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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs disse SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER grundigt med
henblik på korrekt installation. Efter endt installation skal man
kontrollere, at enheden kører rigtigt i opstartsfasen. Giv kunden
vejledning om betjening af enheden, og sørg for at vedligeholde
enheden korrekt.

Giv også kunden besked på at opbevare denne installations-
vejledning sammen med betjeningsvejledningen for fremtidig brug.

Denne enhed er at regne som udstyr, der udelukkende skal
håndteres af fagfolk.

Sikkerhedsforanstaltninger

Denne enhed er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produkt
forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal brugeren træffe
forholdsregler herimod.

Advarsel

■ Installationen bør foretages af forhandleren eller af en anden
fagmand.
Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød
eller brand.

■ Installér enheden i henhold til instruktionerne i denne manual.
Mangelfuld installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød
eller brand.

■ Ved installation af enheden i et lille rum skal man træffe
forholdsregler mod, at koncentreret kølemiddel kan trænge ud,
samt imod, at det overskrider tilladte grænseværdier i tilfælde af
udslip.
Kontakt forhandleren for yderligere information. Hvis der
trænger kølemiddel ud i et lukket miljø, kan det medføre mangel
på ilt.

■ Man skal anvende de medfølgende eller specificerede
installationsdele.
Brug af andre dele kan medføre, at enheden falder ned samt
vandtab på enheden, elektrisk stød eller brand.

■ Installér enheden på et fast fundament, der kan bære enhedens
vægt.
Et utilstrækkeligt fundament eller mangelfuld installation kan
medføre tilskadekomst, hvis enheden falder af fundamentet.

■ Tag højde for stærk blæst, tyfoner eller jordskælv, når
installationsarbejdet udføres.
Forkert installationsarbejde kan resultere i tilskadekomst, hvis
udstyret falder ned.

■ El-arbejde skal udføres i henhold til installationsvejledningen
samt følge nationale bestemmelser eller normer vedrørende
elektriske forbindelser.
For lidt kapacitet eller ufuldstændigt el-arbejde kan forårsage
elektrisk stød eller brand.

■ Brug de specificerede kabeltyper til strømforsyning eller
elektriske forbindelser mellem indendørs og udendørs enheder.
Fastgør forbindelseskablerne grundigt, således at deres
tilslutningsklemmer ikke belastes unødigt. Forkert udført
sammenkobling eller forkert kabelfastgørelse kan medføre
overopvarmning af tilslutningsklemmerne eller brand.

■ Når strømforsyningen tilsluttes og når ledningerne trækkes
mellem indendørs- og udendørsenheden, skal man trække
ledningerne på en sådan måde, at dækslet på kontrolboksen
kan fastgøres sikkert.
Hvis dækslet på kontrolboksen ikke sidder korrekt, kan det
medføre elektrisk stød, brand eller overophedning af
tilslutningsklemmerne.

■ Hvis der er trængt kølemiddel ud under installationsarbejdet,
skal man udlufte rummet.
Kølemidlet udvikler en giftig gasart, hvis det udsættes for åben
ild/flammer.

■ Efter endt installation skal man kontrollere, at der ikke trænger
kølemiddel ud.
Kølemidlet danner en giftig gas, hvis det udsættes for åben ild
fra en varmeblæser, en ovn eller et komfur.

■ Man skal slukke for enheden, før man arbejder med elektriske
dele.

■ Undgå at berøre det kølemiddel, der trænger ud ved kølerørs-
forbindelserne.
Det kan medføre forfrysninger.
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LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN.

OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET LET
TILGÆNGELIGT STED FOR FREMTIDIG BRUG.

Hvis man ignorerer en ADVARSEL, kan det medføre
døden.

Hvis FORHOLDSREGLER ignoreres, kan det medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af enheden.
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Pas på

■ Jordforbind enheden.
Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, lynafledere
eller telefon-jordledninger.
Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød.

■ Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre
elektrisk stød.

■ Installér drænrørene, så vandet ledes uhindret væk, og isolér
rørene for at hindre kondensdannelse og følg instruktionerne i
denne installationsvejledning under arbejdet.
Forkert montering af drænrør kan medføre vandlækage og
tingsskade.

■ Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsynings-
kablet og forbindelsesledningen mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undgå billedforstyrrelse eller støj.
(Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være
utilstrækkelig til at eliminere støjen.)

■ Fjernbetjeningens (trådløst sæt) sendeafstand kan blive kortere
end forventet i rum med elektroniske lysstoflamper. (med
inverter eller hurtigstart)
Installér indendørsenheden så langt væk fra lysstoflamper, som
muligt.

■ Installér ikke enheden på følgende steder:
• Hvor der forekommer olietåge, oliespray eller damp, eksempelvis

i et køkken.
Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan medføre
vandlækage.

• Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan medføre
kølemiddel-lækage.

• Elektromagnetiske bølger afgivet nær udstyret.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre driften af styresystemet
og medføre funktionsfejl på enheden.

• Hvor der kan forekomme lækage af antændelige gasser, hvor
kulfiber eller antændeligt støv afgives til luften, eller hvor der
anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom fortynder eller
benzin.
Hvis enheden benyttes under disse betingelser, kan det medføre
brand.

