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1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Överskrid inte följande "SÄKERHETSFÖRESKRIFTER". 
Denna produkt lyder under beskrivningen "utrustning som 
ej är tillgänglig för allmänheten".
I denna handbok finns två varningstyper, VARNING och 
FÖRSIKTIGT. Följ noggrant alla säkerhetsföreskrifter nedan: 
de är alla viktiga för din säkerhet.

VARNING...............Indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan resul-
tera i dödsfall eller allvarlig skada.

FÖRSIKTIGT .........Indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan resul-
tera i mindre eller medelstor skada. 
Kan också användas för att varna 
för osäkra metoder.

• Efter slutförd installation testar du värmeåtervinnings-
ventilatorn och kontrollerar att den fungerar som den ska. 
Ge användaren tillräckligt med instruktioner avseende 
användning och rengöring av värmeåtervinningsventilatorn 
enligt bruksanvisningen. Uppmana användaren att förvara 
den här handboken tillsammans med bruksanvisningen för 
framtida behov.

VARNING

• Låt leverantören eller kvalificerad personal utföra 
installationen. Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, 
elektriska stötar eller eldsvåda.

• Installation ska göras enligt installationshandboken och inga 
ändringar ska göras av enheten.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar 
eller eldsvåda. Kroppsskada kan uppstå om 
värmeåtervinningsventilatorn faller.

• Installera värmeåtervinningsventilatorn på ett fundament 
som tål dess vikt. 
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att värme-
återvinningsventilatorn faller ned och orsakar kroppsskada. 
Det kan också leda till vibrationer i inomhusenheter samt 
störande oljud.

• Låt inte utloppsluften komma in i luftintagsventilen utomhus. 
Detta kan göra att rummet blir kontaminerat och kan vara 
skadligt för hälsan.

• Placera luftintagsventilen utomhus så att den inte tar in 
utloppsluft som innehåller förbränningsluft, m.m.
Felaktig installation kan orsaka syrebrist i rummet och leda 
till allvarliga olyckor.

• Kontrollera att allt elarbete utförs av kvalificerad personal 
enligt tillämpliga föreskrifter (anm. 1) och den här 
installationshandboken. Använd en separat elkrets.
Använd alltid tillräckligt långa kablar. Använd inga 
skarvkablar. Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig 
elkonstruktion kan leda till elstötar eller eldsvåda.
(anm. 1) Tillämplig föreskrift betyder "Alla internationella, 

europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, 
bestämmelser och/eller föreskrifter som är 
relevanta och tillämpliga för en viss produkt 
eller domän".

• Använd endast föreskrivna delar och tillbehör under 
installationen. Om de föreskrivna delarna inte används kan 
det orsaka vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller att 
värmeåtervinningsventilatorn faller ned.

• Utför det angivna installationsarbetet med hänsyn till starka 
vindar, orkaner eller jordbävningar. Felaktig installation kan 
orsaka olyckor, t.ex. att värmeåtervinningsventilatorn faller 
ned.

• Kontrollera att allt kablage är säkert. Använd föreskrivna 
kablar och kontrollera att ingen yttre påverkan finns på 
terminalanslutningar eller kablar.
Felaktig anslutning eller infästning kan orsaka överhettning 
eller eldsvåda.

• Dra alla kablar snyggt och prydligt så att locket till regler-
boxen kan fästas ordentligt. Om reglerboxens lock inte sitter 
på plats kan det orsaka överhettning av terminaler, elstötar 
eller eldsvåda.

• Kontakta leverantören i händelse av ett kylmediumläckage.
När värmeåtervinningsventilatorn ska installeras i ett litet 
rum måste åtgärder vidtas som förhindrar att kylmedium som 
läcker ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka. 
Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

• Om kylmediumångor läcker ut under installationsarbetet 
måste området omedelbart ventileras. Giftig gas kan 
produceras om kylmediumångor kommer i kontakt med eld.

• Kontrollera efter slutfört installationsarbete att det inte finns 
något läckage av kylmediumångor. Giftig gas kan produce-
ras om kylmediumångor läcker in i rummet och kommer i 
kontakt med en värmekälla, t ex en värmefläkt, ugn eller spis.

• Stäng av strömmen innan du vidrör några elektriska kompo-
nenter. Vidrör inga strömförande delar eftersom detta kan 
orsaka elektriska stötar.

• Vidrör aldrig utläckt kylmedium. Detta kan orsaka allvarliga 
kylmediumskador.

• Jorda värmeåtervinningsventilatorn. 
Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning, 
åskledare eller jordning för en telefonledning. Ofullständig 
jordning kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. En 
kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa 
kan skada luftkonditioneringsanläggningen.

• Installera en jordfelsbrytare.
Om inte detta följs kan elektriska stötar och eldsvåda 
uppstå.

FÖRSIKTIGT

• Installera dräneringsrör enligt den här installations-
handboken för att ge en god dränering och isolera röret 
för att förhindra kondensation. Felaktig dränering kan orsaka 
vattenläckor och fuktskador på möbler.

• Installera värmeåtervinningsventilatorn, strömkablar, 
fjärrkontrollkablar och signalkablar minst 1 meter från TV- 
eller radioapparater för att förhindra bildstörningar eller brus. 
(Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara 
otillräckligt för att eliminera bruset.)

• Installera de två utomhuskanalerna med lutning nedåt för att 
förhindra att regnvatten kommer in i enheten. Om detta inte 
görs ordentligt kan vatten komma in i byggnaden, skada 
möbler och orsaka elektriska stötar och eldsvåda.
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• Isolera de två utomhuskanalerna och lufttillförselkanalen 
för att förhindra kondens. Om detta inte görs ordentligt kan 
vatten komma in i byggnaden och t.ex. skada möbler.

• Isolera kanalen och väggen elektriskt när en metallkanal ska 
föras igenom metall- och metalltrådsstrukturer eller metall-
foder på en trävägg. Felaktigt kanalarbete kan leda till 
elektriska överslag eller brand.

• Installera inte värmeåtervinningsventilatorn på någon av 
följande platser:
1. Platser med höga temperaturer eller öppna lågor.

Detta kan resultera i eldsvåda eller överhettning.
2. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, 

produceras.
Detta kan orsaka eldsvåda. 

3. Platser som maskin- och kemikaliefabriker där gaser, med 
hälsofarliga eller korrosiva komponenter som syror, baser, 
organiska lösningsmedel och färg, genereras. Platser där 
antändliga gaser kan läcka ut. Kopparrör och hårdlödda 
skarvar kan oxidera och orsaka läckage av kylmedium. 
Utläckt gas kan orsaka förgiftning eller eldsvåda.

4. Platser där temperaturen faller under fryspunkten. 
Om enheten används vid temperaturer under 0°C 
kan dräneringstråget, till- och utloppsrör, luftfuktnings-
elementet, magnetventiler och andra komponenter frysa 
till och orsaka olyckor.

5. I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska 
vågor. 
Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra 
att utrustningen inte fungerar som den ska.

6. Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolfiber eller 
lättantändligt damm finns i luften eller där brandfarliga 
ämnen hanteras, till exempel thinner eller bensin.
Om gasen läcker ut och stannar vid värmeåtervinnings-
ventilatorn kan det orsaka en eldsvåda.

• Kontrollera att temperaturen och luftfuktigheten nära 
enheten och luftintags- och luftutloppsgallret uppfyller de 
villkor som gäller för driften.
1. Kylbil eller andra platser med låga temperaturer.
2. Platser som badrum eller swimmingpooler med hög 

luftfuktighet.
Detta kan orsaka krypströmmar, elektriska stötar eller 
eldsvåda.

• Tillse att snöskydd finns. Utan skydd kan snö komma in 
i utomhuskanaler och skada möbler, orsaka elektriska stötar 
och eldsvåda.

• I områden där insekter lockas till ljus, som vid fönster eller 
ljus nära en ventilationsöppning kan extremt små insekter 
ibland ta sig in i rummet via ventilationsöppningen. Eftersom 
det är svårt att helt förhindra att extremt små insekter 
kommer in är det viktigt att överväga en allvarlig lösning, 
t.ex. en filterbox (anskaffas lokalt) i designprocessen för 
att skydda mot insektsangrepp.

• Värmeåtervinningsventilatorn är inte avsedd för användning 
i en potentiellt explosiv miljö.

2 FÖRE INSTALLATION
De tillbehör som krävs för installationen måste du förvara 
tills installationen är slutförd. Kasta inte bort dem!

När enheten burits in ska den skyddas med förpacknings-
material för att den inte ska repas innan installationsarbetet 
är slutfört.

[1] Bestäm dig för en transportväg.

[2] Packa inte upp enheten förrän den är framme vid 
installationsplatsen. Om det är nödvändigt att packa upp 
den tidigare bör enheten lyftas med en mjuk lina eller med 
rep och skyddsplattor för att inte enheten ska skadas eller 
repas.

