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Viktig informasjon om kjølemiddelet som 
brukes
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. 
Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.
Kjølemiddeltype: R410A
Verdi for global oppvarmingsevne (GWP): 2087,5

NOTIS
I Europa brukes drivhusgassutslippene fra den totale 
mengden kjølemedium i systemet (uttrykt som tonn 
CO2-ekvivalenter) til å fastsette 
vedlikeholdsintervallene. Følg gjeldende lovgivning.
Formel for beregning av drivgassutslippene: 
GWP-verdi for kjølemediet × Total mengde 
kjølemedium [i kg] / 1000
Kontakt installatøren hvis du vil ha mer 
informasjon.

ADVARSEL
Kjølemediet i systemet er trygt og lekker vanligvis 
ikke. Hvis det lekker kjølemedium i rommet, kan 
kontakt med ild i en kjele, et varmeapparat eller 
en komfyr føre til skadelig gass.
Slå av alle varmeapparater som benytter brennbare 
materialer, luft ut rommet og kontakt forhandleren 
hvor du kjøpte enheten.
Ikke bruk systemet før en servicetekniker bekrefter 
at området med kjølemiddellekkasje er reparert.

Regelmessige inspeksjoner knyttet til 
kjølemiddellekkasje kan være påbudt, avhengig 
av europeiske eller lokale lover.
Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer 
informasjon.

1. SIKKERHETSREGLER
Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen 
nøye før bruk for å dra full nytte av hvordan 
CONVENI-PACK fungerer, samt for å unngå 
funksjonsfeil som følge av feilaktig håndtering.
CONVENI-PACK er klassifisert som et "apparat 
som ikke er tilgjengelig for allmennheten".

Dette apparatet er ment brukt av 
en ekspert eller kvalifiserte brukere 
i butikker, i lettindustri og på gårder, 
eller for kommersielle formål og 
husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.

Dette utstyret kan brukes av barn 
fra 8 år og oppover og av personer 
med svekkede fysiske, sensoriske eller 
mentale evner, eller med manglende 
erfaring og kunnskap, dersom de er 
under tilsyn eller har fått opplæring 
i bruk av enheten på en sikker måte 
og forstår faremomentene som er 
involvert. Barn må ikke leke med 
enheten. Rengjøring og vedlikehold 
skal bare utføres av personer som 
beskrives i håndboken.

Apparatet er ikke ment brukt av barn uten tilsyn 
eller av personer som ikke er i stand til 
å betjene CONVENI-PACK.
Det kan føre til personskade eller elektrisk støt.

• Denne håndboken klassifiserer hensyn 
under ADVARSEL og FORSIKTIG. Sørg for 
å følge alle hensynene nedenfor: De er alle 
like viktige for å sikre sikkerhet.

ADVARSEL..... Angir en potensielt farlig 
situasjon som kan føre til død 
eller alvorlig personskade 
hvis den ikke unngås.
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FORSIKTIG .....Angir en potensielt farlig 
situasjon som kan føre 
til mindre eller moderat 
personskade hvis den 
ikke unngås.
Det kan også brukes til 
å advare mot usikre 
arbeidsrutiner.

• Når du har lest håndboken, skal den 
oppbevares på et praktisk sted slik at du kan 
ta den frem ved behov. Hvis utstyret overdras 
til en ny bruker, må du sørge for at også 
håndboken følger med. 

ADVARSEL
Vær oppmerksom på at hvis du over tid 
utsettes direkte for kald eller varm luft fra 
luftkondisjoneringsanlegget, eller hvis du 
utsettes for luft som er for kald eller for 
varm, kan dette være skadelig for den 
fysiske helsen. 
Når CONVENI-PACK ikke fungerer som 
den skal (avgir brent lukt e.l.), må du slå av 
strømmen til anlegget og kontakte nærmeste 
forhandler.
Fortsatt drift under slike omstendigheter kan 
medføre feil, elektrisk støt eller fare for brann.
Kontakt den lokale forhandleren om 
monteringsarbeid. 
Hvis du gjør arbeidet selv, kan det føre til 
lekkasje, elektrisk støt eller brannfare.
Forhør deg med den lokale forhandleren 
om endringer, reparasjon og vedlikehold 
av CONVENI-PACK.
Feilaktig utførelse kan medføre vannlekkasje, 
elektrisk støt eller fare for brann.
Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingre 
eller liknende, i luftinntaket eller luftutløpet. 
Personskade kan oppstå som følge av kontakt 
med de hurtiggående viftebladene på CONVENI-
PACK.
Berør aldri luftutslippet eller de horisontale 
bladene mens svingklaffen er i bruk.
Fingre kan komme i klem eller enheten kan bryte 
sammen.
Vær forsiktig så det ikke oppstår brann 
ved kjølemiddellekkasje.
Hvis CONVENI-PACK ikke opererer som 
den skal (dvs. at den indre temperaturen 
i CONVENI-PACK ikke faller effektivt), 
kan kjølemiddellekkasje være årsaken. 
Kontakt forhandleren for å få hjelp. 
Kjølemiddelet i CONVENI-PACK er trygt 
og lekker vanligvis ikke. 
Ved en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt 
med en åpen brenner eller et varme- eller 
kokeapparat føre til at det dannes giftig gass. 
Ikke bruk CONVENI-PACK før en godkjent 
servicetekniker har bekreftet at lekkasjen er 
reparert.