FØR INSTALLATION

■ Når man flytter enheden under udpakning, skal man løfte den
ved at holde i de fire løfteøskner uden at udøve tryk på andre
dele, særlig kølerørene og drænmuffen.

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

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

■ Vælg en transportvej.

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

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

■ Enheden må ikke installeres eller bruges på steder nævnt
herunder.
• Steder med mineralsk olie, eller rum fyldt med damp eller

væskesprøjt, som i køkkener. (Plasticdele kan blive nedbrudt, og
dette kan medføre, at enheden falder ned, eller medføre lækage.

• Steder, hvor der forekommer ætsende dampe såsom
svovldampe. (Kobberrør og lodninger kan blive tærede, og det
kan medføre, at kølemidlet lækker)

• Hvor enheden udsættes for letantændelige gasser, og hvor der
anvendes flygtige brændbare gasser såsom fortynder eller
benzin. (Gas i nærheden af enheden kan blive antændt)

• Hvor maskiner kan danne elektromagnetiske bølger. (Der kan
forekomme driftsfejl på styresystemet).

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

■ Denne enhed, både indendørs og indendørs, er velegnet til brug
i handelsvirksomheder og i let industri.
Installation i en bolig kan forårsage elektromagnetisk interferens.

Forholdsregler

■ Læs denne manual, før enheden installeres.

■ Lad forhandleren eller en kvalificeret montør foretage installa-
tionen. Forkert installation kan medføre lækage og, mere
alvorligt, elektrisk stød eller brand.

■ Brug kun dele, som leveres sammen med enheden, og som
lever op til specifikationerne. Uspecificerede dele kan medføre,
at enheden falder ned, medføre lækage eller, mere alvorligt,
elektrisk stød eller brand.

■ Du skal montere et luftfilter (købes på stedet) i luftindsugnings-
siden for at forebygge vandlækage osv.

Tilbehør

Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med enheden. (Tilbehør
er placeret i enhedens luftudtag)

Monterede rør
(Kun til FXMQ200+250MFV1)

1

Isolering til brug v. montering:

• til gasrør (indvendig
diameter Ø31,8)
(Kun til
FXMQ1250MFV1)

1

• til væskerør (indvendig
diameter Ø25,4)

1

Isoleringspude

• Kun til
FXMQ125MFV1

1

• Med slids
(Kun til
FXMQ200+250MFV1)

4

Fjederskive (M10)
(Kun FXMQ200+250MFV1)

2

Sekskantbolt (M10x40)
(Kun FXMQ200+250MFV1)

2

Skrue til flangeforbindelse (M5) FXMQ125MFV1
FXMQ200+250MFV1

16
28

Skive 8

Holder 6
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Tilbehør (ekstraudstyr)

En separat ledningsforbundet fjernbetjening er påkrævet for denne
enhed.

I forbindelse med følgende dele gælder det, at man skal 
være særlig omhyggelig under monteringen og 
foretage kontrol, når installationen er udført.

Dele, der skal kontrolleres efter endt arbejde

Se endvidere "Sikkerhedsforanstaltninger" på side 1.

Dele, der skal kontrolleres ved leveringen

Punkter, der skal forklares i forbindelse med drift

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

Bemærkninger til installatøren

■ Forklar kunderne, hvordan man benytter enheden korrekt (sær-
lig rensning af filtre, brug af forskellige funktioner og justering af
temperatur), og få kunderne til selv at foretage betjeningen og
udføre funktionerne, mens de kigger i vejledningen.

■ Anvend ikke enheden tæt på havet, hvor der er meget salt i
luften, i fabrikker eller andre steder med spændingsudsving, i
biler eller på skibe.

VALG AF INSTALLATIONSSTED

Ved temperaturer over 30°C og en relativ luftfugtighed på 80% ved
loftet, eller når der ledes frisk luft ind ved loftet, skal man anvende
yderligere isolering (tykkelse ≥10 mm glasuld eller polyethylenskum).

1 Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser er
opfyldt, og som kunden kan godkende.

■ Et sted, der kan bære vægten af enheden.

■ For oven (også overside loft) på enheden, hvor der ikke kan
dryppe vand fra kølerøret, drænrøret, vandrøret osv.

■ Hvis støttedelene ikke er stærke nok til at bære vægten af
enheden, kan enheden falde ned og forårsage alvorlig
tilskadekomst.

■ Hvor loftet ikke er for skråt.

■ Hvor intet blokerer luftpassagen.

■ Hvor kondensvand kan blive ordentligt bortledt.

■ Hvor der er tilstrækkelig plads til, at installation og
vedligeholdelse kan foretages.

■ Hvor optimal luftdistribution kan sikres.

■ Hvor der ikke er risiko for udslip af brændbar gas.

■ Hvor den totale rørlængde både for indendørsenhed og
udendørsenhed er under den tilladte rørlængde.
(Se kapitlet "Kølerør" i udendørsenhedens installations-
vejledning.)

■ Steder, hvor der kan etableres en serviceåbning. Se
tegningen i kapitel "Forberedelser før installation" på side 4.

2 Brug ophængningsbolte til installationen. Undersøg, om
loftet er stærkt nok til at bære vægten af enheden. Hvis der
er tvivl om dette, forstærk da loftet, før enheden installeres.

BEMÆRK Hvis man ønsker en fjernbetjening, der afviger fra den
nævnte, skal man vælge en passende fjernbetjening
ved hjælp af kataloger og teknisk materiale.