Håll enheten i konsolerna (4 punkter) när du öppnar 
kartongen och flyttar den, och lyft inte i någon annan del 
(särskilt inte kylmediumrör, dräneringsrör, tillförselvatten-
rör och kanalkopplingsflänsen).

• Kontrollera vilken typ av R410A-kylmedium som ska 
användas innan du installerar enheten. (Om du använder 
fel kylmedium fungerar enheten kanske inte som normalt.)

• För installation av utomhusenheten, se installations-
handboken som medföljer denna.

2.1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Ge kunderna grundliga instruktioner i korrekt hantering 

av enheten (särskilt underhåll av luftfilter och driftprocedur) 
genom att låta dem utföra dessa funktioner själva med hjälp 
av handboken.

• Platser där salthalten i luften är hög, t.ex. platser nära havet, 
samt där spänningsvariationerna är stora, t.ex. i vissa 
fabriker. Detta gäller även båtar och bilar.

2.2 TILLBEHÖR
Kontrollera att följande tillbehör levererats med enheten.

Namn
Kanal-
kopplings-
fläns

Självgängande 
M4-skruv (för 
kanalkoppling)

Vattentillförselrör 
med sil

Antal 4 st 24 st VKM-GBMV1: 1 st
VKM-GBV1: 0 st

Form
50-typ  M4×12
80-, 100-typ  M4×16

Namn

Snabb-
koppling 
(kopparrörs-
koppling)

Flänsmutter 
(kopparrörs-
koppling)

Isolering av 
kylmediumrör

Antal
VKM-GBMV1:1 st.
VKM-GBV1:   0 st

VKM-GBMV1:1 st.
VKM-GBV1:   0 st 1 sats

Form
I.D.: Ø35 I.D.: Ø26

Namn
Isolering av 
vatten-
tillförselrör

Tätnings-
material Klämma

(Övrigt)

• Installations-
handbok

• Bruks-
anvisning

Antal

VKM-GBMV1: 
1 st
VKM-GBV1: 
0 st

1 st

VKM-GBMV1: 
10 st
VKM-GBV1: 
8 st

Form
I.D.: Ø15
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2.3 EXTRA TILLBEHÖR
• Den här enheten kan göras som en del av två olika system: 

som en del av det kombinerade driftsystemet som används 
tillsammans med VRV SYSTEM-luftkonditioneringsaggregat 
och som oberoende system med endast värmeåtervinnings-
ventilatorn. En fungerande fjärrkontroll krävs när enheten 
används som fristående system.

Tabell

NOT) 1
Om du använder en annan fjärrkontroll än ovan kontaktar du 
leverantören.
NOT) 2
Vi rekommenderar fjärrkontrollen "BRC1D527", särskilt när 
enheten används som fristående system. Detta för att den 
visar ventilationsläge och kan välja ventilationsfläktläge med 
knappen.

• Vid installation av enheten ska du ha den runda huven, 
luftutloppsgallret, luftintagsgallret och andra 
installationskomponenter redo innan du börjar.
Kontakta leverantören vid val av tillbehör.

FÖLJANDE PUNKTER MÅSTE UTFÖRAS EXTRA 
NOGA OCH KONTROLLERAS EFTER 
INSTALLATION.

a. Följande ska kontrolleras efter slutfört arbete

Kontrollera alla punkter under "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" 
ovan en gång till.
b. Kontrolleras vid leverans

c. Punkter för förklaring av användningen

Fjärrkontrolltyp BRC1D527

Kontrollera
Om de inte görs 
korrekt kan följande 
hända

Kontrol-
lera

Har inomhus- och 
utomhusenheterna 
fästs ordentligt?

Enheterna kan falla 
ned, vibrera eller föra 
oljud.

Är utomhuskanalen 
dragen till utsidan med 
lutning nedåt?
(Se bild 16)

Kondensvatten kan 
droppa ned.

Är kontroll av gastäthet 
klar?

Kylningen kan bli 
otillräcklig.

Är enheten helt 
isolerad?

Kondensvatten kan 
droppa ned.

Fungerar dräneringen 
som den ska?

Kondensvatten kan 
droppa ned.

Stämmer matnings-
spänningen med vad 
som anges på 
märkplåten?

Enheten kan sluta 
fungera och 
komponenter kan 
brännas sönder.

Är elektriska ledningar 
och rör anslutna som 
de ska?

Enheten kan sluta 
fungera och 
komponenter kan 
brännas sönder.

Är enheten riktigt 
jordad?

Läckströmmar är 
farliga.

Är rätt kabel-
dimensioner använda?

Enheten kan sluta 
fungera och 
komponenter kan 
brännas sönder.

Är inom- och 
utomhusenheternas 
luftintag och luftutsläpp 
fria från blockering?

Kylningen kan bli 
otillräcklig.

Har kylrörens längd 
och tillsats av extra 
kylmedium 
antecknats?

Det är oklart hur 
mycket kylmedium 
som finns i systemet.

Tillförs vatten med 
vattentillförselrören?

Ingen luftbefuktning.

Kontrollera Kontrollera

Har du förklarat hur användningen går till 
medan du visat kunden bruksanvisningen?

Har du gett bruksanvisningen och garantin till 
kunden?

Punkter som markerats med VARNING och 

FÖRSIKTIGT i bruksanvisningen är de punkter som gäller 
risk för kroppsskada och materiella skador förutom den 
allmänna användningen av produkten. Därför är det viktigt 
att i detalj förklara det beskrivna innehållet och dessutom 
be kunderna att läsa användarhandboken.
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3 VÄLJA INSTALLATIONSPLATS

FÖRSIKTIGT

• När du flyttar enheten under eller efter uppackning ska du 
hålla i konsolerna. Använd inget tryck på andra delar, särskilt 
inte kylmediumrör, dräneringsrör, vattentillförselrör och 
kanalkopplingsflänsen.

• Om du tror att luftfuktigheten i innertaket kan överstiga 30°C 
och RH80°%, förstärker du isoleringen av rören mellan 
enheterna.
Använd glasull eller polyetenskum när du isolerar, som inte 
är tjockare än 10 mm och får plats i taköppningen.

• Använd glasull, polyetenskum med en tjocklek på minst 
10 mm som isoleringsmaterial.

(1) Välj en installationsplats som uppfyller följande krav 
och som även passar kundens önskemål.
• Installera på en plats med tillräcklig styrka och stabilitet. 

(Balkar, innertak och andra platser som kan bära 
enhetens fulla vikt.)
Otillräcklig hållfasthet är farlig. Detta kan också orsaka 
vibrationer och driftsbuller.

• Där rören mellan utom- och inomhusenheterna inte blir 
längre än vad som är tillåtet. (Se utomhusenhetens 
installationshandbok.)

• Där inget blockerar luftcirkulationen.
• Där kondensvatten kan ledas bort på lämpligt sätt.
• Installera på en plats där den luft som finns kring enheten 

eller tas in i luftbefuktaren inte faller under 0°C.
• Installera inte enheten direkt mot ett innertak eller en 

vägg.
(Om enheten är i kontakt med innertaket eller väggen kan 
det orsaka vibrationer.)

• Där tillräckligt utrymme för underhåll och service kan 
tillgodoses. (Se bild 1)

• Välj dimensionen *H så att en lutning nedåt på minst 
1/100 uppnås enligt "6. DRÄNERINGSARBETE OCH 
VATTENTILLFÖRSELARBETE".

[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD]
• Installera inomhus- och utomhusenheterna, 

strömsladden och anslutningskablar minst 1 meter från 
TV- eller radioapparater för att förhindra bildstörningar 
eller brus. Beroende på radiovågorna kan ett avstånd 
på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.

(2) Använd upphängningsbultar för installationen. 
Kontrollera om innertaket är tillräckligt starkt för att 
bära enhetens vikt. Vid tveksamhet bör taket förstärkas 
innan enheten installeras. 
(Installationslutningen anges som följer. Av den framgår det 
vilka punkter som måste förstärkas.)

4 FÖRBEREDELSER INFÖR 
INSTALLATIONEN

(1) Kontrollera placeringen av enheten i förhållande till 
upphängningsbultarna. (Se bild 2)
Lämna utrymme kring enheten för servicearbeten och 
inkludera inspektionsluckor. (Ta alltid upp ett hål på sidan av 
kontrollboxen så att luftfilter, värmeväxlarelement, fläktar 
och luftbefuktarelement enkelt kan inspekteras och 
underhållas.)

