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Vigtig information om det anvendte kølemiddel
Dette produkt indeholder fluorholdige 
drivhusgasser. Lad IKKE gasser trænge 
ud i atmosfæren.
Kølemiddeltype: R410A
Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 
2087,5

VARSEL
I Europa bruges udledningerne af drivhusgasser 
af den totale kølemiddelpåfyldning i systemet 
(udtrykt som tons CO2-ækvivalenter) til at bestemme 
vedligeholdelsesintervallerne. Følg den gældende 
lovgivning.
Formel til at beregne udledningerne af 
drivhusgasser: GWP-værdi af kølemidlet × 
Total kølemiddelpåfyldning [i kg] / 1000
Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

ADVARSEL
Kølemidlet i systemet er sikkert og lækker normalt 
ikke. Hvis kølemidlet lækker i rummet, kan kontakt 
med åben ild eller en varmebrænder, en radiator 
eller et komfur resultere i skadelig gas.
Sluk forbrændingsapparater, luft ud i rummet og 
kontakt forhandleren, som du købte enheden af.
Brug ikke systemet før en servicetekniker bekræfter, 
at området hvor kølemidlet lækkede, er repareret.

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være 
påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal 
lovgivning.
Kontakt venligst din lokale forhandler for yderligere 
oplysninger.

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
For at få den fulde fordel af CONVENI-PACK 
funktioner og for at undgå funktionsfejl på grund af 
forkert håndtering anbefaler vi, at du læser denne 
betjeningsvejledning omhyggeligt før brug.
Denne CONVENI-PACK er klassificeret under 
"apparater, der ikke er tilgængelige for 
offentligheden".

Dette apparat er beregnet til at blive brugt 
af specialuddannede eller uddannede 
brugere i butikker, let industri, på gårde 
eller til erhvervsmæssig eller privat brug 
af ikke-faguddannede.

Dette udstyr kan anvendes af børn på 
mindst 8 år, personer med nedsat fysisk 
formåen, sansehandicap eller mentale 
handicap samt af personer med 
manglende erfaring og viden, hvis 
de er under opsyn eller har modtaget 
vejledning i sikker brug af udstyret, 
og hvis de forstår de involverede farer. 
Børn må ikke lege med udstyret. 
Rengøring og brugervedligeholdelse 
skal kun udføres af det personale, 
som er anført i brugsanvisningen.

Apparatet er ikke beregnet til brug af mindre 
børn uden opsyn eller personer, som ikke er 
i stand til at betjene CONVENI-PACK.
Det kan resultere i personskade eller elektriske 
stød.

• Denne manual inddeler foranstaltningerne 
i ADVARSEL og PAS PÅ. Sørg for at følge alle 
de nedenstående foranstaltninger: de er alle 
vigtige for sikkerheden.

ADVARSEL..... Angiver en potentielt farlig 
situation, som, hvis den 
ikke undgås, kan resultere 
i dødsfald eller alvorlig 
personskade.
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PAS PÅ............Angiver en potentielt farlig 
situation, som, hvis den ikke 
undgås, kan resultere i 
mindre eller moderat 
personskade.
Denne advarsel kan også 
gøre opmærksom på en 
arbejdsmetode, der ikke 
er sikker.

• Opbevar denne manual et tilgængeligt sted, 
så du kan få fat på den, når det er nødvendigt. 
Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, 
er det vigtigt, at du også overdrager 
vejledningen. 

ADVARSEL
Vær opmærksom på, at langvarig, 
direkte påvirkning af kold eller varm luft 
fra klimaanlægget, eller påvirkning af luft, 
der er for kold eller for varm, kan være 
skadeligt for dit helbred. 
Hvis der forekommer funktionsfejl på 
CONVENI-PACK (brændt lugt el. lign.), skal 
du slukke for strømmen til enheden 
og kontakte din lokale forhandler.
Fortsat drift under disse omstændigheder kan 
medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler vedrørende 
installation. 
Hvis du udfører arbejdet selv, kan det medføre 
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler vedrørende 
ændring, reparation og vedligeholdelse 
af CONVENI-PACK.
Forkert installationsarbejde kan medføre 
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine 
fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. 
Kontakt med CONVENI-PACK hurtigt roterende 
ventilatorblade kan medføre personskade.
Rør aldrig ved luftudtaget eller de vandrette 
blade, mens svingklappen er i drift.
Der kan komme fingre i klemme, eller enheden 
kan gå i stykker.
Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet 
lækker.
Hvis CONVENI-PACK ikke fungerer korrekt 
(f.eks. at CONVENI-PACK indvendige 
temperatur ikke falder effektivt), kan det 
skyldes lækage af kølemiddel. 
Kontakt din forhandler for at få hjælp. 
Kølemidlet i CONVENI-PACK er sikkert 
og lækker normalt ikke. 
I tilfælde af en lækage kan kontakt med åben 
flamme, radiator eller komfur medføre, at der 
dannes skadelig gas. 
Du må ikke bruge CONVENI-PACK igen, før en 
kvalificeret servicemedarbejder bekræfter, at 
lækagen er blevet repareret.

Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, 
at anlægget lækker kølemiddel.
Hvis CONVENI-PACK skal monteres i et lille rum, 
er det nødvendigt at træffe de rigtige 
foranstaltninger, så mængden af lækket 
kølemiddel ikke overskrider 
koncentrationsgrænsen i tilfælde af en lækage. 
Dette kan ellers føre til en ulykke på grund af 
iltsvind.
Kontakt professionelle fagfolk vedrørende 
fastgørelse af tilbehør, og sørg for kun at 
bruge tilbehør, som er specificeret af 
producenten.
Hvis dit eget arbejde med enheden fører til en 
defekt, kan det medføre vandlækage, elektrisk 
stød eller brand. 
Kontakt din lokale forhandler i tilfælde af 
flytning og ny montering af CONVENI-PACK.
Forkert installationsarbejde kan medføre 
lækage, elektrisk stød eller brand.
Udskift ikke sikringer.
Brug ikke forkerte sikringer, kobbertråd eller anden 
tråd i stedet for sikringer, da dette kan medføre 
elektrisk stød, brand, tilskadekomst eller 
beskadigelse af enheden.
Sørg for, at enheden er forbundet til jord. 
Du må ikke forbinde enheden til jord ved en 
hjælpepumpe, lynafleder eller telefonjordledning. 
Ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød eller 
brand. 
En høj stødstrøm fra lyn eller andre kilder kan 
medføre skader på CONVENI-PACK.
Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder.
Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, 
kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt forhandleren, hvis CONVENI-PACK 
kommer under vand på grund af en 
naturkatastrofe, f.eks. oversvømmelse 
eller tyfon.
Du må i så fald ikke bruge CONVENI-PACK, da 
det ellers kan medføre fejl, elektrisk stød eller 
brand.
Du må ikke starte eller stoppe betjening af 
CONVENI-PACK med TÆND/SLUK-knappen 
tændt eller slukket.
Det kan medføre brand eller at vand siver ud. På 
grund af den indstillede strømsvigtkompensation 
kan ventilatoren desuden pludselig begynde at 
rotere, hvilket kan medføre personskade.
Du må ikke bruge produktet i en atmosfære, 
som er forurenet med oliedampe, f.eks. 
madlavningsolie eller maskinolie.
Oliedampe kan medføre revner i produktet, 
elektrisk stød eller brand.
Du må ikke bruge produktet på steder med 
overdreven olieret røg, f.eks. i køkner, eller på 
steder med brandfarlig gas, korrosiv gas eller 
metalstøv.
Hvis du bruger produktet sådanne steder, kan det 
medføre brand eller produktsvigt.
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Du må ikke bruge brandbare materialer 
(f.eks. hårspray eller insektgift) i nærheden 
af produktet.
Du må ikke rengøre produktet med organiske 
opløsningsmidler som f.eks. fortynder.
Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre 
revner i produktet, elektrisk stød eller brand.
Undlad at have flygtigt eller brændbart 
materiale i enheden.
Det kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for at bruge en dedikeret strømforsyning 
til CONVENI-PACK.
Brug af enhver anden strømforsyning kan 
medføre varmedannelse, brand eller 
produktsvigt.