Kontakt forhandleren for å få vite hva som må 
gjøres i tilfelle kjølemiddellekkasje.
Når CONVENI-PACK skal installeres i et lite rom, 
må de nødvendige forholdsreglene tas slik at 
eventuelt kjølemiddel som lekker ut, ikke 
overstiger konsentrasjonsgrensen. Dette kan 
ellers medføre en ulykke som følge av 
oksygenmangel.
Kontakt fagfolk hvis du vil montere 
ekstrautstyr, og sørg for at det bare brukes 
ekstrautstyr som er angitt av produsenten.
Hvis det oppstår feil som følge av arbeid du har 
utført, kan det føre til vannlekkasje, elektrisk støt 
eller brann. 
Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du 
skal flytte eller installere CONVENI-PACK på 
nytt.
Feilaktig installering kan medføre lekkasje, 
elektrisk støt eller fare for brann.
Ikke skift sikringer.
Bruk ikke feil sikringer, kobbertråd eller annet som 
erstatning, for dette kan forårsake elektrisk støt, 
brann, personskade eller skade på anlegget.
Sørg for å jorde enheten. 
Ikke koble jordledningen til rør, lynavleder eller 
telefonjordledning. Ufullstendig jording kan føre 
til elektrisk støt eller brann. 
Ekstremt høy spenning ved lynnedslag eller fra andre 
kilder kan skade CONVENI-PAC.
Det må monteres en jordfeilbryter.
Hvis det ikke installeres jordfeilbryter, kan det 
oppstå elektrisk støt eller brann.
Kontakt forhandleren hvis CONVENI-PACK 
kommer under vann som følge av en 
naturkatastrofe, for eksempel flom eller orkan.
CONVENI-PACK må i så fall ikke betjenes, da 
det ellers kan oppstå funksjonsfeil, elektrisk støt 
eller brann.
Unngå å starte eller stanse driften av CONVENI-
PACK ved å slå strømbryteren på eller av.
Det kan forårsake brann eller vannlekkasje. 
Videre, fordi strømsviktkompensasjon er innstilt, 
vil viften rotere brått, og dette kan føre til 
personskade.
Ikke bruk produktet på steder der luften er 
forurenset av oljedamp, for eksempel fra 
matolje eller maskinolje.
Oljedamp kan føre til sprekkdannelse, elektrisk 
støt eller brann.
Ikke bruk produktet på steder med 
mye oljerøyk, for eksempel på kjøkkener, 
eller på steder med eksplosjonsfarlig gass, 
korroderende gass eller metallstøv.
Hvis du bruker produktet et slikt sted, 
kan det føre til brann eller produktfeil.
Unngå bruk av brannfarlige stoffer (som 
hårlakk eller insektmiddel) i nærheten av 
produktet.
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Ikke rengjør produktet med organiske 
løsemidler som for eksempel tynner.
Organiske løsemidler kan få produktet til 
å sprekke og føre til elektrisk støt eller brann.
Unngå oppbevaring av flyktige eller brennbare 
stoffer i enheten.
Ellers kan det føre til eksplosjon eller brann.
Bruk en strømforsyning som er spesifisert 
for CONVENI-PACK.
Bruk av andre strømforsyninger kan føre til 
varmeutvikling, brann og produktfeil.