(mm)

Bild 1

1 Reglerbox

2 Underhållsutrymme (mm)

3 Minsta höjd (mm)

≥600
≥2500

≥20

*H

1
2

3

Bild 2

1 Avstånd mellan upphängningsbultar (mm)

2 Utblåsningsluft till utomhus (EA)

3 Friskluft från utomhus (OA)

4 Returluft från rummet (RA)

5 Tilluft till rummet (SA)

6 360 (Om inspektsionluckan är 450)
140 (Om inspektsionluckan är 600)

7 Reglerbox

8 Inspektionsluckor

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) Kontrollera att intervallet för enhetens externa statiska 
tryck inte överskrids.
(See information om fläktstyrka och statiska prestanda-
egenskaper samt den allmänna katalogen för intervallet 
för inställningen för det externa statiska trycket.)

(3) Öppna installationsöppningen. (Förberedda tak)
• När installationsöppningen tagits upp i taket där enheten 

ska installeras, för du igenom kylmediumrör, dränerings-
rör, signalkablar och kablar för fjärrkontroll genom därför 
avsedda hål.
Se "6. DRÄNERINGSARBETE OCH 
VATTENTILLFÖRSELARBETE", 
"7. KYLMEDIUMRÖRDRAGNING" och 
"10. KOPPLINGSEXEMPEL OCH INSTÄLLNING AV 
FJÄRRKONTROLLEN".

• När du tagit upp hålet i taket ser du vid behov till att taket 
är plant. Du måste kanske förstärka taket för att undvika 
vibrationer.
Rådgör med en arkitekt eller snickare.

(4) Installera upphängningsbultarna.
(Använd M10- till M12-upphängningsbultar.)
Använd fundamentbultar, ett nedsänkt inlägg, en nedsänkt 
fundamentbult för befintliga tak eller andra lokalt anskaffade 
komponenter för att förstärka innertaket så att det klarar 
enhetens vikt.
(Se bild 3)

Obs! Alla komponenter ovan ingår i fältförrådet.

5 INSTALLATIONSMETOD

FÖRSIKTIGT

<<Håll enhetens undersida eller konsol utan att belasta 
andra komponenter vid uppackning eller flyttning av 
enheten.>>

<<När det gäller komponenterna för installationsarbetet 
ska du använda de medföljande tillbehören och de 
komponenter som anges av vårt företag.>>

(1) Installera enheten tillfälligt.
• Fäst konsolen i upphängningsbulten. Fäst den ordentligt 

med muttrar (M10, M12) och brickor (M10 med externa 
diameter 30 till 34 mm, M12 med extern diameter 36 till 
38 mm) (anskaffas lokalt) från konsolens övre och nedre 
sidor. (Se bild 4)

(2) Om de inte behövs kan du ta bort fyra transportankare.
• Lossa skruvarna.
• Skjut uppåt och ta bort transportankare.
• Fäst skruvarna ordentligt som tidigare.

FÖRSIKTIGT

• Skruvarna ska inte tas bort från enheten och dras åt för att 
förhindra att luft kommer ut.

• Kontrollera att främmande föremål, som plast eller papper, 
inte finns i enheten vid installationen.

• Installera enheten efter kontroll av inomhusenheten 
(SA/RA) och utomhusenheten (EA/OA) enligt bilden 
på etiketten med försiktighetsåtgärder för kanallayout.

• Vänd inte enheten uppochned.

(3) Justera enhetens höjd. 
(Dra åt dubbelmuttrarna ordentligt.)

Bild 3

1 Takskiva

2 Ankarbult

3 Vibrationsdämpande lyftögla eller spännmutter

4 Upphängningsbult

5 Inomhusenhet

5

1

2

3

4

Bild 4

1 Konsol

2 Transportankare

3 Skruv

4 Etikett med försiktighetsåtgärder för kanallayout

5 Mutter

6 Bricka

7 Dubbel mutter

5

1

2 3

4

6

7
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(4) Kontrollera att enheten är placerad i våg.

FÖRSIKTIGT

Använd ett vattenpass för att kontrollera att enheten är 
i våg och att lutningen mot dräneringsanslutnungen är 
inom 1°. (Se bild 5)
(Var extra uppmärksam på om den installerats så att 
lutningen inte följer dräneringsrören. Detta kan leda till 
läckage.)

(5) Dra åt den övre muttern.

(6) Fäst tillbehörskanalens kopplingsflänsar med de 
medföljande skruvarna till utlopps- och intagshålen 
(totalt fyra stycken).
Vid montering ska justeringsmarkeringarna på enheten 
vara i linje med triangeln på varje kanalkopplingsfläns. 
(Se bild 6)

6 DRÄNERINGSARBETE OCH 
VATTENTILLFÖRSELARBETE

(1) Montera dräneringsrören.
• Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska.
• I direktkanalsanslutningssystem har enheten ett under-

tryck i förhållande till atmosfärtrycket när enheten är 
i drift, så var noggrann med att ha ett vattenlås på 
dräneringsutloppet. (Se bild 7-1)

FÖRSIKTIGT

Koppla inte dräneringsrören direkt till avloppsrör som 
luktar ammoniak. Ammoniaken i avloppet kan komma 
in i inomhusenheten via dräneringsrören och orsaka 
korrosion i värmeväxlaren (direkt expansionsspole).

• Se till att dräneringsröret är kort och lutar nedåt 
med minst 1/100 för att förhindra att luftfickor bildas. 
(Se bild 7-2)

• Om flera dräneringsrör kopplas ihop görs detta enligt 
proceduren nedan. (Installera ett vattenlås för varje 
inomhusenhet.)

• Installera med en lutning nedåt på minst 1/100.

FÖRSIKTIGT

Vatten som blir stående i dräneringsrören kan orsaka 
stopp.

• Dräneringsrörets diameter bör vara minst lika stor som 
diametern på anslutningsröret. 
(rördimension: PT3/4B)

• När rören förs in inomhus ska de alltid isoleras hela 
vägen till dräneringsfästet.

• I områden där frysning kan ske ska du alltid vidta steg för 
att förhindra att rör fryser.

• Kontrollera att vatten inte läcker från dräneringsrör.
• Undvik böjar och svängar i rören för att förhindra att de 

sätts igen.
• Om du använder centralt dräneringsrör följer du 

instruktionerna i bild 7-2.

Bild 5

1 Nivå

2 Dräneringshål

3 Kanalkopplingsfläns

4 Vågrät linje

Bild 6

1 Kanalkopplingsflänsens markering

2 Enhetsjustering (RA är en fördjupning med Ø3)

3 Kanalkopplingsfläns

4 Skruvar (tillbehör) (6 st. x 4, totalt 24 st.)

≤1° ≤1°1 1

2 2 3

4

1

2

3 3

4

Bild 7-1

1 Bifogad dräneringsslang

2 Enhetens nederdel

Bild 7-2

1 Centralt dräneringsrör
≥5

0 
m

m
≥5

0 
m

m

1

2

≥1
00

 m
m 1
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• Välj centralt dräneringsrör i rätt storlek enligt kapaciteten 
för den anslutna enheten.

• Kontrollera att dräneringsrören leder till en plats där 
dräneringsvatten kan bearbetas korrekt.

(2) När anslutningarna är klara kontrolleras att vattnet 
i dräneringen rinner som det ska.
• Testa dräneringen genom att hälla cirka 1 liter vatten i 

dräneringstråget. Dräneringstråget nås via inspektions-
hålet, genom borttagning av serviceluckan eller genom 
utloppskanalkopplingen för tillförselluft (SA). (Se bild 8)

Bilden visar VKM-GBMV1.

(3) Kontrollera att följande 2 punkter värmeisolerats för att 
förhindra möjligt vattenläckage på grund av kondens.
• Dräneringsrör inomhus
• Dräneringsutlopp

(4) Montera vattentillförselrören. <Endast VKM-GBMV1-
serien>

FÖRSIKTIGT

Vid installation av vattentillförselrör ska rören rengöras med 
kranvatten så att all smuts tas bort eller också ska en 
dräneringsventil installeras någonstans längs rören och 
rören dräneras ordentligt tills klart vatten flödar genom 
dem. Kontrollera att det inte kommer in skärolja eller 
rengöringsmedel i rören.

• Anslut vattentillförselrör med sil (tillbehör) andra rör och 
ventiler (anskaffas lokalt) till inomhusenheten som visas i 
bilden nedan.

[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD]
• Vid installation av vattentillförselrör ska rör inte föras 

framför underhållsluckan eftersom detta gör det omöjligt 
att ta ut luftbefuktarelementet.

• Vattentillförselrör med sil (medföljer), avstängningsventil 
på vattentillförselrör och en dräneringsventil (båda lokalt 
anskaffade) på vattentillförselrördragningen ska kunna 
nås från inspektionshålet.

• Det är omöjligt att ansluta vattentillförselrör direkt till 
kommunalt vatten. Använd en vattentank (av godkänd 
typ) om du behöver hämta tillförselvatten från kommunalt 
vatten.

