ikke er slått 
på, så kontroller på nytt.

11.3 KJØRE LUFTFUKTEREN
<KUN FOR VKM-GBMV1-SERIEN>

(1) Kontroller at vanntilførselsrørene er riktig tilkoblet.
(2) Åpne avstengingsventilen for vanntilførselen. (Det vil 

ikke bli tilført vann på dette tidspunktet.)
(3) Kjør ventilatoren med varmegjenvinning 

i oppvarmingsmodus.
(Se i driftshåndboken for innendørsanlegget hvis du vil 
vite mer om hvordan du kjører anlegget i oppvarmings-
modus.)
Vanntilførselen åpnes, og luftfukteren begynner å kjøre.

(4) Når oppvarming (befuktning) er startet, vil lyden fra 
magnetventilen for vanntilførselen høres hvert 3. eller 
4. minutt (en klikkelyd). Lytt etter klikkelyden, og la 
anlegget kjøre i 30 minutter for å sjekke at befuktningen 
fungerer som normalt.

FARE

• Hvis snekkerarbeidet ikke er fullført når prøvekjøringen er 
utført, ber du kunden om at luftfukteren ikke må kjøres før 
dette arbeidet er fullført. Dette er for å beskytte innendørs-
anlegget og ventilatoren med varmegjenvinning.

• Hvis luftfukteren kjøres, kan maling, partikler fra klebe-
midler og andre materialer som brukes ved snekring, føre 
til at ventilatoren med varmegjenvinning blir skitten, eller 
det kan sprute eller lekke ut vann.

Skjerm på fjernkontroll Innhold

" " vises.
• Det er en kortslutning i TVANGSSTYRT 

AV-kontaktene (T1, T2).

" " vises. • Prøvekjøringen er ikke utført.

" " vises.

" " vises.

• Strømmen på utendørsanlegget er av.
• Utendørsanlegget har ikke lednings-

opplegg for strømtilførsel.
• Feil ledningsopplegg for overførings-

ledningen og andre ledninger (fjern-
kontrolledningen eller TVANGSSTYRT 
AV-ledningen).

• Overføringsledningene er kuttet over.

" " vises.
• Funksjonsfeil i spjeld. (Lite spenning 

i strøm)

" " vises.
• Funksjonsfeil i viftedrev. (Lite spenning 

i strøm)

" " vises.
• Feil "MAIN/SUB"-innstilling for 

fjernkontroll.

Ingen visning

• Strømmen til innendørsanlegget og 
ventilatoren med varmegjenvinning er 
slått av.

• Det er ikke lagt opp ledningsopplegg for 
strømtilførsel til innendørsanlegget og 
ventilatoren med varmegjenvinning.

• Feil ledningsopplegg for fjernkontrol-
ledningen og andre ledninger (over-
føringsledningen eller TVANGSSTYRT 
AV-ledningen).

• Fjernkontrolledningen er kuttet over.
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