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Om din ventilationskonvektor
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Vandbaseret ventilationskonvektor

F

Underklasse:
Patron
F: 2x2
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Samlet kølekapacitet (kW)
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Fladetype:
T: 2-rørs
F: 4-rørs

V1

1 fase / 50 Hz / 220-240 V

B

Produceret i Europa
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Følgende modeller er tilgængelige:

Bilag: Overdragelse af installationen til
brugeren
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■

2-rørs ventilationskonvektorer har en varmeveksler med enkelt
kreds. Enheden kan bruges til enten køling eller opvarmning.
■

Indledning

Tak, fordi du har købt denne DAIKIN ventilationskonvektor.
Indledning

1.1.

Om ventilationskonvektorer

En ventilationskonvektorenhed leverer opvarmning og/eller afkøling til
enkelte rum. Den frembringer et behageligt miljø, både til erhverv
og bolig. Ventilationskonvektorer bruges i stor udstrækning som
aircondition i kontorer, hoteller og huse.
De vigtigste komponenter i en ventilationskonvektor er:
■

en ventilator,

■

en varmeveksler.

Varmeveksleren som forsynes med varmt eller koldt vand fra en
opvarmnings- eller afkølingskilde.
DAIKIN tilbyder en bred vifte af ventilationskonvektorer til både
indbygning og synlig montering. Kontakt din installatør for at få
en liste over relevante produkter.

FWF02-03-04-05B7FV1B
4-rørs ventilationskonvektorer har en varmeveksler med dobbelt
kreds. Enhederne kan tilsluttes til både køle- og opvarmningssystemer. Brug denne type, hvis du har separat køle- og
opvarmningskilder.

Indledning

1

FWF02-03-04-05B7TV1B

Indledning

1.3.

Om dette dokument

Dette dokument er en brugervejledning. Det er skrevet til den person,
der ejer eller betjener denne ventilationskonvektor. Den giver
oplysninger om:
■

selve produktet (“Indledning” på side 1),

■

hvad du skal gøre, før du betjener ventilationskonvektoren
(“Før drift” på side 2),

■

hvad du skal gøre for at opnå bedst mulig funktion for
ventilationskonvektoren (“Tip til optimal drift” på side 3),

■

hvordan du skal rengøre ventilationskonvektoren
(“Rengør ventilationskonvektoren” på side 4),

■

hvad du skal gøre, hvis der er et problem med
ventilationskonvektoren (“Løs problemer med
ventilationskonvektoren” på side 4),

■

hvordan du skal bortskaffe ventilationskonvektoren (“Bortskaf
ventilationskonvektoren” på side 4),

■

betegnelser, der er anvendt i denne brugervejledning,
som muligvis skal forklares (“Ordliste” på side 4).

Indledning

Vigtigt
Denne brugervejledning beskriver ikke, hvordan du
betjener selve ventilationskonvektoren. Du kan kun betjene
ventilationskonvektoren med en styreenhed. Derfor følger
brugsvejledningen med styreenheden i emballagen.
Sørg for at have denne brugsvejledning ved hånden. Der kan blive
brug for den på et senere tidspunkt.
Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser af den oprindelige dokumentation.
Indledning

Brugervejledning
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Før drift
1.3.1. Betydning af advarsler og symboler
Advarsler i denne manual er klassificeret efter deres alvorlighed
og sandsynligheden for, at de finder sted.

En oversigt over de typer, der er tilgængelige:
Dekorationspanel

Identifikationskode

Beskrivelse

Dekorationspanel

BYFQ60B

Dekorationspanel til
ventilationskonvektoren.

Panelafstandsstykke

KDBQ44B60

Dekorativt
afstandsstykke
til udfyldning af
afstanden mellem
panel og enhed,
når højden af det
forsænkede loft er
for lille.

Fare: Angiver en umiddelbart farlig situation, som, hvis den
ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

Advarsel: Angiver en muligvis farlig situation, som, hvis
den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig
personskade.

Forsigtig: Angiver en muligvis farlig situation, som, hvis
den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat
personskade.

Bemærk: Angiver situationer, der kan føre til skade på
udstyr eller ejendom.

Information: Dette symbol angiver nyttige oplysninger,
men er ikke advarsler om en farlig situation.

Obligatorisk udstyr: Hver ventilationskonvektorenhed skal tilsluttes
mindst en af styreenhederne på listen.
Styreenheder
Elektronisk
fjernbetjening –
trådløs (køling
og opvarmning)

Identifikationskode
BRC7E530

Nogle typer af fare er angivet ved særlige symboler:

Beskrivelse
Trådløs fjernbetjening
til at styre hver enkelt
ventilationskonvektor
uafhængigt med køleog opvarmningsfunktioner.
Bemærkning:
■

Der henvises til
VRV-systemet
i betjeningsvejledningen.