• Vid användning av kopparrör för vattentillförselanslut-
ningar ska du byta de medföljande snabbkopplingarna.
(Se bild 9)

Bild 8

1 Kanalkopplingsfläns för tilluft till rummet (SA) 
(tillbehör)

2 Lucka för service

3 Dräneringsrör (anskaffas lokalt)

4 Dräneringsutlopp

5 Portabel pump (anskaffas lokalt)

6 Hink (anskaffas lokalt)

5

1

2

3 4 6

1 Vattentillförselrör med sil (tillbehör)

2 Avstängningsventil för vattentillförselrör 
(anskaffas lokalt)

3 Vattentillförselrör (anskaffas lokalt)

4 Lock (anskaffas lokalt)

5 Dräneringsventil (anskaffas lokalt)

5

1

2

3

4

7 3P130768-6L   Svenska



Byte av kopplingar vid användning av kopparanslutningar

• Använd två skruvnycklar vid montering eller borttagning 
av rör med snabbkopplingar.

• Se till att vattentillförselrören är ordentligt fästa utan att 
använda för stort tryck.

[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
• Använd rent vatten (kommunalt vatten, kranvatten eller 

liknande) som uppfyller lokala föreskrifter.
• Smutsigt vatten kan sätta igen ventilerna, få smuts att 

samlas i vattentankar och orsaka dålig luftbefuktnings-
prestanda. (Använd aldrig vatten från ett kyltorn eller 
varmvatten för uppvärmning.)

• Kontrollera att vattentillförseln håller en temperatur 
mellan 5°C och 40°C och ett tryck på 0,02 MPa till 
0,49 MPa (0,2 kg/cm

2
 till 5 kg/cm

2
). Inkludera en 

säkerhetsventil mellan luftbefuktaren och silen om 
vattentrycket är högre än det angivna intervallet.

• Använd kommunalt vatten (eller helt rent vatten) och 
vidta åtgärder för att motverka bildning av kondens.

• Om tillförselvattnet är hårt ska du använda en mjukgörare 
i vattnet för att inte förkorta luftbefuktarens livslängd.
* Livslängden på ett luftbefuktarelement är cirka 3 år 

(4 000 timmar) om tillförselvattnets hårdhet är: 150 mg/l.
(Livslängden på ett luftbefuktarelement är cirka 1 år 
(1 500 timmar) om tillförselvattnets hårdhet är: 400 mg/l.)
Årligt antal drifttimmar: 10 timmar / dag x 26 dagar / 
månad x 5 månader = 1 300 timmar

(5)  Isolera alla rör som går in i huset. 

Efter kontroll av att vattentillförselrörens anslutningar inte läcker 
ska de isoleras med den medföljande isoleringen som visas 
i bild 10. (Dra åt båda ändarna med klämmor.) 
(Se bild 10)

• Linda vattentillförselrören med isolering för att förhindra 
kondens.

• I områden där frysning kan ske ska du alltid vidta steg för att 
förhindra att rör fryser.

7 KYLMEDIUMRÖRDRAGNING
<Angående rördragning för utomhusenheten, se 
installationshandboken som medföljer enheten.>
<Värmeisolera båda sidor av gas- och vätskerör helt. 
Annars kan en vattenläcka uppstå.
Använd isolering som tål temperaturer på minst 120°C. 
Förstärk isoleringen av kylmediumrören med hänsyn till 
installationsmiljön.
Informationen nedan är en riktlinje. 
• Omgivningstemperaturen är 30°C och luftfuktigheten 

är 75 % till 80 %: 15 mm minsta tjocklek.
• Omgivningstemperaturen är 30°C och luftfuktigheten 

överstiger 80 %: 20 mm minsta tjocklek.
Utan förstärkning kan kondens bildas på isoleringens yta.>
<Kontrollera vilken typ av R410A-kylmedium som ska 
användas innan rördragningen utförs. (Korrekt drift är inte 
möjlig om kylmediumtyperna inte stämmer överens.)>

FÖRSIKTIGT

Den här produkten måste använda ett kylmedium 
(R410A). Följ villkoren nedan.

• Använd en rörkapare och fläns som passar för 
kylmediumtypen (R410A).

• Smörj in flänsen med eter- eller esterolja före 
anslutning.

• Använd endast kragmuttrar som medföljer enheten. 
Om du använder andra kragmuttrar kan kylmedium 
läcka ut.

• Kläm igen röränden eller tejpa över den för att hindra 
damm, partiklar och fukt från att komma in i röret.

• Tillåt inget annat än det avsedda köldmedlet komma 
in i kylmediumkretsen, t.ex. luft. Om någon 
kylmediumgas läcker ut under arbete på enheten 
ska rummet omedelbart ventileras ordentligt.

• Utomhusenheten fylls med kylmedium.
• Använd både skiftnyckel och momentnyckel, som visas 

i bilden, när rören ansluts eller kopplas loss från enheten. 
(Se bild 11)

• Se tabell 1 för kragkopplingsmutterns dimensioner.

Tabell 1

• Vid montering av en kragmutter ska flänsens insida och 
utsida smörjas in med eter- eller esterolja, roteras tre-fyra 
gånger och sedan skruvas in. (Se bild 12)

Bild 9

1 Vattentillförselrörsidan

2 Enhetssidan

3 Kragmutter (tillbehör)

4 Snabbkoppling (tillbehör)

5 Kopparrör

6 Y-formad sil

7 Ta bort
Byt den medföljande snabbkopplingen

Bild 10

1 Klämma (tillbehör)

2 Isolering (för vattentillförselrör) (tillbehör)

5
6

7

1 2

3 4

1

2

Rör-
dimen-

sion

Åtdragnings-
moment

Kragstorlek 
A (mm) Flänsform

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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• I tabell 1 anges korrekt åtdragningsmoment.

FÖRSIKTIGT

Om du drar åt för hårt kan kragkopplingen skadas och 
orsaka ett läckage.

• Om du inte har någon momentnyckel drar du åt muttern som 
följer. Kontrollera efter slutfört arbete att inga gasläckor finns. 
När kragmuttern dras åt med momentnyckeln kommer 
momentet att öka plötsligt. Från den positionen drar du 
åt muttern till den vinkel som anges i tabell 2.

Tabell 2

• Kontrollera noggrant att ingen gasläcka uppstått efter 
avslutat arbete.

• Efter kontroll av röranslutningen så att inget gasläckage finns 
ska vätske- och gasrören isoleras. (Se bild 13)

Säkerhetsföreskrifter för installation av isoleringsmaterial 
på kragmutterkoppling

(1) Kontrollera att rörisoleringsmaterialet dras ända in till 
kanten så att ingen luft kan komma in vid kanterna av 
rörisoleringsmaterialet.

(2) Dra inte åt klämman för hårt eftersom det kan minska 
isoleringstjockleken.

(3) Linda tätningsmaterialet kring övre delen av 
kragmutterkopplingen.

(4) Vrid sömmarna uppåt (se bilden).

FÖRSIKTIGT

Isolera all fältrördragning noggrant, hela vägen till 
rörkopplingen i enheten. Alla exponerade rör kan orsaka 
kondensation eller brännskador om de vidrörs.

Bild 11 Bild 12

1 Momentnyckel

2 Rörnyckel

3 Kragkopplingsmutter

4 Rörkoppling

5 Ester- eller eterolja

Rör-
dimension

Ytterligare 
åtdragningsvinkel

Rekommenderad 
armlängd på 

verktyget

Ø6,4 (1/4") 75 ±15 grader Cirka 150 mm

Ø12,7 (1/2") 45 ±15 grader Cirka 250 mm

1

2
3

4

5

Bild 13

A Procedur för isolering av gasrören

1 Huvudenhet

2 Rörisoleringsmaterial (huvudenhet)

3 Fäst vid basen

4 Klämma (tillbehör)

5 Isolering för koppling (tillbehör)

6 Kragmutterkoppling

7 Vrid sömmarna till toppen

8 Rörisoleringsmaterial (anskaffas lokalt)

9 Medelstor tätning (tillbehör)

10 Vik över toppen av kragmutterkopplingen

B Procedur för isolering av vätskerören

1 Huvudenhet

2 Rörisoleringsmaterial (huvudenhet)

3 Fäst vid basen

4 Klämma (tillbehör)

5 Isolering för koppling (tillbehör)

6 Kragmutterkoppling

7 Vrid sömmarna till toppen

8 Rörisoleringsmaterial (anskaffas lokalt)

9 Gasrör

10 Vätskerör

73

4

1

A

B

2 5

6

8

9

10

1
10

9
73

4

2 5
6

8
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• Anslut kylmediumrör och grenrör enligt de bifogade 
installationshandböckerna som medföljer utomhusenheten.