PAS PÅ
Brug ikke CONVENI-PACK til andre formål 
end de tiltænkte. 
Du må ikke bruge CONVENI-PACK til køling af 
præcisionsinstrumenter, eller kunstværker, 
da det kan påvirke den pågældende genstands 
ydelse, kvalitet og/eller holdbarhed.
Brug ikke enheden til køling af vand.
Der kan opstå frysning.
Du må ikke fjerne enhedens 
ventilatorafskærmning. 
Afskærmningen beskytter mod enhedens 
ventilator, som roterer ved høj hastighed, 
og som kan medføre skader. 
Placér ikke objekter, der er modtagelige 
over for fugt, direkte ved siden af 
indendørsenheden eller udendørsenheden.
Ved bestemte betingelser kan kondens på 
hovedenheden eller kølerørene, snavs i luftfiltret 
eller tilstopning af afløb medføre dryp, som kan 
betyde, at det pågældende objekt mugner eller 
svigter.
For at undgå, at der er for lidt ilt i et rum, 
skal du sikre dig, at rummet er tilstrækkeligt 
ventileret, hvis der anvendes udstyr såsom 
en brænder sammen med CONVENI-PACK.
Efter længere tids brug skal du kontrollere, 
om der er beskadigelse på enhedens ramme 
eller montagedele.
Hvis deres tilstand er dårlig, kan enheden falde 
ned og medføre skader.
Du må ikke anbringe brændbar spray, 
eller bruge spraybeholdere i nærheden af 
enheden, da dette kan resultere i brand.
Sørg for altid at stoppe enheden og slukke 
for strømafbryderen i forbindelse med 
rengøring, vedligeholdelse og inspektion.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller 
personskade.

Sluk for strømforsyningen, hvis enheden ikke 
bruges i længere tid.
Ellers kan ophobning af støv resultere i 
varmeproduktion eller antændelse.
Du må ikke betjene enheden med våde 
hænder, da det kan give elektrisk stød. 
Du må ikke anbringe apparater med åben 
flamme på steder, som udsættes for 
luftstrømmen fra enheden, da dette kan 
forringe brænderens forbrænding. 
Du må ikke anbringe radiatorer under enheden, 
da varmen kan medføre deformation.
Du må ikke lade børn kravle op på 
udendørsenheden, og du må ikke placere 
noget på den.
Fald kan medføre skader.
Du må ikke blokere luftindtagene eller -
udtagene.
Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig 
ydelse eller problemer. 
Vask ikke enheden eller fjernbetjeningen med 
vand.
Det kan medføre elektrisk stød eller antændelse.
Du må ikke montere CONVENI-PACK på steder, 
hvor der er fare for brandfarlige gasudslip. 
I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær 
CONVENI-PACK medføre risiko for brand.
Du må ikke anbringe brandfarlige beholdere, 
f.eks. spraydåser, inden for 1 m fra 
udblæsningsåbningen.
Beholderne kan eksplodere, da den varme luft, 
som udsendes af indendørs- eller 
udendørsenheden, kan påvirke dem.
Monter drænrør for at sikre perfekt dræning.
Utilstrækkelig dræning kan medføre 
vandlækage.
Du må ikke placere fjernbetjeningen på steder, 
som udsættes for direkte sollys.
LCD-displayet kan blive misfarvet, hvilket gør, 
at det ikke viser data korrekt.
Tør ikke styreenhedens driftspanel af med 
benzen, fortynder, en klud med kemikalier 
eller lignende.
Panelet kan blive misfarvet, eller malingen kan 
skalle af. Hvis panelet er meget snavset, kan 
du opbløde en klud i neutralt rengøringsmiddel, 
opløst i vand, vride den godt og tørre det rent. 
Og tør det af med en anden tør klud.
Apparatet er ikke beregnet til brug uden opsyn 
af små børn eller svagelige personer.
Der kan opstå skader på legemlige funktioner 
og helbredet. 
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de 
ikke leger med enheden eller med 
fjernbetjeningen.
Et barns tilfældige betjening kan medføre skader 
på legemlige funktioner og kan skade helbredet.
Betjeningsvejledning
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Lad ikke børn lege på eller omkring 
udendørsenheden.
Hvis de uforsigtigt rører ved apparatet, kan der 
opstå personskade. 
Du må ikke anbringe vandbeholdere 
(blomstervaser, urtepotter m.m.) på enheden, 
da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
For at undgå personskade må du ikke røre ved 
luftindtaget eller enhedens aluminiumsfinner. 
Rør ikke direkte ved aluminiumsbladet under 
rengøring.
Det kan resultere i personskade.
Placer ikke objekter i nærheden af enheden og 
sørg for, at blade og andet affald ikke samler 
sig omkring enheden. 
Blade er et arnested for små dyr, som kan 
komme ind i enheden. Når de først er inden 
i enheden, kan sådanne dyr medføre fejl, røg 
eller brand, hvis de kommer i kontakt med 
elektriske dele.
Kontakt forhandleren med henblik på rensning 
af CONVENI-PACK indvendigt.
Utilstrækkelig rengøring kan medføre, 
at plasticdele brækker, at der forekommer 
vandlækage eller anden beskadigelse samt 
elektrisk stød.
Brug ikke CONVENI-PACK, hvis der er sprøjtet 
insekticider ud i rummet.
Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge 
ind i enheden, og dette kan udgøre en 
sundhedsrisiko for personer, der er 
overfølsomme over for kemikalier.
Tryk aldrig på knappen på fjernbetjeningen 
med et hårdt, spidst objekt.
Det kan beskadige fjernbetjeningen.
Træk og vrid ikke den elektriske ledning 
til fjernbetjeningen.
Det kan medføre fejl på enheden.
Berør aldrig styreenhedens indvendige dele.
Fjern ikke frontpanelet. Berøring af visse interne 
dele vil forårsage elektriske stød og 
beskadigelse af enheden. Kontakt venligst din 
forhandler omkring tjek og justering af interne 
dele.
Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på 
steder, hvor der er risiko for, at den kan blive 
våd.
Hvis der kommer vand ind i fjernbetjeningen, 
er der en risiko for elektrisk afledning og skader 
på elektroniske komponenter.
Se dig godt for, når du rengør eller inspicerer 
luftfiltrene.
Der skal arbejdes i højden, og det kræver stor 
forsigtighed og opmærksomhed.
Hvis stilladset er ustabilt, kan du falde eller falde 
ned med personskade til følge.