FORSIKTIG
CONVENI-PACK må ikke brukes til andre 
formål enn det som er tilsiktet. 
Ikke bruk CONVENI-PACK til å avkjøle 
presisjonsinstrumenter eller kunstverk, da dette 
kan forringe ytelsen og kvaliteten og forkorte 
levetiden til den aktuelle gjenstanden.
Ikke bruk enheten til vannkjølingsformål.
Frysing kan oppstå.
Ikke fjern enhetens viftebeskytter. 
Viftebeskytteren beskytter mot enhetens 
hurtiggående vifte, som kan forårsake 
personskade. 
Plasser ikke gjenstander som ikke tåler 
fuktighet, rett under innendørs- eller 
utendørsenhetene.
Under visse forhold kan kondens på 
hovedenheten eller kjølemiddelrørene, smuss 
i luftfilteret eller tilstoppet drenering føre til 
drypping, slik at den aktuelle gjenstanden 
blir skitten eller ødelagt.
For å unngå oksygenmangel må rommet 
luftes tilstrekkelig dersom det brukes utstyr 
med brenner sammen med CONVENI-PACK.
Kontroller at anleggets stativ og koblinger 
ikke er skadet etter lengre tids bruk.
Hvis de brukes med feil, kan enheten falle ned 
og forårsake skade.
Ikke plasser brennbar spray eller bruk 
spraybeholdere nær enheten ettersom 
dette kan føre til brann.
Stopp alltid enheten og slå av 
strømforsyningsbryteren før renhold, 
vedlikehold og inspeksjon.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller 
personskade.
Slå av strømforsyningen når enheten 
ikke skal brukes i lengre tid.
Hvis ikke kan oppsamlet støv føre til 
varmegenerering eller antenning.
Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige 
hender da dette kan føre til elektrisk støt. 
Ikke plasser apparater med åpen flamme 
på steder som er utsatt for luftstrømmen fra 
enheten, da dette kan forringe forbrenningen 
til brenneren. 

Ikke plasser varmeapparater rett under 
enheten, da varmen som utvikles, kan føre 
til deformering av enheten.
Ikke tillat barn å klatre på utendørsenheten, 
og unngå å plassere noe på den.
Fall kan medføre personskade.
Ikke blokker luftinnløp eller -utløp.
Redusert luftstrøm kan føre til utilstrekkelig ytelse 
eller problemer. 
Ikke vask enheten eller fjernkontrollen med 
vann.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke monter CONVENI-PACK et sted der det er 
fare for lekkasje av eksplosjonsfarlig gass. 
Hvis det oppstår gasslekkasje, kan 
gassansamlinger nær CONVENI-PACK føre til 
brannfare.
Ikke plasser beholdere med brannfarlig 
innhold, som sprayflasker, nærmere enn 1 m 
fra utblåsingsdelen.
Beholderne kan eksplodere fordi den varme 
luften fra innendørs- og utendørsenheten vil 
påvirke dem.
Sørg for dreneringsrøropplegg for å sikre 
perfekt drenering.
Mangelfull drenering kan føre til vannlekkasje.
Ikke plasser fjernkontrollen et sted der den 
blir utsatt for direkte sollys.
LCD-skjermen kan bli misfarget slik at den ikke 
viser dataene.
Tørk ikke av driftspanelet til kontrollen med 
bensin, tynner, kjemisk støvklut o.l.
Panelet kan bli misfarget eller avskallet. Hvis 
betjeningspanelet er virkelig skittent, kan du 
dynke en klut i et uttynnet naturlig vaskemiddel, 
klemme den godt og tørke av panelet. Tørk det 
deretter med en annen tørr klut.
Apparatet er ikke ment brukt av barn uten tilsyn 
eller av personer som ikke er i stand til 
å betjene kondenseringsenheten.
Dette kan føre til legemsbeskadigelse 
og helseskade. 
Små barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke 
leker med anlegget eller fjernkontrollen.
Hvis et barn bruker dem feil, kan det føre til 
legemsbeskadigelse og helseskade.
Ikke la barn leke på eller rundt 
utendørsenheten.
Hvis de uforsiktig berører enheten, kan det føre til 
personskade. 
Ikke plasser vannbeholdere (blomstervaser/-
potter eller liknende) på enheten, ettersom 
dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Berør ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene 
på anlegget, for det kan forårsake personskade. 
Driftshåndbok
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Ikke berør aluminiumsribbene direkte på 
tidspunktet for rengjøring.
Hvis du gjør det, kan det føre til personskade.
Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av 
enheten, og unngå at løvverk og småstein 
samler seg rundt enheten. 
Løv trekker til seg smådyr som kan komme inn 
i enheten. Når dyrene er kommet inn i enheten, 
kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann 
når de berører de elektriske delene.
Kontakt forhandleren angående rengjøring 
av innsiden av CONVENI-PACK.
Feilaktig rengjøring kan føre til brudd i plastdeler, 
vannlekkasje og annen skade, i tillegg til elektrisk 
støt.
Bruk ikke CONVENI-PACK sammen med 
insektmiddel til desinfisering av rom.
Det kan medføre at kjemikaliene avsettes 
i anlegget, noe som kan være helsefarlig for 
personer med kjemikalieallergi.
Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen 
med en hard, spiss gjenstand.
Fjernkontrollen kan bli skadet.
Ikke trekk i eller vri den elektriske ledningen til 
en fjernkontroll.
Dette kan føre til at det oppstår feil i anlegget.
Berør aldri de innvendige komponentene 
i kontrollen.
Ta ikke av frontpanelet. Berøring av innvendige 
deler fører til støt og skader på enheten. Kontakt 
forhandleren om hvordan innvendige deler skal 
kontrolleres og justeres.
Ikke legg fjernkontrollen et sted der det er 
risiko for at den kan bli fuktig.
Hvis det kommer vann inn i fjernkontrollen, er det 
fare for strømlekkasje og skade på elektroniske 
komponenter.
Vær forsiktig når du rengjør eller inspiserer 
luftfilter.
Nødvendig arbeid i høyden krever full 
oppmerksomhet.
Dersom stillaset er ustabilt, kan du falle eller velte 
og slik forårsake skade.