Mærk af med ✓ 
når følgende er 

kontrolleret

■ Sidder indendørs- og 
udendørsenheden ordentligt 
fast?

Enheden kan falde ned, vibrere 
eller lave støj.

■ Er der testet for gaslækage? Blokering kan medføre 
utilstrækkelig køling.

■ Er enheden fuldt isoleret? Kondensvand kan dryppe ned.

■ Flyder det afledte vand 
jævnt?

Kondensvand kan dryppe ned.

■ Svarer forsyningsspændingen 
til den, som er vist på 
fabriksskiltet?

Der kan forekomme funktions-
fejl på enheden, eller kompo-
nenter kan blive brændt af.

■ Er lednings- og 
rørforbindelser korrekt 
monteret?

Der kan forekomme funktions-
fejl på enheden, eller kompo-
nenter kan blive brændt af.

■ Er der fast jordforbindelse til 
enheden?

Fare i forbindelse med 
kortslutning.

■ Er ledningsstørrelsen i 
overensstemmelse med den 
angivne?

Der kan forekomme funktions-
fejl på enheden, eller kompo-
nenter kan blive brændt af.

■ Er luftudtag og -indtag på 
udendørs- eller 
indendørsenheden blokeret?

Blokering kan medføre 
utilstrækkelig køling.

■ Er kølerørenes længde og 
ekstra påfyldning af 
kølevæske noteret?

Mængden af kølemiddel påfyldt 
systemet er ikke registreret.

Mærk af med ✓ når 
følgende er 
kontrolleret

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

■ Har du givet betjeningsvejledningen til kunden?

PAS PÅ

Installér indendørs- og udendørsenhederne, strøm-
forsyningskablet og forbindelsesledningen mindst
1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billed-
forstyrrelse eller støj. (Afhængigt af radiobølgerne kan
en afstand på 1 meter være utilstrækkelig til at
eliminere støjen.)

1 Enhed til behandling af udendørs luft (flade for oven)

2 Plads til servicearbejde

≥6
50

 m
m

≥5
30

 m
m

≥1100 mm

1

2
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FORBEREDELSER FØR INSTALLATION

1. Relativ placering af enhed og ophængningsbolt

2. Montér en stofbeklædt kanal til luftudtaget og luftindtaget, således at
vibrationer fra enheden ikke overføres til kanaler eller loft.
Man bør også støjisolere (isoleringsmateriale) kanalen ind-
vendigt og sætte vibrationsdæmpende gummi på
ophængningsboltene.

3. Åbning af installationshul. (Forberedte lofter)

■ Når installationshullet er åbnet i loftet, hvor enheden skal
installeres, skal du føre køle- og drænrør samt strøm-
forsyningskabel, transmissionsledning og ledning til fjern-
betjeningen hen til enhedens rør- og ledningstilslutninger.
(Se "Kølerør" på side 5, "Drænrør" på side 7, og "Elektriske
installationer" på side 8 for detaljer.)

■ Efter åbning af loftshullet kan det være nødvendigt at
forstærke loftsrammen for at undgå vibrationer eller for at
sikre, at loftet stadig er plant.
Kontakt en arkitekt eller tømrer for detaljer.

4. Montering af ophængningsboltene. (Brug 10 mm bolte.)
Montér enheden, hvor støtteelementerne er stærke nok til at
bære vægten af enheden. Brug indlejrede elementer eller
forankringsbolte i nyopførte bygninger og almindelige ankre i
ældre bygninger. Justér loftsafstanden i forvejen.

Eksempel:

INSTALLATION AF ENHED

Det er lettere at montere ekstraudstyr før enheden installeres. Se
installationsvejledningen, der følger med ekstraudstyret.

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

1 Midlertidig installation af enheden

Fastgør hængebeslagene til ophængningsboltene. Du skal sikre
hængebeslagene for oven og for neden med møtrikker 1~3
(M10, medfølger ikke) og skiver (M10, tilbehør)

2 Justér enhedens højde med møtrik 2 (se figuren ovenfor).

3 Kontrollér, at enheden er i vater.

Brug et vaterpas eller en vinylslange fyldt med vand for at sikre,
at enheden er i vater, og at hældningen mod drænmuffen og
luftindtagssiden er inden for 1°. (Se figuren nedenfor)

1 Luftudtag

2 Enhed til behandling af udendørs luft

3 Luftindtag

4 Ophængningsbolt (x4)

5 Inspektionsdæksel (600x600)

6 Plads til servicearbejde

Model A B

FXMQ125 744 685

FXMQ200+250 1380 1296

1148

1100

≥1100

≥6
50

±1
50

5

4

31

6

2

1 Loftsplade

2 Anker

3 Lang møtrik eller strammemøtrik

4 Ophængningsbolt

5 Enhed til behandling af udendørs luft

BEMÆRK Alle ovennævnte dele er standard.

1 Hovedelement

2 Møtrik 1 (medfølger ikke)

3 Skiver (tilbehør)

4 Hængebeslag (monteret på enheden)

5 Møtrik 2 (medfølger ikke)

6 Møtrik 3 (medfølger ikke)

1

2
3

45

1

2

3

4

5

6
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4 Spænd møtrik 1 og 3 (se tegning i "Midlertidig installation af
enheden" på side 4).