■

Funktionen
“auto-ventilatorhastighed” er ikke
tilgængelig.

Elektrisk strøm

Fare for forbrænding eller skoldning

Andre symboler:

Elektronisk
BRC7E531
fjernbetjening –
trådløs (kun køling)

Denne del af vejledningen er beregnet til installatøren
af dette produkt.

Før drift

2

Trådløs fjernbetjening
til at styre hver enkelt
ventilationskonvektor
uafhængigt
udelukkende med
kølefunktioner.
Bemærkning:
■

Der henvises til
VRV-systemet
i betjeningsvejledningen.

■

Funktionen
“auto-ventilatorhastighed” er ikke
tilgængelig.

Før drift

Før drift

2.1.

Kontroller, at du har alt udstyr og den
tilsvarende dokumentation

Ekstra nødvendigt udstyr
Ventilationskonvektoren skal bruges i kombination med ekstra udstyr.
Dette udstyr skal købes separat og kræves for at drive
ventilationskonvektoren sikkert og komfortabelt.
Oversigt over ekstra udstyr, der kræves:
■

dekorationspanel,

■

styreenhed.
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Elektronisk
fjernbetjening –
ledningsbaseret

BRC315D7

Ledningsbaseret
fjernbetjening til at
styre hver enkelt
ventilationskonvektor
uafhængigt med køleog opvarmningsfunktioner.

Central fjernstyring DCS302CA51

Fjernbetjening til
central styring af alle
tilsluttede enheder.

Intelligent
berøringsfølsom
styring

DCS601C51C

Avanceret
fjernbetjening til
centraliseret betjening
af alle tilsluttede
enheder.

Kombineret
tænd/sluk-styring

DCS301BA51

Fjernbetjening til at slå
alle tilsluttede enheder
TIL eller FRA.

Brugervejledning
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Før drift
Ekstra udstyr – ekstraudstyr

2.2.

Du kan som supplement købe ekstra udstyr til ventilationskonvektoren
for at forlænge produktets levetid, opnå mere automatisering eller
forbedre brugervenligheden.
Oversigt over ekstraudstyr til din ventilationskonvektor:
En oversigt over de typer, der er tilgængelige:
■

ekstraudstyr til lufthåndtering,

■

sensor,

■

timer,

■

ventiler,

■

elektroniske kredsløb (printkort).

Ekstraudstyr til
lufthåndtering

Identifikationskode

Blokering af en del af KDBH44BA60
luftindblæsningen

Beskrivelse
Blokeringsdele, der
lukker et eller flere
luftudtag på en
ventilationskonvektor.

Udskiftningsfilter
med lang levetid

KAFQ441BA60

Filter af høj kvalitet.

Sæt til friskluftindtag

KDDQ44XA60

Sæt, som kan
tilsluttes ventilationssystemet med det
formål at levere frisk
luft til ventilationskonvektoren.

Sensor
Fjerntemperatursensor

Identifikationskode
KRCS01-1

Læs sikkerhedsforanstaltningerne

Før drift

Beskrivelse
Udskiftningssensor
til måling af
fjerntliggende
temperatur et andet
sted end der, hvor
styreenheden er
installeret.

Din ventilationskonvektor er konstrueret til at opfylde alle anerkendte
tekniske krav. Betjen enheden ved at følge instruktionerne i den
medfølgende dokumentation og vejledningerne til ekstraudstyr (f.eks.
betjeningspanelet). Enhver anden brug betragtes som forkert og kan
resultere i tingskade, alvorlig personskade eller dødsfald. Ansvaret for
skader, der skyldes forkert anvendelse, påhviler brugeren og
udelukkende brugeren.
For at modvirke eventuelle risici:
■

Læs sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt,

■

Betjen ventilationskonvektor i henhold til dokumentationen.

Forholdsregler ved installation
Installatøren skal installere og tilslutte din ventilationskonvektor
som beskrevet i installationsvejledningen. Bemærk venligst,
at installatøren kun kan installere din ventilationskonvektor:
■

i et forsænket loft,

■

i perfekt stand.

Forholdsregler før drift
Du må først betjene ventilationskonvektoren, efter at den er blevet
installeret af en autoriseret installatør. Kontroller, at installationen
er fuldført, ved at kontrollere, at hele “Bilag: Overdragelse af
installationen til brugeren” på side 5 er blevet udfyldt.