Det er mulig at regelmessige kontroller 
av kjølemiddellekkasje er planlagt. 
Ta kontakt med nærmeste forhandler 
for å få mer informasjon.
[Installasjonssted]
Er enheten installert på et godt ventilert sted 
uten hindringer i nærheten?
Ikke installer produktet på følgende steder:
a. Steder med mineralolje, for eksempel 

skjæreolje.
b. Steder direkte eksponert for saltvannssprut eller 

sjøluft.
c. Steder der svovelgass genereres, for eksempel 

varme kilder.

d. Steder med dramatiske spenningsvariasjoner, 
for eksempel fabrikker.

e. I kjøretøy eller om bord på skip eller båter.
f. Steder med sprut av olje eller mye damp, 

for eksempel kjøkkener.
g. Steder med maskiner som genererer 

elektromagnetiske bølger.
h. Steder med syregass, alkalisk gass eller damp.
i. Steder med svak drenering.
j. Steder i potensielt eksplosive omgivelser.
Installer enheten, strømforsyningens 
ledningsopplegg, overføringsledninger 
og kjølemiddelrøropplegg minst 1 meter 
unna TV-apparater, radioer og stereoanlegg.
I motsatt fall kan bilde og lyd bli forstyrret av støy.
Blir det gjennomført snøbeskyttelsestiltak?
For detaljerte opplegg, for eksempel montering 
av en snøbeskyttelseshette, kontakt 
forhandleren.
Finnes det ingen klaring rundt 
gjennomføringshullet mellom den interne 
og eksterne enheten?
Den nedkjølte luften vil lekke fra klaringen, og 
enhetens kjølingseffektivitet vil reduseres.
Er serviceområdet sikret?

[Elektrisk arbeid]
Ikke forsøk å gjennomføre elektrisk arbeid 
eller jordinger med mindre du er autorisert til 
å gjøre det.
Forhør deg med forhandleren om elektrisk arbeid 
og jording.
Kontroller at strømforsyningen er egnet for 
enheten, og at enheten er tildelt en egen krets.
Kontroller den elektriske kapasiteten og 
spenningen.
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2. NAVN PÅ DELER
2-1 I tilfellet LRYEQ16A7Y1

2-2 I tilfellet LCBKQ3AV1(E)

3. HVA SOM MÅ GJØRES 
FØR DRIFT
Denne driftshåndboken er beregnet for 
følgende system med standard styring. Før du 
iverksetter operasjonen, må du kontakte 
Daikin-forhandleren for å finne operasjonen 
som svarer til systemets type og merke.
Hvis din installasjon har et tilpasset 
kontrollsystem, må du spørre Daikin-
forhandleren om operasjonen som svarer 
til ditt system.

Eksempel på tilkobling av system

1 Utendørsenhet
2 Forsterker-enhet
3 Innendørsenhet for luftkondisjoneringsanlegg
4 Fjernkontroll
5 Blåsekonvektor (innendørsenhet for kjøling)
6 Demoboks (innendørsenhet for kjøling)
7 Demoboks (innendørsenhet for frysing)
8 Defrostingskontrollpanel

Se driftshåndbok for de respektive delene 
av utstyret til enheten, unntatt utendørsenheten 
og forsterkerenheten.

Luftutløpsvifte
Luftinntak
Varmeveksler
(aluminiumsvifte)

Overføringsledning

Røropplegg for kjølemiddel

Jordledning
En ledning som gjør systemet 
trygt ved å koble utendørsenheten 
til jord for å forhindre elektrisk 
støt eller brann som følge av 
strømlekkasje.