Der er måske planlagt periodiske eftersyn 
for lækage af kølemiddel. Kontakt din 
lokale forhandler for yderligere 
oplysninger.
[Installationsstedet]
Er enheden installeret på et godt ventileret 
sted uden forhindringer rundt om den?
Produktet må ikke anvendes på følgende 
steder.
a. Steder med mineralsk olie, såsom skæreolie.
b. Steder, som er direkte udsat for stænk fra 

havvand eller saltvandsholdig luft.
c. Steder, hvor der dannes svovlgas, såsom varme 

kilder.
d. Steder med store spændingsudsving, såsom 

fabrikker.
e. I køretøjer eller om bord på skibe.
f. Steder med oliestænk eller kraftig damp, såsom 

køkkener.
g. Steder med maskiner, der danner 

elektromagnetiske bølger.
h. Steder med sur gas, alkalisk gas eller damp.
i. Steder med dårlig dræning.
j. Steder med eksplosionsfarlig atmosfære.
Installer enheden, strømforsyningskabel, 
transmissionsledninger og kølemiddelrør 
mindst 
1 meter fra tv'er, radioer og musikanlæg.
Ellers kan der opstå støj på billede og lyd.
Er der truffet foranstaltninger til 
snebeskyttelse?
Kontakt din forhandler for detaljerede 
foranstaltninger, såsom installation af en 
snebeskyttelseshætte.
Er frirum omkring det gennemgående hul 
mellem de interne og eksterne enheder 
undgået?
Den afkølede luft vil lække ud fra åbningen, og 
enhedens køleeffekt vil blive forringet.
Er der sikret plads til service?
[Elektrisk arbejde]
Forsøg ikke at udføre el-arbejde eller jording, 
hvis du ikke har autorisation til at gøre det.
Rådfør dig med din forhandler vedrørende 
elarbejde og jording.
Kontroller, at strømforsyningen er egnet til 
enheden, og at enheden forsynes fra en 
særskilt kreds.
Kontroller den elektriske kapacitet og 
spændingen.
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2. NAVNE PÅ DELE
2-1 I tilfælde af LRYEQ16A7Y1

2-2 I tilfælde af LCBKQ3AV1(E)

3. DET SKAL DU GØRE FØR 
BETJENING
Denne driftsvejledning gælder for følgende 
system med standardstyring. Før den første 
anvendelse skal du kontakte din Daikin-
forhandler for oplysninger om den betjening, 
der svarer til din systemtype og mærke.
Hvis installationen har et brugertilpasset 
betjeningssystem, skal du bede din Daikin-
forhandler om oplysninger om, hvordan 
systemet skal betjenes.

Eksempel på systemtilslutning

1 Udendørsenhed
2 Booster-enhed
3 Klimaanlæggets indendørsenhed
4 Fjernstyring
5 Blæserkonvektor (indendørsenhed til køling)
6 Køledisk (indendørsenhed til køling)
7 Frysedisk (indendørsenhed til frysning)
8 Kontrolpanel til afrimning

For enheden undtagen udendørsenhed 
og booster-enhed, henvises der til 
betjeningsmanualerne til de respektive 
stykker udstyr.

Luftudtagsventilator
Luftindtag
Varmeveksler
(aluminiumfinne)

Transmissions-
ledninger

Kølerør

Jordledning
En ledning, der gør systemet 
sikkert ved at forbinde udendørs-
enheden til jord for at forhindre 
elektrisk stød eller brand som 
følge af elektrisk lækage.

Strømforsyningsledninger
(til dedikeret fejlstrømsafbryder)

Strømforsynings-
ledninger
(til dedikeret 
fejlstrømsafbryder)

Jordledning
En ledning, der gør systemet 
sikkert ved at forbinde 
udendørsenheden til jord for 
at forhindre elektrisk stød 
eller brand som følge af 
elektrisk lækage.

Kølerør

Transmissions-
ledninger

1

2
3

4

5

6

7

8

Betjeningsvejledning
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4. FJERNBETJENING OG KULDE/
VARME-VÆLGER: NAVN OG 
FUNKTION FOR HVER KONTAKT 
OG DISPLAY
Se betjeningsvejledningen, som følger med 
fjernbetjeningen, hvis fjernbetjeningen er en 
BRC1E51A. (Denne vejledning antager, at 
fjernbetjeningen er en BRC1C62.)

Figur. 1
1. Til/fra-knap

Tryk på knappen og systemet vil starte op. Tryk 
på knappen igen og systemet vil lukke ned.

2. Driftslampe (rød)
Lamperne tændes under drift.

3. Display " " (kontrolleret overgang)
Det er umuligt at skifte mellem kulde/varme 
med fjernbetjeningen, som viser dette ikon.

4. Display " " (luftstrømsklap)
Se kapitlet "Fremgangsmåde for betjening - 
justering af luftstrømsretningen".

5. Display " " (ventilering/
luftrensning)
Her på displayet vises det, at ventilations-
enheden er aktiveret. (dette er ekstratilbehør)

6. Display " " (indstil temperatur)
Her på displayet vises den temperatur, du har 
indstillet.

7. Display " " " " " " " " " " 
(driftstilstand)
Her på displayet vises den nuværende 
driftstilstand.

8. Display " " (tidsprogrammering)
Her på displayet vises tidsprogrammeringen 
for start eller stop af systemet.

9. Display " " (eftersyn/testkørsel)
Når knappen for eftersyn/testkørsel trykkes, 
viser displayet den tilstand, systemet faktisk er i.

10.Display " " (centraliseret styring)
Når displayet viser dette, er systemet under 
centralstyring. (Dette er ikke en 
standardspecifikation.)

11.Display " " (ventilatorhastighed)
Her på displayet vises den temperatur, du har 
valgt.

12.Display " " (tid til at rense luftfilteret)
Se indendørsenhedens betjeningsvejledning.

13.Display " " (afrimning/varmstart)
Se kapitlet "Fremgangsmåde for betjening - 
forklaring på varmedrift".

14.Start/stop-knap til timertilstanden
Se kapitlet "Fremgangsmåde for betjening - 
programmering af start eller stop af systemet 
med timer".

15.Til/fra-knap til timeren
Se kapitlet "Fremgangsmåde for betjening - 
programmering af start eller stop af systemet 
med timer".

16.Knap inspektion/test-drift
Denne knap bruges kun af kvalificerede 
serviceteknikere til vedligeholdelsesformål.

17.Tidsprogrammeringsknap
Brug denne knap til at indstille start- eller 
stoptiden for programmeringen.

18.Knap til temperaturindstilling
Brug denne knap til at indstille den ønskede 
temperatur.

19.Knap til nulstilling af filter
Se indendørsenhedens betjeningsvejledning.

20.Knap til styring af ventilatorhastighed
Tryk på denne knap for at vælge den ønskede 
ventilatorhastighed.

21.Knap til valg af driftstilstand
Tryk på denne knap for at vælge den ønskede 
driftstilstand.

22.Knap til justering af luftstrømsretning
Se kapitlet "Fremgangsmåde for betjening - 
justering af luftstrømsretningen".

23.Kontakt til valg mellem ventilator/
klimaanlæg
Sæt kontakten på " " for drift kun med 
ventilator eller på " " for drift med 
opvarmning eller køling.

24.Omskifterkontakt køling/opvarmning
Sæt kontakten på " " for drift med køling eller 
på " " for drift med opvarmning.

25.Termomodstand
Måler rumtemperaturen udenom 
fjernbetjeningen.

C
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26.Disse knapper bruges, når ventilations-
enheden er installeret (ekstratilbehør)
Se betjeningsvejledningen til 
ventilationsenheden.

BEMÆRK
• I modsætning til faktiske driftssituationer viser 

displayet på figur 2 alle indikationsmuligheder.
• Figur 1 viser fjernbetjeningen med lågen åbnet.

5. FREMGANGSMÅDE FOR 
BETJENING

• Betjeningen varierer afhængigt af kombinationen 
af udendørsenhed og fjernbetjening. Læs kapitlet 
"Det skal du gøre før betjening".

• For at beskytte enheden skal du tænde for 
hovedafbryderen 6 timer før drift.