Forholdsregler ved drift
Ventilationskonvektoren må kun betjenes, når du er helt opmærksom.
Ventilationskonvektorer er ikke beregnet til at blive brugt af personer
med nedsat fysisk, sansemæssigt eller mentalt funktionsniveau,
eller personer, som ikke har brugt ventilationskonvektoren tidligere,
inklusive børn. Hvis disse personer ønsker at bruge ventilationskonvektoren, skal den person, der har ansvar for deres sikkerhed,
have dem under opsyn og instruere dem i brugen af
ventilationskonvektoren.
Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
ventilationskonvektoren.
Hvis du ikke føler dig sikker på betjeningen af ventilationskonvektoren,
skal du kontakte din installatør for rådgivning og oplysninger.
Tip til optimal drift

Timer
Timer

Ventiler

Identifikationskode
DST301BA51

Identifikationskode

2-vejs ventil
(til/fra-type)

EKMV2C09B7

3-vejs ventil
(til/fra-type)

EKMV3C09B7

Elektroniske
kredsløb

Identifikationskode

Beskrivelse
Styreenhed med
timerfunktioner.

Elektronisk
2-vejsventil til styring
af vandforsyningen
(+EKRP1C11).

Juster rumtemperaturen korrekt til et behageligt miljø. Undgå
overdreven varme eller køling. Bemærk, at det kan tage tid for
rumtemperaturen at nå den indstillede temperatur. Overvej at
bruge timerens indstillingsmuligheder.

■

Undgå direkte sollys i at komme ind et rum, når der afkøles,
ved at bruge gardiner eller persienner.

■

Elektronisk
3-vejsventil til styring
af vandforsyningen
(+EKRP1C11).

Udluft rummet regelmæssigt. Hvis enheden bruges i længere tid,
skal man være opmærksom på ventilation af rummet.

■

Hold døre og vinduer lukket, når anlægget er i drift. Hvis døre
og vinduer er åbne, vil der strømme luft ud, hvilket sænker
virkningen af nedkølingen og opvarmningen.

■

Anbring aldrig genstande i nærheden af enhedens luftindtag
og luftudtag. Det kan forringe effektiviteten eller få enheden
til at stoppe.

■

Sluk hovedkontakten til hovedstrømforsyningen, hvis ventilationskonvektoren ikke skal bruges i længere tid. Der bruges elektricitet,
når kontakten er tændt. Sluk for hovedstrømforsyningen for at
spare energi.

■

Udnyt funktionen til justering af luftstrømmens retning, hvis
den er til rådighed. Kold luft samler sig, mod gulvet, og varm
luft samles mod loftet, og derfor anbefales det at indstille
luftstrømmens retning for kølefunktionen, så den parallel med
loftet, mens luftstrømmens retning ved opvarmning skal være
nedadvendt. Sørg for, at du ikke retter luftstrømmen direkte mod
personer i rummet.

Beskrivelse

Beskrivelse

EKRP1C11

Obligatorisk
elektronisk kredsløb,
når der bruges
2-vejs- eller
3-vejsventil.

Printkort til Modbusforbindelse
(ekstraudstyr)

EKFCMBCB7

Elektronisk kredsløb
med Modbusinterfacetilslutninger.

Ledningsadapter
til elektriske
tilslutningsenheder

KRP4A(A)53
KRP2A52

Elektronisk kredsløb
med ekstra
tilslutninger
til eksterne input/
output-signaler.

Sæt til fjernstyret
“TIL/FRA” og
“Tvunget FRA”

EKROROA

3

Tip til optimal drift

■

Printkort til
ventilstyring

Brugervejledning
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Rengør ventilationskonvektoren

Tilslutning til
fjernstyring af
TIL/FRA-drift.
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Løs problemer med ventilationskonvektoren
4

Rengør ventilationskonvektoren

Sådan rengør du ventilationskonvektoren udvendigt:
1

Sluk for ventilationskonvektoren.

2

Rengør ventilationskonvektorens yderside med en blød klud.
Bemærk
Hæld ikke væske på ventilationskonvektoren. Det kan
beskadige komponenterne inde i enheden.

6

Bortskaf ventilationskonvektoren

Denne ventilationskonvektor er konstrueret til at være miljøvenlig.
DAIKIN har overholdt standarderne for miljøvenlig bortskaffelse.
Det betyder, at du skal bortskaffe ventilationskonvektoren
i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, kan du hjælpe med til at forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Rengør aldrig ventilationskonvektoren med:
■

nogen form for aggressive kemiske opløsningsmidler,

■ vand varmere end 50°C.
Kontakt din installatør eller servicevirksomhed vedrørende
vedligeholdelse.
Løs problemer med ventilationskonvektoren
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Løs problemer med
ventilationskonvektoren

Hvis ventilationskonvektoren ikke fungerer tilfredsstillende, kan du
prøve at løse eventuelle problemer med vejledningerne i dette kapitel.
Hvis problemet ikke løses eller ikke er behandlet i dette kapitel, skal
du kontakte din installatør eller servicevirksomhed.