5 Isolér de fire hængebeslag med isoleringspuden (tilbehør).
Isolér hængebeslagene, således at man ikke kan se overfladen
og kanterne på hængebeslagene.

KØLERØR

〈Se installationsvejledningen, som følger med udendørs-
enheden, vedrørende kølerør mellem udendørsenheden og
denne enhed. Se tabel 1.〉

Tabel 1

〈Isolér overalt på begge sider af gas- og kølerørene. Ellers kan
der forekomme vandlækage.〉

〈Ved brug af varmepumpe kan temperaturen på gasrørene nå op
på ca. 120°C, så man skal bruge isoleringsmateriale, der kan
holde til dette.〉

〈Montér ekstra isoleringsmateriale på kølerørene afhængigt af
betingelserne på opstillingsstedet. Hvis ikke isoleringen er
tilstrækkelig, kan der dannes kondens på isoleringens
overflade.〉

〈Kontroller, hvilket kølemiddel der anvendes, før der føres rør.
Hvis der anvendes forskellige kølemiddeltyper, kører anlægget
ikke korrekt.〉

■ Udendørsenheden er påfyldt kølevæske.

■ Sørg for både at anvende skruenøgle og momentnøgle samtidig,
som vist på tegningen, når du tilslutter eller frakobler
rørledninger til/fra enheden.

■ Se "Tabel 2" på side 5 vedrørende dimensioner på afstands-
stykker ved brystmøtrik.

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

■ Se "Tabel 2" på side 5 vedr. tilspændingsmoment. Hvis man
spænder for hårdt, kan det ødelægge kraven.
Tabel 2

1 Niveau

2 Drænmuffe

3 Vinylrør

4 Indstillingsbolt til hængebeslag

5 Luftindtagsside

1 Isoleringspude

2 Slids i isoleringspuden

3 Hængebeslag

PAS PÅ

Hvis enheden monteres i en vinkel modsat drænrøret,
kan det medføre vandlækage.

Diameter gasrør Diameter væskerør

FXMQ125 Ø15,9

Ø9,5FXMQ200 Ø19,1(*)

(*) Brug det monterede rør.

FXMQ250 Ø22,2(*)

≤1° ≤1°

1

2

2

2

34

5

5

1
2

3

PAS PÅ

■ Brug en rørskærer og en krave, der er egnet brug
sammen med den anvendte kølemiddeltype.

■ Smør kravedelene med etherholdig olie eller esterolie
inden montering.
Smør her med etherholdig olie eller esterolie.

■ For at forhindre indtrængen af støv, fugt eller
indtrængen af andre fremmedlegemer skal
rørenderne knibes sammen eller afdækkes med tape.

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

Rørstørrelse
Tilspændings-

moment
Dimension krave 

A (mm) Form krave

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

BEMÆRK De anvendte brystmøtrikker skal være dem, som
følger med enheden.

PAS PÅ

Hvis man spænder for hårdt, kan man ødelægge
kraven og forårsage utæthed.

2

3

1

4

1 Momentnøgle

2 Skruenøgle

3 Rørforskruning

4 Brystmøtrik

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°
Installationsvejledning
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■ Når du har kontrolleret rørforbindelserne for gaslækage, skal du
isolere væske- og gasrør, se tegningen nedenfor.

FXMQ125MFV1

1 Isolér væske- og gasrør med brug af isoleringsmateriale, der
skal tilpasses. (Pres kanterne sammen med klemmemateriale)

2 Kontrollér, at isoleringen monteret på gasrøret, har samlingen
opad.

3 På gasrørene skal man omvikle isoleringsmaterialet til brug ved
montering med isoleringspuden (del med brystmøtrik).

FXMQ200+250MFV1

1 Isolér væskerør med isoleringsmaterialet, der skal tilpasses
væskerørene. (Pres kanterne sammen med klemmemateriale)

2 Brug det monterede rør for tilslutning af gasrør og husk at isolere
gasrørene (med gængs isoleringsmateriale) hele vejen ned mod
bunden, hvor de er tilsluttet enheden.

3 Tilspændingsmomentet for sekskantboltene til montering af
gasrør på enheden er 21,5~28,9 N•m.

■ Før man lodder lokalt på kølerørene, skal man blæse kvælstof-
gas gennem rørene for at drive luft ud.
Hvis man lodder uden at blæse igennem med kvælstofgas,
dannes der et oxidlag i rørene, hvilket kan forårsage funktionsfejl
på systemet.

BEMÆRK Ikke anbefalet, men i nødstilfælde.

Man bør benytte en momentnøgle, men hvis man
er nødt til at montere enheden uden en moment-
nøgle, kan man installere som beskrevet nedenfor.

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

Hvis man spænder ind med en skruenøgle, når
man et punkt, hvor tilspændingsmomentet
pludselig øges. Fra denne position spændes
brystmøtrikken i vinklen vist nedenfor.