• Og slå ikke strømforsyningen fra 
i klimaanlægssæsonen på grund af blød opstart.

• Hvis der slukkes for hovedafbryderen under drift, 
starter anlægget automatisk igen, når der atter 
tændes for den.

5-1 KØLE-, OPVARMNINGS-, AUTOMAT- 
OG VENTILATIONSDRIFT

Figur. 2
Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere 
gange, og vælg den ønskede driftstilstand;
•" " Køling

• " " Opvarmning
• " " Drift kun med ventilator

Tryk på tænd/sluk-knappen.
Driftslampen tændes, og systemet starter sin 
drift.

• Driftstilstanden kan ikke ændres med 
fjernbetjeningen, som på displayet viser 
" " (kontrolleret overgang).
Skift driftstilstanden med fjernbetjeningen, 
som ikke viser " ".

• Når displayet " " (kontrolleret 
overgang) blinker, henvises der til kapitlet 
"Fremgangsmåde for betjening - indstilling 
af master-fjernbetjeningen".

• Ventilatoren vil måske fortsætte med at køre 
i 1 minut efter at opvarmningen stopper, for 
at fjerne varmen i indendørsenheden.

• Luftstrømmens hastighed afpasses muligvis 
efter rumtemperaturen, eller ventilatoren kan 
stoppe med det samme. Dette er ikke en fejl.

• Systemet kontrollerer muligvis 
luftstrømshastigheden automatisk for at 
beskytte maskinen.

• Det kan muligvis tage noget tid, før 
luftsstrømshastigheden igen kan kontrolleres.
Dette er normal drift.

JUSTERING (se figur 2)
Se nedenstående fremgangsmåde for 
justering af ønsket temperatur, 
ventilatorhastighed og luftstrømsretning 
(kun for fjernbetjeningen: FXC, FXF, FXH).
Tryk på knappen til temperaturindstilling og 

indstil den ønskede temperatur.

Hver gang denne knap trykkes, stiger 
eller falder temperaturindstillingen 
1°C.

BEMÆRK
• Indstil temperaturen indenfor 

driftintervallet.
• Temperaturindstillingen virker ikke ved 

brug af drift kun med ventilation.
Tryk på kontrolknappen for 
ventilatorhastighed og vælg din foretrukne 
ventilatorhastighed.
Tryk på knappen til justering af 
luftstrømsretning.
Se kapitlet "Justering af luftstrømsretningen" 
for detaljer.

AFBRYDELSE AF SYSTEMET (Se figur 2)
Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
Driftslampen slukkes, og systemet holder 
op med at køre.

BEMÆRK
• Sluk ikke for strømmen umiddelbart efter 

at enheden afbrydes.
• Systemet har brug for mindst 5 minutters 

ekstradrift til afløbspumpen.
Slukkes strømmen med det samme, vil det 
føre til lækage eller andre problemer.

BESKRIVELSE AF OPVARMNINGSDRIFT
• For generel varmedrift kan det tage længere tid 

at opnå den ønskede temperatur end i køledrift. 
Vi anbefaler den driftstilstand, som blev brug før 
tidsindstillet drift.

• Følgende udføres for at forhindre, at 
varmekapaciteten falder, eller at der blæses 
med kold luft.

1

2

3

4

5

6
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Afrimning
• Ved opvarmning dannes der mere frost 

på varmeveksleren i udendørsenheden. 
Opvarmningskapaciteten falder, og derfor 
skifter systemet til afrimning.

• Indendørsenhedens ventilator stopper, 
og fjernbetjeningen viser " ".

• Efter højst 10 minutters afrimning starter 
opvarmningen igen.

Varmstart
• For at forhindre kold luft i at strømme ud fra 

en indendørs enhed, når opvarmningen 
startes, standses indendørsenhedens 
ventilator automatisk. Displayet på 
fjernbetjeningen viser " ".

BEMÆRK
• Opvarmningskapaciteten falder, når 

udetemperaturen falder. Hvis dette sker, skal du 
bruge et andet opvarmningsapparat sammen 
med enheden. (Sørg for konstant udluftning i 
rummet, når apparater, der frembringer åben ild, 
bruges sammen.)
Anbring ikke apparater, som frembringer åben 
ild, på steder, der er udsat for luftstrømmen fra 
enheden eller under enheden.

• Det tager lidt tid at varme rummet op fra det 
tidspunkt, hvor enheden startes, fordi enheden 
benytter et system til cirkulation af varm luft til at 
opvarme hele rummet.

• Hvis den varme luft stiger op til loftet, mens 
området over gulvet forbliver koldt, anbefaler vi, 
at du bruger cirkulationsenheden (indendørs 
ventilator til luftcirkulation). Kontakt din 
forhandler for flere oplysninger.

5-2 PROGRAMMERET 
TØRRINGSFUNKTION

• Funktionen med dette program er, at mindske 
luftfugtigheden med minimalt fald i temperatur.

• Mikrocomputeren bestemmer automatisk 
temperatur og ventilatorhastighed.

• Systemet starter ikke drift, hvis 
rumtemperaturen er lav.

• Mikrocomputeren kontrollerer automatisk 
temperaturen og ventilatorhastigheden, så disse 
kan ikke indstilles med fjernbetjeningen.

• Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis 
rumtemperaturen er 20°C eller lavere.

Figur 3
Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere 
gange, og vælg " " (programmeret 
tørringsfunktion).
Tryk på tænd/sluk-knappen.
Driftslampen tændes, og systemet starter sin 
drift.
Tryk på knappen til justering af 
luftstrømsretning (kun til FXC, FXF og FXH). 
Se kapitlet "Justering af luftstrømsretningen" 
for detaljer.
Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
Driftslampen slukkes, og systemet holder op 
med at køre.

BEMÆRK
• Sluk ikke for strømmen umiddelbart efter at 

enheden afbrydes.
• Systemet har brug for mindst 5 minutters 

ekstradrift til afløbspumpen.
Slukkes strømmen med det samme, vil det 
føre til lækage eller andre problemer.

1

2

3

4
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5-3 JUSTERING AF 
LUFTSTRØMSRETNING (kun til 
double-flow, multi-flow og loftophæng)

Figur 4
Tryk på knappen til justering af 
luftstrømsretning for at vælge 
luftretningen.
Ikonet for luftstrømsklappen svinger 
som vist til højre, og 
luftstrømsretningen varierer fortsat. 
(Indstilling for automatisk svingning)
Tryk på knappen til justering af 
luftstrømsretning for at vælge din 
foretrukne luftretning.

Ikonet for luftstrømsklappen stopper 
med at svinge, og 
luftsstrømsretningen er fast. 
(Indstilling for fast 
luftsstrømsretning)

LUFTSTRØMSKLAPPENS BEVÆGELSE 
Under de følgende betingelser styrer en 
mikrocomputer luftstrømmen, som kan være 
forskellig fra displayet.

Luftstrømmens retning kan indstilles på en af 
følgende måder.
• Selve luftstrømsklappen justerer sin position.
• Luftstrømmens retning kan fastsættes af 

brugeren.
Automatisk " " eller ønsket position " ". 

BEMÆRK
• Grænserne for klappens bevægelse kan 

ændres. Kontakt din Daikin-forhandler for 
flere oplysninger. (Kun til double-flow, 
multi-flow, hjørne, loftsophæng eller 
vægmontering.)

• Undgå drift i vandret retning " ". Det 
kan få dug eller støv til at sætte sig på 
loftet.