Fig.6.1: WEEE-symbol
Ventilationskonvektoren er kategoriseret som et elektrisk og elektronisk
produkt. Det er mærket med symbolet i figur “WEEE-symbol” på side 4.
Dette symbol betyder, at ventilationskonvektoren skal genanvendes og
ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald.
Kontakt din installatør for at bortskaffe ventilationskonvektoren.
Installatøren og kvalificerede myndigheder vil:
■

demontere ventilationskonvektoren,

■

genbrug, genvinde og renovere dele af ventilationskonvektoren.
Advarsel
Lad være med selv at demontere ventilationskonvektoren.

Ventilationskonvektoren fungerer ikke
Hvis ventilationskonvektoren ikke fungerer:

DAIKIN så siger miljøet tak!
Ordliste

Kontroller:

Hvis ja,

Har ventilationskonvektoren
været slået FRA?

Slå ventilationskonvektoren TIL.

Er der strømafbrydelse?

Genopret strømforsyningen.

Er fejlstrømsafbryderen udløst,
eller er der gået en sikring?

Kontakt din installatør eller
servicevirksomhed.

7

Ordliste

Betegnelse
Gældende
lovgivning:

Alle internationale, europæiske, nationale og
lokale direktiver, love, bestemmelser og/eller
regler, der er relevante og anvendelige for et
bestemt produkt eller område

Afbryder
(sikring):

Sikkerhedsanordning, der bruges i elektriske
installationer til at forhindre elektrisk stød

Installatør:

Teknisk kyndig person, som er kvalificeret til
at installere ventilationskonvektorer og andre
DAIKIN-produkter

Servicevirksomhed:

Kvalificeret virksomhed, som kan udføre eller
koordinere den nødvendige service på en
ventilationskonvektor

Ventilationskonvektoren køler eller opvarmer ikke
tilfredsstillende
Hvis ventilationskonvektoren ikke køler eller opvarmer
tilfredsstillende:
Kontroller:

Hvis ja,

Er der en forhindring i nærheden Fjern forhindringen.
af luftindtaget eller luftudtaget?
Er døre eller vinduer åbne?

Luk døre og vinduer.

Kører ventilationskonvektoren
ved lav hastighed?

Vælg medium hastighed eller
høj hastighed.

Er luftfiltrene snavsede?

Kontakt din installatør eller
servicevirksomhed.

Der kommer vand ud fra ventilationskonvektoren

Betydning

Bilag: Overdragelse af installationen til brugeren

Luk enheden ned, og kontakt din installatør eller servicevirksomhed.
Bortskaf ventilationskonvektoren
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Brugervejledning
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Bilag: Overdragelse af installationen til brugeren
Bilag: Overdragelse af installationen til
brugeren
Skal udfyldes af installatøren, når testkørslen er fuldført,
og ventilationskonvektor/-konvektorerne fungerer korrekt.
Marker

 når kontrolleret
Forklar brugeren, hvilket system der er blevet installeret
på stedet.
Udfyld ID-kortene nedenfor for hver installeret
ventilationskonvektor. Denne information kan være nyttig
for brugeren ved fremtidig service. Udfyld installationsstedet
(rum), modelnavnet (se mærkepladen på ventilationskonvektoren) og en liste over ekstraudstyr, som er
installeret.

Ventilationskonvektor 1

Installationsplacering:

Modelnavn:

Modelnavn:

Ekstraudstyr:

Ekstraudstyr:

Installationsplacering:

Modelnavn:

Modelnavn:

Ekstraudstyr:

Ekstraudstyr:

Installationsplacering:

Modelnavn:

Modelnavn:

Ekstraudstyr:

Ekstraudstyr:

5

Vis brugeren, hvilken form for vedligeholdelse, brugeren
skal udføre vedrørende rengøring af enheden.
Dato:
Underskrift:

Dit DAIKIN-produkt blev installeret af:

Ventilationskonvektor 8

Installationsplacering:

Installationsplacering:

Modelnavn:

Modelnavn:

Ekstraudstyr:

Ekstraudstyr:

Brugervejledning

Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet
korrekt, og hvad brugeren skal gøre i tilfælde af problemer.

Ventilationskonvektor 6

Installationsplacering:

Ventilationskonvektor 7

Sørg for, at brugeren har en trykt udgave af
brugervejledningen og installationsvejledningen,
og bed brugeren om at opbevare dem til senere brug.

Ventilationskonvektor 4

Installationsplacering:

Ventilationskonvektor 5

 når kontrolleret

Ventilationskonvektor 2

Installationsplacering:

Ventilationskonvektor 3

Marker
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