• Vid hårdlödning av kylmediumrör ska kvävetömning först 
göras, eller också ska hårdlödningen (anm. 2) göras medan 
kväve matas in i kylmediumrören (anm. 1). Slutligen ska 
inomhusenheten anslutas med kragkopplingarna.
(Se bild 14)

FÖRSIKTIGT

• Vid hårdlödning av rör medan du matar in kväve i röret, 

måste du ställa in kvävetrycket på 0,02 MPa (0,2 kg/cm
2
) 

eller mindre med tryckreduceringsventilen. (Vid detta tryck 
känner du en svag fläkt mot kinden.)

• Använd inget fluss vid hårdlödning av kopplingarna för 
kylmediumrören. Använd fosforkoppar (BCup-2: JIS Z 
3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som inte kräver fluss. 
(Om du använder fluss som innehåller klor kan rören 
korrodera. Om du använder fluss som innehåller fluor kan 
kylmediumsmörjningen försämras, vilket kan skada rören.

• Använd inget fluss eller andra medel vid hårdlödning av 
rörkopplingarna.
Beläggningar kan sätta igen rör och skada utrustning.

8 KANALANSLUTNING
<Tänk på följande när du utför kanalarbete.>
• Anslut inte kanaler enligt bild 15.

• Den minimala radien på böjarna för flexibla kanaler är som 
följer.
200 mm kanal: 300 mm diameter
250 mm kanal: 375 mm diameter

• För att förhindra luftläckage ska du linda aluminiumtape runt 
området när kanalkopplingsflänsen och kanalen har kopplats 
ihop. (Se bild 16)

• För att förhindra kortslutning ska du installera öppningen av 
inomhusluftens inlopp så långt som möjligt från öppningen 
för utloppet.

• Använd lämplig kanal för den modellenhet som används 
(se installationsritningen).

• Installera de två utomhuskanalerna (med en lutning på minst 
1/30) för att förhindra att regnvatten kommer in. Isolera 
också de tre kanalerna (utomhuskanalerna och 
lufttillförselkanalen) för att förhindra kondens. 
(Material: Glasull, 25 mm) (Se bild 16)

• Om temperaturen och luftfuktigheten i innertaket alltid är hög 
installerar du en ventilation i innertaket.

• Isolera kanalen och väggen elektriskt när en metallkanal ska 
föras igenom metall- och metalltrådsstrukturer eller metall-
foder på en trävägg.

• Flexibla eller tysta kanaler kan vara ett effektivt sätt för att 
minska luftutloppsljudet för tillförselluften i rummet (SA). 
Välj material med enhetens fläktstyrka och driftljud i åtanke. 
Kontakta din lokala leverantör för hjälp med valet.

• Välj lutningen mellan utomhusluftutloppet (EA) och 
utomhusluftintaget (OA) till 3 gånger kanaldiametern.

• Använd inte ett böjt lock eller en rund huv som utomhushuv 
om de kan få direkt regn på sig.

• När du använder en stor huv ska kanalen från den stora 
huven (ytterväggen) till enheten vara minst 1 m lång.

Modell Gasrörsdiam
eter

Vätskerörsdia
meter

VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

Ø12,7 Ø 6,4

Bild 14

1 Del som ska hårdlödas

2 Kylmediumrör

3 Kväve

4 Tejp

5 Manuell ventil

6 Tryckreduceringsventil

7 Kväve

5

1

2

3

4

6

7

Bild 15

1 Extrem böj (böj inte kanalen mer än 90°)

2 Flera böjar

3 Reducera diametern på den kanal som ska anslutas.
Reducera inte kanalens diameter halvvägs.

4 En böj direkt intill utloppet
3P130768-6L   Svenska 10



• Ändring av luftutloppsgallrets plats ska övervägas när det 
finns risk för kall luft från luftutloppsgallret.
Fläkten driver avfrostningsdriften och kall luft blåses ofta ut.

• Vid anslutning av inomhusenheten direkt till kanalen ska du 
alltid använda samma system för inomhusenheten som med 
utomhusenheten, köra grupplänkad drift och göra 
direktkanalanslutningsinställningar från fjärrkontrollen 
(lägesnr. "17 (27)" – FÖRSTA KODNR. "5" – ANDRA 
KODNR. "06") Anslut inte heller inomhusenhetens 
utloppssida. Beroende på fläktstyrka och statiskt tryck kan 
enheten sluta fungera.

• I förortsbyggnader där fönster och vägbelysning är nära 
lufttillförselöppningen och insekter brukar dras till ljuset kan 
små insekter ta sig in genom luftintagsöppningen och 
luftfiltret. I sådana fall rekommenderas användning av ett 
högpresterande filter (säljs separat). Det kan dock ändå vara 
svårt att förhindra att mycket små insekter ändå tar sig in. 
I det fallet ska du överväga kraftiga motmedel, t.ex. en 
filterbox (installeras lokalt).

9 ELDRAGNING
• Stäng av strömmen innan du påbörjar arbetet.
• Alla komponenter och allt material som anskaffas lokalt samt 

alla elektriska installationer måste följa lokala föreskrifter.
• Använd endast kopparledningar.
• All kabeldragning måste utföras av behörig elektriker.
• Se även kopplingsschemat i reglerboxens lock när du ska 

dra ledningar.
• Dra kablar till utomhusenheten och fjärrkontrollen enligt 

kopplingsschemat. I bruksanvisningen som medföljer 
fjärrkontrollen finns information om installation och 
kabeldragning för fjärrkontrollen.

• Det här systemet innehåller flera inomhusenheter. Markera 
varje inomhusenhet med enhet A, enhet B..., och se till att 
terminalkopplingarna från utomhusenhet och BS-enhet 
stämmer överens. Om elkablar och rör mellan 
utomhusenheten och en inomhusenhet är felkopplade kan 
systemet upphöra att fungera.

• Installera en ledningsbrytare eller jordfelsbrytare för 
strömkablarna.

• Kontrollera att jordningsmotståndet inte är större än 100 W. 
Det här värdet kan vara så högt som 500 W när du använder 
en jordfelsbrytare eftersom skyddsjordsresistans kan 
tillämpas.

• Låt inte jordledningen komma i kontakt med gasrör, vatten-
ledningar, åskledare eller jordledning för telefoni.

• Gasrör: gasläckor kan orsaka explosioner och eldsvåda.
• Vattenrör: kan inte jordas om hårda vinylrör används.
• Telefonjordledning och åskledare: jordpotentialen vid ett 

åsknedslag blir extremt hög.
• Sätt inte på strömmen (brytare, ledningsbrytare eller 

jordfelsbrytare) förrän allt annat arbete är färdigt.

SPECIFIKATIONER FÖR SÄKRINGAR OCH KABLAR

ANM.
• Om kablarna dras på en plats där personer enkelt kan 

komma åt dem, installerar du en jordfelsbrytare för att 
undvika elektriska stötar.

• När du använder en jordfelsbrytare bör du välja en som 
även skyddar mot överbelastning och kortslutning.
Om du använder en jordfelsbrytare som är avsedd att 
skydda mot jordningsfel ska du också kombinera denna 
med en ledningsbrytare eller en belastningsbrytare med 
säkring.

• Tillåten längd för signalöverföringskablar och kablar till 
fjärrkontrollen är som följer.

Bild 16

1 Utomhuskanal

2 Aluminiumtejp (anskaffas lokalt)

3 Lutning (över 1/30)

4 Kontrollera att det inte finns någon slakhet i kanalen.

5 Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)

6 Kanalkopplingsfläns

5

1

2

2

3

4

6

Modell

Ledningar för 
strömförsörjning och 

signalöverföring

Kablar för 
fjärrkontroll

Signalöverförings-
kabel

Fält-
säkringar Kabel

Dimen-
sion Kabel

Dimen-
sion

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

Följ 
lokala 
stan-

darder

Skärmad 
kabel

(2-trådig)

0,75-1,25 
mm

2
VKM80GBMV1,
VKM80GBV1

VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

Längd på signalkabel mellan utomhusenhet och 
inomhusenhet 
… max 1000 m (total kabellängd 2000 m)

Längd på fjärrkontrollkabel mellan inomhusenhet och 
fjärrkontroll … max 500 m
11 3P130768-6L   Svenska



ELEKTRISKA DATA

MCA: Min. matningsström (A)
MFA: Max. säkring (A)
kW: Fläktmotorns märkeffekt (kW)
FLA: Strömförbrukning vid drift (A)

10 KOPPLINGSEXEMPEL OCH 
INSTÄLLNING AV FJÄRRKONTROLLEN

10.1 ÖPPNA OCH STÄNGA REGLERBOXEN SAMT 
ANSLUTA KABLAR

FÖRSIKTIGT

Stäng av strömmen innan du öppnar reglerboxen.

• Ta bort reglerboxens lock och dra kablarna enligt bilden 
nedan (se bild 17 och bild 18).

FÖRSIKTIGT

• Se kopplingsschemat på baksidan av reglerboxens lock vid
elkabeldragning.