Figur 5

5-4 PROGRAMMERING AF START ELLER 
STOP AF SYSTEMET MED TIMER 

• Timeren betjenes på følgende to måder.
Programmering af stoptiden " ". Systemet 
afbrydes efter at den indstillede tid er udløbet.
Programmering af starttiden " ". Systemet 
startes efter at den indstillede tid er udløbet.

• Timeren kan indstilles til et maksimum på 72 timer.
• Start- og stoptiden kan programmeres samtidigt.

Figur 6
Tryk på start/stop-knappen for timertilstand 
adskillige gange og vælg tilstanden på 
displayet.
Displayet blinker.
• For indstilling af timerstart " "
• For indstilling af timerstop " "
Tryk på knappen for tidsprogrammering og 
indstil tiden for start eller stop af systemet.

Hver gang der trykkes på denne knap, 
stilles tiden 1 time frem eller tilbage.

Tryk på tænd/sluk-knappen for timeren.
Proceduren for timerindstilling afsluttes. 
Displayet " " eller " " skifter fra at 
blinke til at lyse konstant.

BEMÆRK
• Når timeren slås til og fra på samme tid, 

skal du gentage fremgangsmåden ovenfor 
(fra " " til " ") endnu engang.

• Efter at timeren er indstillet, viser displayet 
den tilbageværende tid.

• Tryk på tænd/sluk-knappen for timeren 
igen, for at afbryde programmeringen. 
Ikonet forsvinder.

KØLING OPVARMNING
• Når driften startes.
• Når rumtemperaturen er højere 

end den indstillede temperatur.
• Ved afrimning.

• Ved kontinuerlig drift med vandret luftstrømsretning.
• Ved kontinuerlig drift med nedadvendt luftstrøm under afkøling med en 

loftshængt eller vægmonteret enhed kan mikrocomputeren styre 
luftstrømmens retning, og så vil fjernbetjeningens visning også skifte.

1

2

Dobbelt-flow

Loftophængt

Multi-flow

1

2

3

1 2
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For eksempel:
Når timeren er programmeret til, at stoppe 
systemet efter 3 timer og starte systemet efter 
4 timer, vil systemet stoppe efter 3 timer og 
starte 1 time senere.

Figur 7

5-5 SÆRLIGE FORHOLD FOR SYSTEMER 
MED GRUPPESTYRING ELLER 
STYRESYSTEM MED TO 
FJERNBETJENINGER

Dette system har yderligere to styresystemer 
foruden den individuelle styring (hvor én 
fjernbetjening styrer én indendørsenhed). Kontakt 
din Daikin-forhandler for systembekræftelse.
• Gruppestyring

Én fjernbetjening styrer op til 16 
indendørsenheder. Alle indendørsenheder er 
indstillet ens.

• Styring med to fjernbetjeninger
To fjernbetjeninger styrer én indendørs enhed 
(ved gruppestyresystem en gruppe af 
indendørsenheder). Enheden styres individuelt.

BEMÆRK
• Kontakt din Daikin-forhandler, hvis du vil 

ændre sammensætningen eller 
indstillingen af gruppestyring og systemer 
med to fjernbetjeninger.

6. OPTIMALE DRIFTSFORHOLD
Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at 
systemet fungerer korrekt.
• Sluk for strømmen, hvis enheden ikke bruges 

i længere tid.
Enheden kan bruge op til mellem 10 og 100 watt, 
hvis strømmen er slået til (se bemærkning).
Af hensyn til maskinens beskyttelse skal du dog 
altid tænde for strømmen mindst 6 timer, før du 
genoptager drift af enheden.

Bemærk:Enhedens strømforbrug afhænger af 
driftsmæssige faktorer, såsom 
CONVENI-PACK model.

• Installer en alarm hvis driftsfejl kan forventes 
at forringe de opbevarede varers kvalitet.

Enheden er forsynet med en terminaludgang til 
et alarmsignal. 
Hvis der skulle opstå funktionsfejl på systemet, 
og der ikke er nogen alarm, vil driften af enheden 
være afbrudt i længere tid, og der kan opstå skader 
på de opbevarede varer. 
Installation af en alarm anbefales for hurtigt at 
kunne træffe passende foranstaltninger i sådanne 
tilfælde. 
Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
• Juster luftudtaget korrekt, og undgå direkte 

luftstrøm mod personer, der opholder sig 
i rummet.

• Juster rumtemperaturen til et behageligt niveau. 
Undgå overdreven opvarmning eller køling.

• Undgå, at der kommer direkte sollys ind i et 
rum under afkøling ved hjælp af gardiner eller 
persienner.

• Udluft ofte.
Længere tids brug kræver særlig 
opmærksomhed på udluftning.

• Lad ikke døre eller vinduer være åbne. Hvis døre 
og vinduer er åbne, vil der strømme luft ud af 
rummet, så virkningen af kølingen eller 
opvarmningen bliver mindre.

• Anbring aldrig genstande i nærheden af 
enhedens luftindtag eller luftudtag. Det kan 
forringe virkningen eller stoppe driften.

• Sluk for hovedstrømafbryderen til enheden, 
når apparatet ikke bruges i længere tid. Hvis 
kontakten er tændt, bruges der elektricitet. 
Før enheden genstartes, skal du tænde for 
hovedafbryderen 6 timer før drift for at sikre 
problemfri drift. (Se kapitlet "Vedligeholdelse" 
i vejledningen for indendørsenheden.)

• Når displayet viser " " (tid til at rengøre 
luftfilteret), skal du bede en uddannet 
servicetekniker om at rense filtrene. (Se kapitlet 
"Vedligeholdelse" i vejledningen for 
indendørsenheden.)

• Hold indendørsenheden og fjernbetjeningen 
mindst 1 m væk fra tv'er, radioer, stereoanlæg 
og lignende udstyr.
I modsat fald kan der opstå støj eller 
forvrængede billeder.

• Brug ikke andre varmeapparater direkte under 
indendørsenheden.
Hvis du gør, kan de deformeres af varmen.

• Det tager tid for rumtemperaturen at nå den 
indstillede temperatur.
Vi anbefaler at påbegynde driften på forhånd 
ved hjælp af tidsindstillet drift.

OFF
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7. PLEJE- OG 
RENGØRINGSMETODE

Sørg for at stoppe enhedens drift med 
afbryderen og slukke for strømmen (dvs. slå 
fejlstrømsafbryderen fra), før der påbegyndes 
vedligeholdelse af enheden.

PAS PÅ
Rør ikke direkte ved aluminiumsbladet 
under rengøring.
Det kan resultere i personskade.
Vask ikke enheden med vand.
Det kan medføre elektrisk stød eller antændelse.
Sørg for altid at stoppe enheden og slukke for 
strømafbryderen i forbindelse med rengøring, 
vedligeholdelse og inspektion.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller 
personskade.

Rengøring af udendørsenheden
• Kontakt din lokale forhandler.
Rengøring af indendørsenheden
• Da systemet både er et klimaanlæg og et 

køleapparat, kan ventilatorbladene rotere 
i varmetilstand, selv hvis driften er afbrudt 
med fjernbetjeningen.
Sørg for at afbryde driften med fjernbetjeningen 
og afbryde strømmen på strømafbryderen før 
rengøring.
Se indendørsenhedens medfølgende 
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.

Rengøring af køle-/frysedisken og 
enhedskøleren
• Se betjeningsvejledningen, som følger med 

køle-/frysedisken og enhedskøleren for 
yderligere oplysninger.

Rengøring af afløbsbakken (ekstratilbehør)
• Rengør afløbsbakken, så den ikke bliver 

tilstoppet og støvet.
• Sluk for strømmen (dvs. sluk for 

fejlstrømsafbryderen, hvis enheden ikke bruges 
i lang tid).