Tabel 3

1 Hovedelement

2 Eliminering af spalte

3 Isolering (sat på hovedelementet)

4 Isolering, der er tilpasset gasrør

5 Brystmøtrik

6 Isoleringspude

7 Isolering (medfølger ikke)

8 Klemmer

9 Gasrør

10 Væskerør

11 Isolering, der er tilpasset væskerør

Rørstørrelse
Tilspændings-

vinkel
Anbefalet længde 

på værktøjets greb

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2 45 6

788

1

9

10

2 11

3

3 788 5

1 Hovedelement

2 Eliminering af spalte

3 Isolering (medfølger ikke)

4 Monteret rør (kun FXMQ200+250MFV1)

5 Fjederskive
Sekskantbolt

6 Isolering (sat på hovedelementet)

7 Gasrør

8 Væskerør

9 Isolering, der er tilpasset væskerør

10 Brystmøtrik

11 Klemmer

PAS PÅ

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

VÆR FORSIGTIG VED LODNING AF KØLERØR

Brug ikke flusmiddel ved lodning på kølerørene. Derfor
skal man anvende fosfor-kobber-loddemateriale
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677)
som ikke behøver flusmiddel.

(Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kølerørsystemer.
Hvis man eksempelvis bruger klorinbaseret flus-
middel, vil det medføre rørkorrosion, eller det vil
beskadige køleolien, hvis flusmidlet indeholder fluor.)

2

1

343

2

8

7 1

11

9

10

5

11 36

6
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■ Når man lodder på kølerørene, skal man først lodde efter
indblæsning af kvælstof eller mens man blæser kvælstof ind i
kølerørene. Når dette arbejde er afsluttet, skal man tilslutte
enheden med en krave- eller flangeforbindelse.

■ Kvælstof skal indstilles til 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) med en
trykreduktionsventil, hvis man lodder mens der ledes kvælstof
ind i rørene.

DRÆNRØR

〈〈Før drænrørene, som vist nedenfor, og træf forholdsregler
mod kondens. Forkert monterede rør kan forårsage utætheder
og eventuelt væde møbler og ejendele.〉〉

〈〈Isolér drænrørene og drænmufferne inde i bygningen.〉〉

1 Føring af drænrør.

■ Drænrøret bør være kort med en hældning mindre end 1/100
for at undgå, at der dannes luftlommer.

■ Rørets diameter er den samme som på tilslutningsrøret
(PS1B), og den skal være lig med eller større end
tilslutningsrørets diameter.

2 Kontrollér, om vandet bortledes korrekt efter montering af
rørene.

Åbn vandpåfyldningsåbningen og påfyld ca. 1 liter vand
langsomt ind i afløbsbakken og kontrollér drænet.

INSTALLATION AF KANALEN

Tilslut kanalen (medfølger ikke) som vist nedenfor.

Luftindtagsside

■ Tilslut kanalen til indtagsflangen (medfølger ikke)

■ Pak området ved indtagsflangen og kanaltilslutningen med alu-
tape eller lignende for at hindre luft i at trænge ud.

Luftafgangsside

■ Tilslut kanalen til afgangsflange (sat på hovedelementet).

■ Pak området ved afgangsflangen og kanaltilslutningen med alu-
tape eller lignende for at hindre luft i at trænge ud.

■ Tilslut afgangsflangen og enheden med skruerne.

1 Rør til kølemiddel

2 Del, som skal loddes

3 Kvælstof

4 Omvikling

5 Manuel ventil

6 Trykreduktionsventil

7 Kvælstof

BEMÆRK Hvis der samles flere drænrør, skal man montere
som beskrevet nedenfor. (Vælg en passende
tykkelse på det centrale drænrør til de enheder,
som skal tilsluttes.) Montér med en hældning på
mindst 1/100).

1 Vandpåfyldningsåbning

PAS PÅ

Tilslut ikke drænrør direkte til afløbsrør, der lugter af
ammoniak. Ammoniakken i afløbet kan trænge ind i
enheden gennem drænrørene og forårsage korrosion
på varmeveksleren.

1 2 4 5

6

73

≥1
00

 m
m

1

1 Ydervæg

2 Isolering (medfølger ikke)

3 Indtagsflange (medfølger ikke)

4 Afgangsflange (sat på hovedelementet)

5 Luftafgangsside

6 Hovedelement

7 Hældning

8 Stofkanal (medfølger ikke)

9 Luftindtagsside

10 Kappe (medfølger ikke)

BEMÆRK ■ Luftfiltre er ikke standard-tilbehør, men du skal
montere et i kanalsystemet på luftindtagssiden.
Kontrollér, at den gennemsnitlige arrestance
(filterets evne til at udskille større partikler,
anvendt gravimetrisk testmetode), eller at den
gennemsnitlige opacimetriske virkningsgrad på
det valgte filter er højere end 50%.

■ Kontrollér, at der er en hældning på kanalens
luftindtagsside. Dette hindrer, at der kan trænge
regnvand ind i enheden.

■ Tilslut kanalen, så enheden suger udendørs luft
ind ved indtagssiden. Ellers kan enheden blive
defekt.

■ Isolér kanalen for at hindre kondensdannelse.
(Materiale: glasuld eller polyethylenskum, 25 mm
tykt)

■ Brug elektrisk isolering mellem kanalen og
væggen, når der anvendes metalkanaler for at
lede metaldele eller ledningskapper eller
metalplade ind i bygninger af træ.

1

2 2

567

9

10 8 8

3 4
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ELEKTRISKE INSTALLATIONER

Generelle instruktioner

■ Alle standarddele og materialer samt elektriske installationer
skal overholde lokale forskrifter.