• Täta hålet noggrant för att undvika att vatten, insekter eller 
andra smådjur kommer in i enheten. Detta kan annars 
orsaka en kortslutning.

• När du fäster kablarna med klämma ska kabelkontakterna
avlastas med hjälp av det medföljande materialet för att göra
lämpliga klämmor. Vid kabeldragning ska du också se till att
reglerboxens lock sitter ordentligt på plats genom att placera
kablarna ordnat och fästa reglerboxens lock ordentligt.
Akta så att inga kablar blir klämda när du sätter tillbaka
reglerboxens lock. Dra alla kablar genom de därför avsedda
kabeldragningshålen för att förhindra att de skadas.

• Kontrollera att fjärrkontrollkabeln, kabeldragningen mellan
enheter och övrig elektrisk kabeldragning inte dras intill
varandra utanför enheten. De ska placeras minst 50 mm ifrån
varandra för att undvika elektriska störningar som kan störa
driften eller ge avbrott.

10.2 ANSLUTA STRÖMKABLAR OCH 
JORDNINGSKABLAR

• För strömkabeln och jordkabeln genom hålet för kabel-
genomföring och in i reglerboxen och fäst med de 
medföljande klämmorna efter anslutning av kablarna till 
plintarna. (Se bild 17)

Kopplingsplint (X1M)

<Säkerhetsåtgärder vid dragning av 
strömförsörjningskablar>

[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]

[1] En strömbrytare som kan stänga av spänningsmatningen till 
hela systemet måste installeras. 

[2] En enda strömbrytare kan användas för strömförsörjningen 
inom ett system.
Förgreningens brytare och överströmsbrytare måste dock 
väljas med omsorg.

[3] Koppla in en strömbrytare och en säkring i ström-
försörjningen för varje enhet enligt ritningen.

Enheter Strömförsörjning Fläktmotor

Modell Hz Volt
Spännin
gsområ

de
MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1,
VKM50GBV1

50
220-

240 V

Max. 
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 Reglerbox

2 Tryckt kretskort

3 Signalöverföringskabel

4 Ledningar för strömförsörjning och signalöverföring

5 Jordterminal

6 Genomföringshål för signalkabel

7 Genomföringshål för strömkabel

5

1

2 2

2

3

4

6 7

Bild 17

1 Kortslutningskabel
Ta bort denna vid installation av luftfuktighets-
regulatorn (anskaffas lokalt)

2 Kabeldragning för luftfuktighetsregulatorn

3 Plastklämmor

4 Klämma (tillbehör)

5 Jordningskontakt (M4-skruv, fjäderbricka, skålbricka)

6 Strömförsörjning
Jordledning

5

1

2
3

4
6
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FULLSTÄNDIGT SYSTEMEXEMPEL

[4] Använd en rund kontakt för anslutning till ström-
försörjningens kopplingsplint.
Om sådan inte finns, följ punkterna nedan vid kabel-
anslutning.
• Anslut inte kablar med olika trådstorlek till samma 

spänningsstift.
(Lösa anslutningar kan leda till överhettning.)

• Använd föreskriven elkabel. Anslut kabeln så att den 
sitter säkert i kopplingsplinten. Lås fast kabeln i plinten 
utan att använda onödigt mycket kraft. 
(Åtdragningsmoment: 131 N•cm ±10 %)

[5] Åtdragningsmoment för terminalskruvarna.
• Använd rätt skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna. 

Om skruvmejselns blad är för litet kan skruvens huvud 
skadas och inte dras åt ordentligt.

• Om terminalskruvarna dras åt för hårt kan de skadas.
• I tabellen nedan finns information om åtdragnings-

moment för terminalskruvarna.

<Försiktighetsåtgärder vid anslutning av jordning>

När du drar ut jordkabeln ska du dra den så att den löper genom 
hålet i skålbrickan.
(Felaktig jordanslutning kan förhindra korrekt jordning.)

1 Strömförsörjning

2 VRV-utomhusenhet

3 Strömbrytare

4 Säkring

5 Värmeåtervinningsventilator (VKM)

6 VRV-inomhusenhet

7 Fjärrkontroll

8 Strömförsörjning
Skärmad kabel (H05VV-03G)

9 Signalöverföringskabel
Skärmad kabel

Bild 18

1 Fäst isoleringsmanschetten

2 Rund kontakt

3 Elkabel

5

5

1

2

6

8

9

6

4

3

7

1

2

3

Åtdragningsmoment 
(N•m)

Kopplingsplint för fjärrkontroll-/
signalöverföringskablar (X3M) 0,88 ±0,09

Strömförsörjningsplint (X1M) 1,31 ±0,13

Jordterminal 1,69 ±0,25

1 Rund kontakt

2 Fjäderbricka, plan bricka

3 Jordskruv

4 Skålbricka

5 För utskärning

5

1

2

3

4
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10.3 STRÖMFÖRSÖRJNINGSKABLAR, 
SIGNALÖVERFÖRINGSKABLAR, 
DATORSTYRNINGSKABEL
• För fjärrkontrollkabeln, signalverföringskabeln och 

datorstyrningskabeln genom hålet för kabelgenom-
föring och in i reglerboxen och anslut kontakterna till 
X3M-kopplingsplinten. Efter anslutning ska kablarna 
fästas med de medföljande klämmorna. 
(Se bild 18)

Kopplingsplint (X3M)

[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
• I handboken som medföljer fjärrkontrollen finns information 

om kabeldragning för fjärrkontrollen.
• Anslut under inga omständigheter strömkablarna till 

kopplingsplintarna för fjärrkontrollen eller signalöverföringen.
Då kan hela systemet gå sönder.

• Anslut kablarna för fjärrkontroll och signalöverföring till 
respektive kopplingsplint.

10.4 KABELDRAGNING FÖR LUFTFUKTIGHETS-
REGULATORN (ANSKAFFAS LOKALT) 
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>
• För in kablarna i reglerboxen tillsammans med ström-

kabeln genom det genomföringshål som är avsett för 
strömkablar.

• Ta bort kortslutningskablarna (1 och 2) på kopplings-
plint X1M och anslut kabeln för luftfuktighetsregulatorn.

• Fäst ihop med strömkabeln med klämmor. (Se bild 17)

FÖRSIKTIGT

<Endast VKM-GBMV1-serien>
• Om du använder luftfuktighetsregulator ska en sådan 

installeras per värmeåtervinningsventilator.
Styrning av flera värmeåtervinningsventilatorer med en 
enskild luftfuktighetsregulator kan förhindra normal 
luftfuktighetsdrift och bl.a. orsaka vattenläckage.

10.5 KOPPLINGSEXEMPEL
• Den här enheten kan användas som en del av det kombi-

nerade driftsystemet tillsammans med inomhusenheter 
(VRV System-luftkonditioneringsaggregat) eller som 
fristående system för bearbetning av utomhusluft. 

• Vid anslutning till en VRV-R-typ och införsel av RA från den 
här enheten direkt från taket ska en BS-enhet anslutas, 
identisk med VRV-R-inomhusenheten (huvudenhet), och 
gruppstyrning användas. (Se de tekniska data för mer 
information.)

Bild 19

1 Plastklämmor

2 Klämma (tillbehör)

3 Kablar för fjärrkontroll
Signalöverföringskabel

Kabelspecifikationer Isolerad ledning (2 ledningstrådar)

Dimension 0,75-1,25 mm
2

Längd Max. 100 m

Externa kontakt-
specifikationer

Normalt stängd kontakt
(Strömtolerans 10 mA–0,5 A)

1 2

3
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<Kombinerat driftsystem med VRV-system (anslutet med värmeåtervinningsventilatorenheter och 
standardinomhusenheter i en enskild kylningskrets)>

1 Utomhusenhet

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

3 Strömbrytare

4 Säkring

5 Signalöverföringskabel

6 Fjärrkontroll

7 Kablar för fjärrkontroll

8 Jord

9 Standardinomhusenhet A

10 Standardinomhusenhet B

11 Värmeåtervinningsventilator A 
(bearbetning av utomhusluft)

<Fristående system (endast anslutet med en värmeåtervinningsventilator i en enskild kylningskrets)>

1 Utomhusenhet

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

3 Strömbrytare

4 Säkring

5 Signalöverföringskabel

6 Fjärrkontroll

7 Jord

8 Standardinomhusenhet A

9 Standardinomhusenhet B

10 Värmeåtervinningsventilator A 
(bearbetning av utomhusluft eller 
standardtyp)
Standardtyp: ... VAM-serie

<Med BS-enhet>

1 Utomhusenhet

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

3 Strömbrytare

4 Säkring

5 Signalöverföringskabel (ingen polaritet)

6 BS-enhet

7 Fjärrkontroll

8 Kablar för fjärrkontroll

9 Jord

10 Standardinomhusenhet A

11 Värmeåtervinningsventilator 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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[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
Du behöver inte ange adress för inomhusenheten när 
gruppstyrning används. (Den anges automatiskt när strömmen 
sätts på.) Eftersom värmeåtervinningsventilatorn (bearbetning 
av utomhusluft) har två fjärrkontrolladresser per enhet är det 
antal enheter som kan gruppstyras som följer.