8. FEJLFINDING
8-1 Følgende tilfælde er ikke funktionsfejl.
1. Enheden fungerer ikke.

• Klimaanlægget starter ikke med det 
samme ved genstart af drift efter 
standsning af drift eller ændrer 
driftstilstand efter indstilling af 
driftstilstanden.
Hvis driftslampen lyser, er systemet 
i normal tilstand.
For at forhindre overbelastning af 
kompressormotoren starter klimaanlægget 
5 minutter, efter at systemet tændes igen, 
hvis de netop er blevet slukket.

• Hvis "Central styring" vises på 
fjernbetjeningen og et tryk på 
driftsknappen får displayet til at blinke 
nogle få sekunder.
Dette angiver, at centralstyringen kontrollerer 
enheden.
Det blinkende display angiver, at 
fjernbetjeningen ikke kan anvendes.

• Systemet starter ikke med det samme, 
når der tændes for strømmen.
Vent et minut, indtil mikroprocessoren er klar 
til drift.

2. Sommetider stopper den
• Fjernbetjeningens display viser "U4" eller 

"U5" og stopper, men genstarter så efter et 
par minutter.
Dette sker fordi fjernbetjeningen opfanger 
støj fra andre elektroniske apparater end 
klimaanlægget, og det forhindrer 
kommunikationen mellem enhederne, 
hvad der får dem til at stoppe.
Driften genstartes automatisk, når støjen 
ophører.

3. Der kan ikke skiftes mellem KØLING 
og OPVARMNING.
• Når displayet viser " " 

(kontrolleret overgang).
Det viser, at dette er en slave-fjernbetjening.
Se "Indstilling af master-fjernbetjeningen".

• Når kontakten til valg af kulde/varme er 
installeret, og displayet viser " " 
(kontrolleret overgang).
Dette er fordi kulde/varme overgangen 
kontrolleres af kulde/varme-vælgeren. Spørg 
din Daikin-forhandler hvor den fjernbetjente 
kontakt er installeret.

4. Ventilatordrift er mulig, men køling og 
opvarmning fungerer ikke.
• Umiddelbart efter, at strømmen tændes.

Mikrocomputeren bliver klar til drift.
Vent 10 minutter.
Betjeningsvejledning
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5. Ventilatorens styrke svarer ikke til 
indstillingen.
• Ventilatorens styrke ændres ikke, selvom 

der trykkes på justeringsknappen til 
ventilatorstyrke.
Under varmedrift, hvor rumtemperaturen når 
den indstillede temperatur, slukkes 
udendørsenheden, og indendørsenheden 
skifter til støjsvag ventilatorstyrke.
Formålet er at forhindre, at der blæser kold 
luft direkte mod personerne i rummet.
Ventilatorstyrken ændres ikke, selvom der 
trykkes på knappen, når en anden 
indendørsenhed er i varmedrift.

6. Der kommer en hvid tåge ud af en enhed.
<Klimaanlæggets indendørsenhed>
• Når luftfugtigheden er høj under køling.

Hvis en indendørsenhed er ekstremt 
forurenet indvendigt, bliver 
temperaturfordelingen ujævn inde i et rum. 
Indendørsenheden skal rengøres indvendigt. 
Spørg Daikin-forhandleren om detaljer 
vedrørende rensning af enheden. Arbejdet 
må kun udføres af en uddannet 
servicetekniker.

• Umiddelbart efter at køling ophører, og 
hvis rumtemperatur og luftfugtighed 
er lav.
Dette skyldes, at varm kølemiddelgas 
strømmer tilbage til indendørsenheden 
og danner damp.

<Klimaanlæggets indendørsenhed, 
udendørsenhed>
• Når systemet skifter til opvarmning 

efter afrimning.
Den fugt, der dannes ved afrimningen, 
bliver til damp og sendes ud.

7. Støj fra klimaanlæggene.
<Klimaanlæggets indendørsenhed>
• En konstant, lav "shah"-lyd høres, 

når systemet køler eller er stoppet.
Når drænpumpen (ekstraudstyr) er i drift, 
høres denne lyd.

• En lav "sah"-, "choro-choro"-lyd høres, 
når indendørsenheden er stoppet.
Når den anden indendørsenhed er i drift, 
høres denne lyd. For at forhindre olie og 
kølemiddel i at blive i systemet, holdes en 
lille mængde kølemiddel flydende.

<Udendørsenhed, booster-enhed>
• Når driftstøjens tone ændres.

Denne støj skyldes frekvensændring.

<Klimaanlæggets indendørsenhed, 
udendørsenhed, booster-enhed>
• En konstant, lav, hvislende lyd høres, 

når systemet køler eller afrimer.
Det er lyden af køleluft, der strømmer 
gennem indendørs- og udendørsenhederne.

• En hvislende lyd høres ved start eller 
umiddelbart efter stop eller afrimning.
Dette er lyden af kølemiddel, hvor 
gennemstrømningen stoppes eller ændres.

8. Der kommer støv ud af enheden.
• Hvis enheden ikke er i drift i længere tid.

Dette skyldes, at der er kommet støv ind 
i enheden.

9. Enhederne kan afgive lugte.
• Under drift.

Enheden kan absorbere lugten fra rum, 
møbler, cigaretter osv. og derefter afgive 
den igen.

10.Udendørsenhedens ventilator kører ikke rundt.
• Under drift.

Ventilatorens hastighed styres for at optimere 
driften.

11.Displayet viser " ".
• Dette sker lige efter, at der tændes 

for hovedafbryderen.
Dette betyder, at fjernbetjeningen er 
i normaltilstand. Dette fortsætter i et minut.

12.Kompressoren eller ventilatoren i 
udendørsenheden standser ikke.
• Formålet er at forhindre olie og kølemiddel 

i at blive i kompressoren. Enheden vil 
stoppe efter 5 til 10 minutter.

13.Varm luft udsendes selvom enheden 
er standset.
• Der kan mærkes varm luft, når enheden 

er stoppet.
Flere forskellige indendørsenheder køres 
på samme system, så hvis en anden enhed 
kører, vil noget af kølevæsken stadig 
strømme gennem enheden.

14.Køler ikke særlig effektivt.
• Programmeret tørringsfunktion.

Programmeret tørringsfunktion er designet 
til at mindske rumtemperaturen så lidt 
som muligt. 
Se side 7.

15.Bladene på indendørsventilatoren kan 
rotere mens enheden standser.
• Ventilatorbladene roterer selvom driften er 

standset med fjernbetjeningen. 
Da systemet fungerer som både klimaanlæg 
og køleapparat, sørger ventilatoren for at 
hindre olie og kølemiddel i at ophobe sig 
på klimaanlægget under drift af køle-/
frysedisken.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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8-2 Tjek dette, før du beder om service.
1. Enheden fungerer slet ikke.

• Er strømforsyningens sikring sprunget?
Sluk for strømmen. (Kontakt din forhandler for 
udskiftning af strømforsyningens sikring.)

• Er strømafbryderen slået fra?
Tænd for strømmen, hvis strømafbryderen er 
i stillingen FRA.
Tænd ikke for 
strømmen, hvis 
strømafbrydere
n er sat i 
udløsningsposit
ion. (Kontakt 
din forhandler.)

• Er der ikke strømsvigt?
Vent, til strømforsyningen er genoprettet. Hvis 
der opstår strømsvigt under drift, genstarter 
systemet automatisk, umiddelbart efter at 
strømmen vender tilbage.

• Er alle strømforsyninger tændt?
Tænd al strømmen.