■ Brug kun kobberledning.

■ Følg "ledningsdiagrammet", som følger med enheden, for at
forbinde udendørsenheden, indendørsenheden og fjern-
betjeningen.

■ For detaljer vedrørende forbindelse af fjernbetjeningen, se
installationsvejledningen til fjernbetjeningen.

■ Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede elektrikere.

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

■ Der skal monteres en afbryder, som kan afbryde
strømforsyningen til hele systemet.

■ Se Installationsvejledningen, der leveres med udendørs-
enheden, vedrørende dimensionen på kabler til strømforsyning,
der er tilsluttet udendørsenheden, kapaciteten på afbryder og
kontakter samt instruktioner vedrørende ledningsføring.

■ Enheden skal have jordforbindelse.

■ Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, lynafledere
eller telefon-jordledninger.
• Gasrør: kan forårsage eksplosion eller brand, hvis der trænger

gas ud.
• Vandrør: ingen jordforbindelse, hvis der anvendes rør af hård

vinyl.
• Telefon-jordforbindelser eller lynafledere: kan forårsage unormal

høj elektrisk spænding i jord ved tordenvejr.

Elektriske specifikationer

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

Specifikationer for standardsikringer og -ledning

Strøm-
forsyning Ventilatormotor

Model Hz Volt
Spænding
sområde MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1

50 220-240 Maks. 264
Min. 198

1,9

15 0,380

1,5

FXMQ200MFV1 3,3 2,6

FXMQ250MFV1 3,8 3,0

Strømforsyningsledninger
Ledninger til fjernbetjening
Ledninger til transmission

Model
Standard 
sikringer Ledning Dimension Ledning Dimension

FXMQ125MFV1

15 A H05VV-
U3G 

Lednings-
dimension 
skal følge 

lokale 
forskrifter

Beklædt 
ledning 
(ledning 

med 2 par)

0,75-1,25 mm2FXMQ200MFV1

FXMQ250MFV1

BEMÆRK 1. Vælg strømforsyningsledningernes dimension i
henhold til gældende standard i dit land eller område.

2. De tilladte længder på transmissionsledning mellem
indendørs- og udendørsenheder, og mellem
indendørsenheden og fjernbetjeningen er som følger:

■ Udendørsenhed - indendørsenhed: Maks.
1000 m (maks. ledningslængde: 2000 m)

■ Indendørsenhed - fjernbetjening: Maks. 500 m

■ Maks. antal forgreninger: 16.

3. Isoleringstykkelse: ≥1 mm.

4. Ved kabelføring enhed-til-enhed er 16 forgreninger
mulige. Efter den første forgrening er ingen forgrening
tilladt.

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

1

2

1 Forgrening

2 Underforgrening
FXMQ125~250MFV1
VRVII Enhed til behandling af udendørs luft
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EKSEMPEL PÅ LEDNINGSINSTALLATION OG 
HVORDAN FJERNBETJENINGEN INDSTILLES

Tilslutning af ledninger

■ Tag dækslet af boksen med elektriske dele og ledningen som
vist på tegningen nedenfor.

■ Strømforsyningskabel, jordledning
Tilslut ledningen til L og N på klemrækken (X1M) for strøm-
forsyning. Og tilslut jordledningen til jordklemmen. Før
strømforsyningsledningen og jordledningen ind i enheden
gennem hullet for ledningsføring (1) og saml dem med klemmen
(tilbehør).

■ Transmissionsledning, ledning til fjernbetjening
Tilslut transmissionsledningen til F1 og F2 på klemrækken for
transmissionsledninger (X2M). Tilslut ledningen til fjern-
betjeningen til P1 og P2 på klemrækken for transmissions-
ledninger (X2M). Før dem ind i enheden gennem hullet for
ledningsføring (2) og fastgør ledningerne med klemmen
(tilbehør).

Forholdsregler

1 Brug en rund krympe-terminal ved tilslutning til strøm-
forsyningens klemrække.

Hvis den ikke kan anvendes, skal vejledningen nedenfor følges.

■ Tilslut ikke ledninger med forskellig tykkelse til den samme
strømtilførselsterminal. (Løse forbindelser kan forårsage
overophedning.)

■ Brug den el-ledning, der er angivet. Slut ledningen til
terminalen. Spænd ledningen fast uden at udsætte
terminalen for alt for stor belastning.

2 Tilspændingsmoment for terminalskruerne

■ Brug en passende skruetrækker ved stramning af terminal-
skruerne. Hvis kærven på skruetrækkeren er for lille, kan
skruehovedet beskadiges, og skruen kan ikke spændes
korrekt.

■ Hvis terminalskruerne spændes for hårdt, kan skruerne
beskadiges.

■ Se tabellen nedenfor vedr. tilspændingsmoment for
terminalskruerne.

1 Ledning til fjernbetjening

2 Klemrække transmissionsledninger (X2M)

3 Klemrække strømforsyning (X1M)

4 Strømforsyningsledning

5 Jordledning

6 Boks til elektriske dele

7 Transmissionsledning

1 Boks til elektriske dele

2 Jordklemme

3 Ledningsgennemføring gennem hul (1)

4 Ledningsgennemføring gennem hul (2)

5 Bøjle (tilbehør)

6 Hægte

1

7

6

5
4

3

2

L N

X3M

A1P

X1M

X2M

5

4 3
2

1

6

PAS PÅ

■ Før ledningerne til el-boksen således at de er
mindst 10 mm over bunden af el-boksen.