Obs!
Om ett system med samtidig kylning används ska en enskild 
BS-enhet anslutas till värmeåtervinningsventilatorn 
(bearbetning av utomhusluft) och inomhusenheterna under 
gruppstyrning. Om en enskild BS-enhet är ansluten endast 
till värmeåtervinningsventilatorn ska driftläget för värme-
återvinningsventilatorn ställas in på kylning, uppvärmning 
eller ventilation.

10.6 STYRNING MED 2 FJÄRRKONTROLLER 
(STYRNINGAV 1 INOMHUSENHET MED 
2 FJÄRRKONTROLLER)

• När 2 fjärrkontroller används måste den ena ställas i läge 
"MAIN" och den andra i läge "SUB".

VÄXLING PRIMÄR/SEKUNDÄR
(1) Sätt in en platt skruvmejsel i hålet mellan fjärr-

kontrollens övre och nedre del och bänd försiktigt upp 
överdelen från de 2 positionerna.
(Fjärrkontrollens kretskort sitter i fjärrkontrollens övre del.)

(2) Vrid kontakten för växling primär/sekundär på ett av de 
två fjärrkontrollkretskorten till läge "S".
(Låt brytaren på den andra fjärrkontrollen vara kvar i läge 
"M".)

<Kabeldragningsmetod> (se "9. ELDRAGNING".)

(1) Ta bort reglerboxens lock.

(2) Lägg till fjärrkontroll 2 (sekundär) i fjärrkontrollens 
kopplingsplint (P1, P2) i reglerboxen. 
(Ingen polaritet.)

[FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER]
• Korskoppling krävs när du använder gruppstyrning och 

2 fjärrkontroller samtidigt.
• Anslut inomhusenheten i änden av korskopplingsledningen 

(P1, P2) till fjärrkontroll 2 (SEKUNDÄR).

10.7 FJÄRRSTYRNING (TVINGANDE AV OCH PÅ/AV)
• Kabelspecifikationer och kabeldragning

Anslut ledningar för insignal utifrån till kontakterna T1 och T2 
på kopplingsplinten för fjärrkontrollen.

* Utrustningen i Frikylningsdrift nattetid kan inte stoppas 
tvingande med T1 eller T2.

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

Antal värme-
återvinnings-
ventilatorenheter

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

1 Fjärrkontrollens överdel

2 Fjärrkontrollens nedre del

3 Sätt i skruvmejseln här och lossa försiktigt 
fjärrkontrollens övre del.

1 Fabriksinställning

2 Bara en fjärrkontroll behöver ändras om 
fabriksinställningarna inte har rörts.

3 Fjärrkontrollens kretskort

1

2
3

S

M
S

S
M1

3

2

1 Fjärrkontrollens kopplingsplint

2 Fjärrkontroll 1 (PRIMÄR)

3 Fjärrkontroll 1 (SEKUNDÄR)

1 Inomhusenhet 1

2 Inomhusenhet 2

3 Maximalt antal inomhusenheter

4 Korskoppling (P1, P2)

5 Fjärrkontroll 1 (PRIMÄR)

6 Fjärrkontroll 2 (SEKUNDÄR)

1 Ingång A

Kabelspecifikation Skärmad kabel (2-trådig)

Storlek 0,75-1,25 mm
2

Längd Max. 100 m

Extern terminal Kontakt som säkerställer minsta last till 
15V DC, 1mA.

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

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1

32

5

1 2 3

4

6

F2 T1 T2
FORCED
OFF

1
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• Styrning
I följande tabell förklaras TVINGANDE AV och PÅ/AV som 
svar på Insignal A.

• Så här väljer du TVINGANDE AV samt PÅ/AV
Ange val av TVINGANDE AV- eller PÅ/AV-DRIFT med den 
lokala inställningen "External ON/OFF input" (externa PÅ/
AV-indata) enligt "11. INSTÄLLNINGAR PÅ PLATS OCH 
TESTKÖRNING".

10.8 CENTRALSTYRNING

Om styrning görs med en central enhet (t.ex. en central-
styrningsenhet) måste gruppnummer anges med fjärr-
kontrollen. I handboken för centralenheten finns mer 
information.

11 INSTÄLLNINGAR PÅ PLATS OCH 
TESTKÖRNING

11.1 UTFÖRA LOKALA INSTÄLLNINGAR MED 
FJÄRRKONTROLLEN

(1) Kontrollera att inomhus- och utomhusenheternas 
reglerboxlock är stängda.

(2) Beroende på typ av installation genomförs 
inställningarna på plats med fjärrkontrollen efter att 
strömmen slagits på. Följ instruktionerna i handboken 
som medföljde fjärrkontrollen.

Se slutligen till att kunden behåller handboken med 
inställningar på plats tillsammans med bruksanvisningen 
på ett säkert ställe.

11.1.1 LOKAL INSTÄLLNING
Använda fjärrkontrollen för VRV-System-
luftkonditioneringsaggregatet för att göra inställningar för 
värmeåtervinningsventilatorn

<Grundinställning>
• "LÄGESNR." 17,18 och 19: Gruppstyrning av 

värmeåtervinningsventilatorenheter.
• "LÄGESNR." 27, 28 och 29: individuell styrning

<Driftsprocedur>
Nedan beskrivs driftsproceduren och inställningar.

(1) Tryck på knappen INSPEKTION/TEST i minst 4 sekunder 
i normalläge för att byta till läget för lokala inställningar.

(2) Välj önskat driftsläge med knappen för temperaturjustering. 
(Kodvisningen blinkar.)

(3) Du gör inställningar för enskilda enheter under 
gruppstyrning (när läge 27, 28 eller 29 har valts) genom 
att trycka på knappen TIMER SETTING ON/OFF (timer-
inställning av/på) för att välja numret på den enhet som 
du vill göra inställningar för. (Denna process krävs inte 
när inställningar görs för hela gruppen.)

(4) Tryck på den övre delen av TIMER-knappen för att välja 
"FÖRSTA KODNUMMER".

(5) Tryck på den nedre delen av TIMER-knappen för att välja 
"ANDRA KODNUMMER".

(6) Tryck på knappen PROGRAM/CANCEL en gång för att 
bekräfta inställningarna. (Kodvisningen slutar blinka och 
lyser med fast sken.)

(7) Tryck på knappen INSPEKTION/TESTDRIFT för att återgå 
till normalläge.

TVINGANDE AV PÅ/AV-DRIFT

Insignal PÅ avbryter drift (omöjligt 
med fjärrkontroll).

Insignal AV → PÅ slår 
PÅ enheten.

Insignal AV aktiverar styrning via 
fjärrkontroll.

Insignal PÅ → AV 
stänger AV enheten.

1 FÖRSTA KODNR.

2 ANDRA KODNR.

3 LÄGESNR.

4 INSTÄLLNINGSLÄGE

SETTING

2

1
3

4
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<Exempel>

Vid justering av ventilationsluftflödet till låg inställning i 
gruppstyrningsläge anger du lägesnummer "19", FÖRSTA 
KODNUMMER till "0" och ANDRA KODNUMMER till "01".

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

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

(4) (5)
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■ INSTÄLLNINGAR OCH INSTÄLLNINGSNUMMER

 : Fabriksinställning

ANM.)
1. ANDRA KODNR. som omges av fetstilta linjer är fabriksinställningar.
2. Inställningarna görs för hela gruppen, men om lägesnumret inom parentes väljs kan inställningar även göras enskilt för 

individuella inomhusenheter. Det är dock endast möjligt att kontrollera ändringar som gjorts av inställningar inom parenteser 
i läget för individuell styrning. (För gruppstyrning görs ändringarna, men displayen är kvar som fabriksinställt.)

3. Gör inga inställningar som inte visas i listan. Funktionerna som inte är tillgängliga visas inte.
4. Vid återställning till normalläge initieras fjärrkontrollen och displayen kan visa "88".
5. När inställning för filtersignalindikering eller frikylningsdrift nattetid ändras ska du förklara gjorda inställningar för kunden.
6. Se nedan för information om inställningar för kalla områden.

–: drift med inställd fläktstyrka

Vid fristående drift

–: drift med inställd fläktstyrka
Låg: drift med låg fläktstyrka

Inställnings-
beskrivning LÄGESNR. FÖRSTA 

KODNR.
ANDRA KODNR.