2. Enheden stopper hurtigt efter, at enheden 
begynder at køre.
• Er luftindtag og -udtag på udendørsenheden 
og indendørsenheden fri for blokeringer?
Fjern blokeringerne.

• Se om displayet på fjernbetjeningen viser 
" " (tid til at rense luftfilteret).
Se indendørsenhedens betjeningsvejledning 
for klimaanlægget. Og rens luftfilteret.

3. Systemet er i drift, men køling eller 
opvarmning er utilstrækkelig (Klimaanlæg).
• Kontroller, at luftindtag eller luftudtag på 
udendørsenheden og indendørsenheden ikke 
er blokeret af forhindringer.
Fjern eventuelle forhindringer og sørg for, 
at der ventileres godt.

• Se om displayet på fjernbetjeningen viser 
" " (tid til at rense luftfilteret).
Se indendørsenhedens betjeningsvejledning. 
Og rens luftfilteret.

• Kontroller temperaturindstillingen.
Se "Fremgangsmåde for betjening".

• Kontroller indstillingen for ventilatorhastighed 
på fjernbetjeningen.
Se "Fremgangsmåde for betjening".

• Kontroller for åbne døre eller vinduer.
Luk døre og vinduer for at forhindre, at det 
blæser ind.

• Kontroller, at der ikke opholder sig for mange 
personer i lokalet under køling.

• Kontroller, om rummets varmekilde er for 
kraftig under køledrift.

• Tjek om der kommer direkte sollys ind i lokalet 
under køledrift.
Brug gardiner eller persienner.

• Kontroller, om luftstrømmens vinkel er forkert.
Se "Fremgangsmåde for betjening".

4. Enheden køler ikke godt nok.
• Er der meget frost i indendørsenheden 
(enhedskøler og køle-/frysedisk)?
Foretag manuel afrimning, eller gør 
afrimningsintervallet kortere.

• Er der ikke for mange varer indeni?
Nedbring antallet af varer.

• Er der jævn cirkulation af kold luft 
i indendørsenheden (enhedskøler og køle-/
frysedisk)?
Flyt rundt på varerne.

• Er der støv på udendørsenhedens 
varmeveksler?
Fjern støvet med børste eller støvsuger uden 
at bruge vand, eller kontakt din forhandler.

• Slipper der kold luft ud?
Stop lækagen af kold luft.

• Er den indstillede temperatur 
i indendørsenheden (enhedskøler og køle-/
frysedisk) for høj?
Indstil temperaturen korrekt.

• Opbevares der varer med høj temperatur?
Sæt dem først ind, når de er kølet ned.

• Åbnes døren for længe?
Gør dørens åbningstid kortere.

8-3 Kontakt din forhandler i følgende 
tilfælde.

ADVARSEL
Hvis der forekommer funktionsfejl på 
CONVENI-PACK (brændt lugt el. lign.), skal 
du slukke for strømmen til enheden og 
kontakte din lokale forhandler.
Fortsat drift under disse omstændigheder kan 
medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.

1. Sikkerhedsanordninger, såsom sikring, 
afbryder, og fejlstrømsafbryder udløses 
hyppigt, eller KØR-kontakten kan ikke 
betjenes stabilt.
Sluk for strømmen, og kontakt din forhandler.

2. Sluk for strømmen, og kontakt din 
forhandler, hvis du bemærker andre 
symptomer end de ovenstående, eller hvis 
udstyret ikke går i normal drift efter at have 
gennemført trinene i 8-2.

9. EFTERSYN
Forebyggende vedligeholdelse af enheden 
er påkrævet for at undgå skade på handels-
produkter. Bed om inspektion ved en entreprenør, 
som er autoriseret af vores forhandler.
Se oplysninger om vedligeholdelseseftersyn 
på side 15 for vedligeholdelseseftersyn.

Omskifter
Udløsningsposition

Afbryder

TIL

FRA
Betjeningsvejledning
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10. PRODUKTMODELLER OG VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER
10-1Modeller og vigtigste specifikationer.

Bemærk:
• Driftsforhold:

Udendørsenhed
(Klimaanlægssiden) Indendørstemperatur: 27 °CDB/19 °CWB, Udendørstemperatur: 32 °CDB, 
Rørlængde: 7,5 m, Niveaudifference: 0 m (I køleprioritetstilstand)
(Køleudstyrssiden) Fordampningstemperatur: -10 °C, Udendørstemperatur: 32 °CDB, Sugning SH 
(overophedet): 10 °C (I køleprioritetstilstand)
(Opvarmningsforhold) Indendørstemperatur: 20 °CDB, Udendørstemperatur: 7 °CDB/6 °CWB, 
Belastning for køleudstyr: 18 kW, 
Rørlængde: 7,5 m, Niveaudifference: 0 m
Mættet temperatur svarende til sugetryk (Køleudstyrssiden) : -10 °C (Under kølige forhold),
Tilslutningskapacitet for indendørs luftbeholder: 10HP, når varmegenvinding er 100%
Lydtrykniveauet er under 70 dB(A).

Booster-enhed
Fordampningstemperatur:-35 °C, Udendørstemperatur: 32 °C, Sugning SH (overophedet): 10 °C, 
Mættet temperatur til booster-enhedens udledningstryk: -10 °C

• Tallene for udendørsenhedens model viser værdier målt i en afstand på 1 m foran og i en højde 
på 1,5 meter.
Værdier målt på modeller, der faktisk er installeret, er som regel højere end de viste værdier 
på grund af omgivende støj og refleksioner.
Når udendørstemperaturen er lav, kan den målte temperatur være lavere end den indstillede 
mål-fordampningstemperatur til beskyttelse af enheden.

• Værdierne kan ændres uden varsel i forbindelse med produktforbedringer.
• "E"-suffikset betegner antikorrosionsmodeller.

Model LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1 (E)
Strømforsyning 3-faset 380~415V 50 Hz 1 faset 220~240V 50 Hz
Kølemiddel R410A

Driftsforhold

Fordampningstemperatur -20 °C~10 °C (Køling) -45 °C~-20 °C

Udendørs-
temperatur

Køling -15 °C~43 °CDB

-15 °C~43 °CDBCool -5 °C~43 °CDB

Heat -15 °C~21 °CDB
-15 °C~15,5 °CWB

Kapacitet (kW)

Cool
Klimaanlæg 14 -
Køling 21,8 -
Frysning - 3,35

Heat
Klimaanlæg 27 -
Køling 21,8 -
Frysning - 3,35

Ydre dimensioner (HxBxD) (mm) 1680×1240×765 480×680×310
Produktmasse (kg) 370 47
Lydtryksniveau (dB(A)) 62 49

Beregningstryk
Højtryksside (bar) 40 38

(MPa) 4,0 3,8 

Lavtryksside (bar) 25 25
(MPa) 2,5 2,5
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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11. SERVICE EFTER SALG 
OG GARANTI

11-1 Eftersalgsservice

ADVARSEL
Kontakt din lokale forhandler vedrørende 
ændring, reparation og vedligeholdelse af 
CONVENI-PACK.
Forkert installationsarbejde kan medføre 
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler i tilfælde af 
flytning og ny montering af CONVENI-PACK.
Forkert installationsarbejde kan medføre 
lækage, elektrisk stød eller brand.
Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet 
lækker.
Hvis CONVENI-PACK ikke fungerer korrekt 
(f.eks. at CONVENI-PACK indvendige 
temperatur ikke falder effektivt), kan det skyldes 
lækage af kølemiddel. 
Kontakt din forhandler for at få hjælp. 
Kølemidlet i CONVENI-PACK er sikkert 
og lækker normalt ikke. 
I tilfælde af en lækage kan kontakt med åben 
flamme, radiator eller komfur medføre, at der 
dannes skadelig gas. 
Du må ikke bruge CONVENI-PACK igen, før en 
kvalificeret servicemedarbejder bekræfter, 
at lækagen er blevet repareret.