■ Ledningshullet skal tætnes med tætnings-
materiale eller kit (medfølger ikke) for at hindre, at
vand, insekter eller smådyr trænger ind. Ellers
kan der forekomme kortslutning inde i boksen
med elektriske dele.

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

■ Sørg for, at ledningen til fjernbetjeningen,
transmissionsledningen og strømforsynings-
ledningen samt jordledningen ikke føres ved det
samme sted udenfor anlægget, hold dem adskilt
med mindst 50 mm, ellers kan elektrisk støj
(eksterne forstyrrelser) forårsage forkert drift eller
brud.

Terminal Dimension
Tilspændings-

moment

Klemrække 
transmissionsledninger (X2M) M3,5 0,79-0,97 N•m

Klemrække strømforsyning 
(X1M) M4 1,18-1,44 N•m

Jordklemme M5 3,02-4,08 N•m

1 2 3

1 Rund krympe-terminal

2 Sæt en isolerende muffe på

3 El-ledning
Installationsvejledning
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3 Forbind ikke ledninger med forskellig tykkelse med den samme
jordklemme. Løse forbindelser kan forringe beskyttelsen.

4 Hold transmissionsledningen mindst 50 mm væk fra strøm-
forsyningskablet og jordledningen uden for enheden. Der kan
forekomme driftsfejl på udstyret, når det påvirkes med elektrisk
(ekstern statisk) støj.

5 Angående ledninger til fjernbetjeningen, se installations-
vejledningen til fjernbetjeningen, som leveres med
fjernbetjeningen.

6 Tilslut aldrig strømforsyningskablet til transmissionsledningens
klemrække (X2M). En sådan fejl kan beskadige hele systemet.

7 Brug kun de angivne ledninger og tilslut ledningerne
omhyggeligt til terminalerne. Pas på, at ledningerne ikke er
belastet ved terminalerne. Sørg for, at ledningerne er pænt
ordnede, så ikke de spærrer for andet udstyr, eller at de f.eks. får
dækslet på boksen med elektriske dele til at springe op. Sørg for,
at dækslet lukker tæt. Dårlige forbindelser kan forårsage
overophedning og i værste fald elektriske stød eller brand.

Ledningseksempler

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

Eksempel på komplet system (3 systemer)

Hvis der bruges 1 fjernbetjening til 1 indendørsenhed
(normalt)

Ved gruppestyring eller ved brug af 2 fjernbetjeninger

Forholdsregler

En enkelt-afbryder kan anvendes til strømforsyningen til enheder i
samme system. Imidlertid skal forgreningskontakter og forgrenings-
kredsløbsafbrydere vælges meget omhyggeligt.

1 Strømforsyning

2 Hovedafbryder

3 Indendørsenhed

4 Fjernbetjening

5 Strømforsyningsledninger

6 Ledninger til transmission

7 Kontakt

8 Sikring

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3 3

1 Strømforsyning 220-240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Udendørsenhed

3 Indendørsenhed A

4 Indendørsenhed B

5 Indendørsenhed C

6 Højeste nedstrøm i indendørsenheden

1 Strømforsyning 220-240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Udendørsenhed

3 Indendørsenhed A

4 Indendørsenhed B

5 Indendørsenhed C

6 Højeste nedstrøm i indendørsenheden

7 Til brug med 2 fjernbetjeninger

BEMÆRK Det er ikke nødvendigt at angive adresse på
indendørsenheden, hvis der anvendes gruppe-
betjening. Adressen er automatisk angivet, når
strømmen tilsluttes.

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

1 1
2

3 4 5

6

1 1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5 6

7
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Styring med to fjernbetjeninger (styring af 
1 indendørsenhed med 2 fjernbetjeninger)

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

MAIN/SUB OMKOBLING

1 Pres en kærvskruetrækker ind i udfræsningen mellem den
øverste og nederste del af fjernbetjeningen og vip den øverste
del af.

(Fjernbetjeningens printkort er sat på den øverste del af
fjernbetjeningen).

2 Drej main/sub omkoblingskontakten på et af de to
fjernbetjeningsprintkort til "S".

(Lad den anden kontakt til den anden fjernbetjening være
indstillet til "M".)

Metode ledningsføring (se "Elektriske installationer" på side 8.)

1 Fjern dækslet på kontrolboksen.

2 Tilslut fjernbetjening 2 (sekundær/slave) til fjernbetjeningens
klemrække (X2M/P1, P2) i kontrolboksen.

(Ingen polaritet). (Se "Ved gruppestyring eller ved brug af 2
fjernbetjeninger" på side 10 og "Specifikationer for
standardsikringer og -ledning" på side 8)

Computerstyring (nødstop og til/frakobling)

1. Ledningsspecifikationer og hvordan ledningsinstallationerne
foretages.
Tilslut input udefra (input A) til terminalerne T1 og T2 på
fjernbetjeningens klemrække (X2M).

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

3. Hvordan man vælger nødstop og til/frakobling
Se "Indstillinger på stedet" på side 12.

Centraliseret styring

Ved centraliseret styring er det nødvendigt at angive gruppe-
nummeret. For detaljer, se i manualen til den enkelte ekstra
styreenhed til centraliseret styring.