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

Extern PÅ/AV-indata 12 1 Tvingande 
AV

PÅ/AV-
drift

Intervalltid för 
filtersignalindikering

17 (27)

0
Ca. 2500 
timmar

Ca. 1250 
timmar

Räknar 
ej

Frikylningsdrift nattetid 
PÅ/AV och starttid

1 AV
PÅ

2 timmar 
senare

PÅ
4 timmar 
senare

PÅ
6 timmar 
senare

PÅ
8 timmar 
senare

Grundinställning för 
ventilationsfläkt

4 Normal Ultrahög Normal Ultrahög

Direktkanalsanslutning 
till VRV

5

Utan 
kanal 

(inställ-
ning av 

luftflödet)

Direkt-
kanal 

(fläkt av)
–

Utan 
kanal 

(inställ-
ning av 

luftflödet)

–
Direkt-
kanal 

(Fläkt av)

Utan 
kanal 

(Fläkt av)

Kalla områden (fläktdriftsval 
för uppvärmningstermo av) – – –

Termo av 
L

Avfrost-
ning: AV

–

Termo av 
L

Avfrost-
ning: AV

Termo av 
–

Avfrost-
ning: AV

Fläkt för frikylningsdrift 
nattetid 6 Högt

Ultra
Högt

Display för ventilationsläge
18 (28)

4 Visa Dölj

Tillförsel friskluft, upp/Utlopp 
friskluft, upp 7 Tillförsel Utlopp Tillförsel Utlopp

Låg inställning

19 (29)

1 Nej – – – – – –
Kontinuerlig drift

Lägre Normal

Fläktsteg för tillförsel
(Justering av luftflöde)

2
Lägre Normal Högre

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

Fläktsteg för utlopp
(Justering av luftflöde) 3

Lägre Normal Högre

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

Inställning för 24-
timmarsventilation 4 Nej – – – – – –

Kontinuerlig drift

Lägre Normal

Fläktefterdrift med värmare 
ansluten

8 Inaktivera Inaktivera Aktivera Aktivera

Friskluft, upp PÅ/AV 1A 0 AV PÅ

Luftkonditioneringsfläkt 01 02 04 06 08

Uppvärmningstermo av Drift – – Lågt Lågt –

Avfrostning Stopp – Stopp Stopp Stopp Stopp

Oljeretur Stopp – Stopp Stopp Stopp Stopp

Luftkonditioneringsfläkt 01 02 04 06 08

Uppvärmningstermo av Drift – – Lågt Lågt –

Avfrostning Stopp – – Stopp Stopp Stopp

Oljeretur Stopp – – Stopp Stopp Stopp
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Avfrostning
• Vid uppvärmningsdrift tilltar frysningen av utomhusenhetens spole. Uppvärmningsförmågan minskas och systemet övergår till 

avfrostningsläget.
• Fjärrkontrollen visar " " tills varmluft börjar blåsas ut.
• Uppvärmningsdriften startar igen efter 6 till 8 minuter (max 10 minuter).
• Vid avfrostningsdrift fortsätter fläkten köras i enheten (fabriksinställning). Syftet med detta är att bibehålla mängden ventilation och 

luftbefuktning.
• Ändring av luftutloppsgallrets plats ska övervägas när det finns risk för kall luft från luftutloppsgallret.
• Fläkten kan dock stoppas genom inställning av fjärrkontrollen. Stoppa inte fläkten där avbrott i ventilationen kan orsaka införsel av 

luft som är smutsig och fuktig i ett annat rum, eller inflöde från utanför rummet. (utflöde, som virus från sjukrum eller luktläckage 
från badrum, m.m.)

7. Justering av inställd temperatur för lokala förhållanden:
När RA inte tas direkt från rummet (d.v.s. när RA-kanalen inte är ansluten) kan RA-temperaturen vara högre än inställd temperatur 
för standardinomhusenheten. I det fallet ska du justera inställda temperaturer för uppvärmning (luftbefuktning) och kylning enligt 
lokala förhållanden.

• Inställd temperatur enligt fabriksinställningen: Uppvärmning (luftbefuktning) …21°C, Kylning (inloppstemperatur vid 
kylningsvärmeväxlare) … 26°C

• Konfigurerbart intervall för inställd temperatur: Uppvärmning (luftbefuktning) …14 till 26°C, Kylning …18 till 33°C 
Korrelationen är som följer: 
Inställd kylningstemperatur = inställd temperatur för uppvärmning (luftbefuktning) + temperaturdifferential för växling kylnings-/
uppvärmningstermo (t.ex. 26°C = 21°C + 5°C)

När VRV-System-värmeåtervinningsventilatorserien ansluts ska temperaturen för växlingen kyla/värme också justeras för automatisk 
drift enligt lokala förhållanden.
• Växlingstemperatur enligt fabriksinställningen: Uppvärmning (luftbefuktning) …15°C, Kylning (utomhusenhet) … 25°C
• Konfigurerbart intervall för växlingstemperatur: Uppvärmning (luftbefuktning) …10 till 18°C, Kylning …19 till 30°C

Korrelationen är som följer: 
Växlingstemperatur för kylning = växlingstemperatur för uppvärmning + temperaturdifferential för växling kylnings-/
uppvärmningsläge (t.ex. 25°C = 15°C + 10°C)

LÄGESNR. FÖRSTA 
KODNR.

Inställningsbeskrivning
ANDRA KODNR.

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

12 (22) 4
Temperaturintervall för växling 
kylnings-/uppvärmningstermo 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1 Inställd temperatur för uppvärmning 
(luftbefuktning)

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

LÄGESNR. FÖRSTA 
KODNR.

Inställningsbeskrivning
ANDRA KODNR.

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

14 (24)
3

Temperaturdifferential för växling 
kylnings-/uppvärmningsläge 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Växlingstemperatur för 
uppvärmningsläge

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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11.2 GENOMFÖR EN TESTKÖRNING ENLIGT 
INSTALLATIONSHANDBOKEN FÖR 
UTOMHUSENHETEN

(1) Kontrollera att reglerboxen är stängd innan du sätter på 
strömmen.

(2) Utför en testkörning enligt bruksanvisningen för 
utomhusenheten.

• Fjärrkontrollens signallampa blinkar när ett fel uppstår. 
Kontrollera då felkoden på displayen för att fastställa 
vilket fel som inträffat. På kortet "Caution for servicing" på 
utomhusenheten finns en förklaring av olika felkoder och 
tillhörande fel.
Om något av följande visas på displayen är det möjligt att 
ledningsdragningen inte är korrekt eller att strömmen inte 
är på. Kontrollera detta igen.

11.3 KÖR LUFTBEFUKTNINGSENHETEN
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>

(1) Kontrollera att vattentillförselrören är ordentligt 
inkopplade.

(2) Öppna avstängningsventilen för vattentillförsel. 
(Inget vatten tillförs vid denna tidpunkt.)

(3) Kör värmeåtervinningsventilatorn i uppvärmningsläge.
(I bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten 
finns information om hur du kör den i 
uppvärmningsläge.)
Vattentillförseln startar och luftbefuktning inleds.

(4) Efter påbörjad uppvärmning (luftbefuktning) hörs ljudet 
från vattentillförselns magnetventil var 3:e eller 4:e 
minut (ett klickande ljud), så lyssna efter det klickande 
ljudet medan du kör enheten i 30 minuter för att 
kontrollera att luftbefuktningen fungerar som den ska.

FÖRSIKTIGT

• Om invändigt avslutande arbete utförs efter testkörningen 
ber du kunden köra luftbefuktningen för att skydda 
inomhusenheten och värmeåtervinningsventilatorn tills 
arbetet är slutfört.

• Om luftbefuktningen körs kan färg, partiklar från lim och 
andra material som används för invändigt arbete orsaka 
nedsmutsning av värmeåtervinningsventilatorn, vilket i sin 
tur orsakar skvätt eller vattenläckage.

Visas på fjärrkontrollen Innehåll

" " visas.
• Det är kortslutning vid TVINGANDE AV-

terminalerna (T1, T2).

" " visas. • Testkörningen har inte genomförts.

" " visas.

" " visas.

• Strömmen till utomhusenheten är av.
• Inga strömkablar har dragits för 

utomhusenheten.
• Felaktig kabeldragning för signal-

överföringskabel och kablar 
(fjärrkontrollkablar eller TVINGANDE 
AV-kablar.)

• Signalkabeln är av.

" " visas. • Fuktarfel. (Spänningsbrist)

" " visas. • Fläktdrivningsfel. (Spänningsbrist)

" " visas.
• Felaktig inställning "PRIMÄR/

SEKUNDÄR" för fjärrkontrollen.

Ingen visning

• Strömmen till inomhusenheten och 
värmeåtervinningsventilatorn är 
avstängd.

• Inomhusenheten och värme-
återvinningsventilatorn saknar 
strömkablar.

• Felaktig kabeldragning för fjärrkontroll-
kabeln och kabeln (signalöverförings-
kabeln eller TVINGANDE AV-kabeln).

• Kabeln till fjärrkontrollen är av.
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