1. Giv din forhandler oplysninger om følgende 
elementer, når du beder om reparation.
• Modelnavn Anført i garantibeviset.
• Serienummer og dato for installation

Anført i garantibeviset.
• Fejlforhold – så præcist som muligt
• Din adresse, dit navn og dit telefonnummer

2. Reparationer efter garantiperiodens udløb
Kontakt din forhandler. Betalbare reparationer 
vil være mulige, hvis enheden kan bibeholde 
sine oprindelige funktioner efter reparationerne.

3. Vedligeholdelsesinspektion
CONVENI-PACK kan blive snavset indeni, 
og dens ydeevne kan blive forringet, hvis 
den anvendes i flere sæsoner.
Afmontering og indvendig rengøring af 
enheden kræver specialteknikker. Derfor 
anbefaler vores forhandler en betalbar 
vedligeholdelsesinspektion som tillæg til 
den sædvanlige vedligeholdelse.
Kontakt din forhandler for at få flere 
oplysninger.
Bemærk, at vores forhandlers garanti måske 
ikke dækker fejl som følge af afmontering eller 
indvendig rengøring af enheden udført af 
entreprenører, der ikke er autoriseret af vores 
forhandler.

4. Flytning og bortskaffelse
• Kontakt din forhandler i forbindelse med 
fjernelse og geninstallering af systemet 
CONVENI-PACK, da det kræver teknisk 
ekspertise.

• Systemet CONVENI-PACK bruger 
fluorcarbon-baseret kølemiddel.
Kontakt din forhandler i forbindelse med 
bortskaffelse af systemet CONVENI-PACK, 
da det er påkrævet ved lov, at kølemiddel 
indsamles, transporteres og bortskaffes i 
overensstemmelse med relevante lokale og 
nationale regler.

• I alle tilfælde skal du kontakte din forhandler.
5. Forespørgsler

Kontakt din forhandler vedrørende service efter 
salg.

11-2 Betalbare reparationer (uden for 
garantidækning)

11-2-1 Skader som følge af brug, som ikke 
ligger inden for standarder for brug

• Brug uden for grænser
• Andre anvendelser end produktets tilsigtede 

formål eller ændring af produktet.
Standarder for brug

Standarder for brug
Emne Udendørsenhed Booster-enhed
Spændingsudsving 
for strømforsyning Indenfor ±10% af nominel spænding
Udendørs 
temperaturinterval 
(Køling)

-5 °C~+43 °CDB
-15 °C~+43 °CDBUdendørs 

temperaturinterval 
(Opvarmning)

-15 °C~21 °CDB
-15 °C~15,5 °CWB

Rørlængde til 
forbindelse

Indenfor 130 m 
(Rørlængde mellem 
indendørs- og 
udendørsenhed)

Indenfor 30 m 
(Rørlængde mellem 
indendørsenhed og 
booster-enhed)

Højdeforskel mellem 
indendørs- og 
udendørsenheder

Indenfor 35 m 
(indenfor 10 m hvis 
udendørsenheden 
er lavere)

Indenfor 10 m 
(indenfor 0 m hvis 
udendørsenheden 
er lavere)

Højdeforskel mellem 
udendørsenhed og 
booster-enhed

Indenfor 35 m (indenfor 10 m hvis 
udendørsenheden er lavere)

Højdeforskel mellem 
indendørsenheder 
(klimaanlægsside)

Indenfor 0,5 m —

Højdeforskel mellem 
indendørsenheder 
(køle-/frysedisk-
siden)

Indenfor 5 m —
Betjeningsvejledning
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11-2-2 Fejl ved valg, installation og arbejde 
specificeret nedenfor samt andre fejl

Bemærk: Elementer mærket med stjerne viser 
konkrete eksempler.

1. Fejl ved modelvalg
• Der er valgt en model, som ikke er egnet til 
opbevaringsløsninger.
∗ Køling af produkter når ikke målene for 

opbevaringstemperatur.
• Overbelastning eller underbelastning af køling 
vurderet af vores forhandler.
∗ Der stoppes 6 eller flere gange i timen, eller 

den indstillede køletemperatur opnås ikke.
2. Installationsfejl (installations- og 

miljøproblemer)
• Enheden er ikke installeret på et stabilt 
vandret underlag.
∗ Enheden er ikke fastgjort forsvarligt.

• Installationsstedets miljømæssige forhold 
afviger fra normale atmosfæriske forhold.
∗ Saltvandsholdig luft, kystområde, 

olietågemiljø, område med udledning fra 
køkken, miljø med anden ætsende gas eller 
klæbende tåge.

• Installationsstedet havde dårlig ventilation 
og varmeafledning.
∗ Maskinen indførte den udførte luft igen.

3. Fejl ved arbejde
• Rørene var ikke tilstrækkeligt vakuumtørret 
indvendigt.
∗ Tilstopning i tynde områder af rørene på 

grund af isdannelse.
• Rørene var ikke tilstrækkeligt lufttætte 
indvendigt.
∗ Lækage af kølemiddelgas.

• Rørene var forurenet med fremmed stof 
indvendigt.
∗ Tilstopning i tynde områder af rørene.

• Enheden blev negativt påvirket af 
ombygningsarbejde ved opstillingsstedet.
∗ Brug af enheden uden for 

driftstemperaturområdet som følge af 
modifikation på opstillingsstedet.

• En ulykke opstod på grund af forkert 
håndtering af enheden under installationen.
∗ Yderpanelet er løsnet, blafrer eller er 

ødelagt, eller rør er skadet ved bøjning.

4. Fejl ved drift
• Temperaturindstillingerne for opbevarede 
emner var forkert.
∗ Opbevaring af grøntsager ved temperaturer 

under 0°C.
• Periodisk vedligeholdelse af enheden blev 
ikke udført.
∗ Tilstopning af luftvarmeveksleren, 

rustdannelse på enkelte dele, gaslækage og 
tilisning af indendørsenheden (køle-/
frysedisk og enhedskøler).

5. Andet
• Forbedringer, der på forhånd var anbefalet af 
vores forhandler, blev ikke gennemført.
∗ Samtidig start og stop af et antal enheder.

• Ulykker opstod på grund af naturkatastrofe 
eller brand.
∗ Skade på elektriske dele på grund af 

lynnedslag.
• Der var andre installations- og driftsmæssige 
problemer, der stred med sund fornuft.
∗ Brug af enheden uden varmeisolering på 

rørene.
• Arbejdet blev udført uden at overholde de 
følgende begrænsninger for køle-/frysedisk.
<Begrænsninger for køle-/frysedisk>
· Beregningstrykket for indendørsenheden er 

2,5 MPa eller derover.
· Installation af den termostatiske 

ekspansionsventil og væsketilførslens 
magnetventil (som begge er til R410A) på 
køle-/frysedisk-basis.
Termisk isolering af følerør til termostat-
ekspansionsventil skal være termisk 
isoleret.

· Installer køle-/frysediske på samme etage, hvis 
køle-/frysediskene er forbundet til en enkelt 
udendørsenhed.

· Sørg for, at de udgående rør fra 
varmeveksleren er placeret nedad 
(som vist på nedenstående figur).

Indtag (overside)

Udtag (underside)

Varmeveksler
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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