1 Fjernbetjening printkort

2 Fabriksindstilling

3 Kun en af fjernbetjeningerne behøver at blive ændret

S

M
S

S
M

1

2

3

1 Tvungen OFF

2 Input A

Ledningsspecifikationer
Beklædt vinylledning eller -kabel 

(2 ledninger)

Diameter 0,75 - 1,25 mm2

Længde Maks. 100 m

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

Nødstop ON/OFF drift

Input A "ON" standser drift (ikke muligt 
med fjernbetjeninger)

Input A OFF → ON kobler 
enheden TIL

Input A OFF muliggør styring med 
fjernbetjening.

Input A ON → OFF kobler 
enheden FRA

F2 T1 T2

1

2
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INDSTILLINGER PÅ STEDET

Anvendelse

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

2 Når strømmen er tilkoblet, skal du følge betjeningsvejledningen
og ved hjælp af fjernbetjeningen angive master-
fjernbetjeningen.

■ Når du indstiller enheden, skal du spørge kunden, hvilken
fjernbetjening han/hun ønsker at angive som master-
fjernbetjening.

■ Se også udendørsenhedens betjeningsvejledning.

3 Indstillinger på stedet skal foretages fra fjernbetjeningen i
henhold til installationsforholdene.

■ Indstilling kan foretages ved at ændre "Indstillingsnr.",
"FØRSTE KODENR." og "ANDET KODENR.".

■ Sæt fjernbetjeningen til standardindstillingen. For detaljer, se
kapitlet "Hvordan man definerer standardindstillingen" i
manualen til fjernbetjeningen. Du skal endvidere sikre dig, at
kunden beholder manualen om indstillinger på brugsstedet
sammen med betjeningsvejledningen, og at han/hun
opbevarer den et sikkert sted.

Hvordan man vælger nødstop og til/frakobling

Vælg indstilling nr. 12, når den er standardindstillet, og sæt så den
første kode (afbryder) til "1". Sæt derefter det anden kode (position)
nr. til "01" for NØDSTOP og til "02" for TIL/
FRAKOBLINGSFUNKTION. (Nødstop ved fabriksindstilling)

Indstilling af luftfilter-display

■ Fjernbetjeningerne er udstyret med lcd-display med symboler
for luftfiltret til visning af, at luftfiltrene skal renses.

■ Ændring af ANDET KODENR. i henhold til tabellen nedenfor
afhængig af mængden af smuds eller støv i rummet.
(Andet kode-nr. er fra fabrikken indstillet til "01" svarende til let
snavset.)

Indstilling af luftudstrømningsretning

Du skal ændre det andet kodenr. i henhold til tabellen nedenfor
afhængigt af brugerens behov.

(Andet kodenr. er fra fabrikken indstillet til "06" for køling, "08" for
opvarmning)

TEST-DRIFT

Se installationsvejledningen til udendørsenheden.

Fjernbetjeningens funktionslampe vil blinke, hvis der opstår en fejl.
Check fejlkoden på displayet for at identificere fejlen. Der er en
forklaring af fejlkoderne og de tilhørende problemer i udendørs-
enhedens installationsvejledning.

Hvis elementerne i tabellen nedenfor vises, kan der være problemer
med ledninger eller strømforsyning, og man skal derfor kontrollere
ledningerne igen.

1 Tilstand nr.

2 Første kodenr.

3 Andet kodenr.

4 Valgt indstilling

Indstilling

Tidsintervaller 
for visning af 

symbol 
luftfilter (type 

med lange 
levetid) Tilstandsnr. Første kodenr. Andet kodenr.

Luftfilter-
tilsmudsning - 

let
±2500 timer

10 (20) 0

01

Luftfilter-
tilsmudsning - 

svær
±1250 timer 02

SETTING

2 3 4

1

Køling Opvarmning

Tilstandsnr. 14 (24) 14 (24)

Første kodenr. 3 4

Andet kodenr.

01 13°C 18°C

02 14°C 19°C

03 15°C 20°C

04 16°C 21°C

05 17°C 22°C

06 18°C 23°C

07 19°C 24°C

08 20°C 25°C

09 21°C 26°C

10 22°C 27°C

11 23°C 28°C

12 24°C 29°C

13 25°C 30°C

BEMÆRK Temperaturen på den afgivne luft er ikke vist på
fjernbetjeningen.

Display på fjernbetjening Indhold

" " er markeret
• Der er kortslutning ved FORCED 

OFF terminalerne (T1, T2)

"U3" er markeret • Test-drift er ikke afsluttet.

"U4" er markeret
"UH" er markeret

• Strømforsyningen til 
udendørsenheden er koblet fra.

• Udendørsenheden er ikke sluttet til 
strømforsyningen.

• Forkert ledningsføring ved 
transmissionsledning og/eller 
ledningsføring til nødstop.

• Transmissionsledningen er afbrudt.

Ingen visning

• Strømforsyningen til 
udendørsenheden er koblet fra.

• Udendørsenheden er ikke sluttet til 
strømforsyningen.

• Forkert ledningsføring ved 
transmissionsledning og/eller 
ledningsføring til nødstop.

• Transmissionsledningen er afbrudt.
FXMQ125~250MFV1
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