Strømforsyningsledninger
(til dedikert jordfeilbryter)

Strømforsynings-
ledninger
(til dedikert 
jordfeilbryter)

Jordledning
En ledning som gjør 
systemet trygt ved å koble 
utendørsenheten til jord for 
å forhindre elektrisk støt 
eller brann som følge av 
strømlekkasje.

Røropplegg 
for kjølemiddel

Overføringsledning

1

2
3

4

5

6

7

8
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4. FJERNKONTROLL OG 
VALGBRYTER FOR KJØLING/
OPPVARMING: NAVN OG 
FUNKSJON TIL BRYTERE 
OG DISPLAY
Se driftshåndboken som følger med 
fjernkontrollen hvis fjernkontrollen er 
BRC1E51A. (Denne håndboken er basert 
på at fjernkontrollen er BRC1C62.)

Fig. 1
1. På/av-knapp

Systemet starter når du trykker på knappen. 
Systemet stanser når du trykker på knappen 
igjen.

2. Driftslampe (rød)
Denne lampen lyser under drift.

3. Display " " (omstilling under kontroll)
Det er mulig å omstille kjøling/varme med 
fjernkontrollen som viser dette ikonet.

4. Display " " (luftstrømklaff)
Se kapitlet "Driftsprosedyre – justere 
luftstrømretningen".

5. Display " " (ventilasjon/luftrensing)
Dette displayet viser at ventilasjonsenheten er 
i drift. (dette er valgfritt tilbehør)

6. Display " " (angi temperatur)
Dette displayet viser temperaturen du har angitt.

7. Display " " " " " " " " " " 
(driftsmodus)
Dette displayet viser gjeldende driftsmodus.

8. Display " " (programmert tid)
Dette displayet viser den programmerte tiden 
for start eller stans av systemet.

9. Display " " (inspeksjon/testkjøring)
Når inspeksjon/prøvekjøring-knappen trykkes, 
viser displayet modusen som systemet befinner 
seg i for øyeblikket.

10.Display " " (under sentralisert 
kontroll)
Når dette displayet vises, er systemet under 
sentralisert kontroll. (Dette er ikke standard 
spesifikasjon.)

11.Display " " (viftehastighet)
Dette displayet viser viftehastigheten du har 
valgt.

12.Display " " (luftfilter må rengjøres)
Se driftshåndboken for innendørsanlegget.

13.Display " " (defrost/varmstart)
Se kapitlet "Driftsprosedyre – forklaring av 
oppvarmingsdrift."

14.Start/stopp-knapp for tidtakermodus
Se kapitlet "Driftsprosedyre – programmere 
start og stopp av systemet med tidtaker."

15.Tidtakerens på/av-knapp
Se kapitlet "Driftsprosedyre – programmere 
start og stopp av systemet med tidtaker."

16.Knapp for inspeksjon/ prøvekjøring
Denne knappen brukes kun av kvalifiserte 
serviceteknikere under vedlikehold.

17.Knapp for tidsprogrammering
Bruk denne knappen for å angi programmert 
start- og/eller stopptid.

18.Innstillingsknapp for temperatur
Bruk denne knappen for å angi ønsket 
temperatur.

19.Nullstillingsknapp for filtermerke
Se driftshåndboken for innendørsanlegget.

20.Knapp for styring av viftehastighet
Trykk på denne knappen for å velge ønsket 
viftehastighet.

21.Knapp for valg av driftsmodus
Trykk på denne knappen for å velge ønsket 
driftsmodus.

22.Justeringsknapp for luftstrømretning
Se kapitlet "Driftsprosedyre – justere 
luftstrømretningen".

23.Velgerbryter for kun vifte / 
luftkondisjonering
Sett bryteren til " " for kun viftedrift, eller 
til " " for oppvarming eller kjøling.

24.Bryter for omstilling av kjøling/varme
Sett bryteren til " " for kjøling, eller til " " 
for oppvarming.

25.Termistor
Registrerer romtemperaturen rundt 
fjernkontrollen.

C
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26.Disse knappene brukes når 
ventilasjonsenheten er installert 
(dette er valgfritt tilbehør).
Se i driftshåndboken for ventilasjonsenheten.

NB
• I motsetning til de aktuelle driftssituasjonene, 

viser displayet i figur 2 alle mulige indikasjoner.
• Figur 1 viser fjernkontrollen med åpent deksel.

5. DRIFTSPROSEDYRE
• Driftsprosedyren varierer avhengig av 

kombinasjonen av utendørsanlegg og 
fjernkontroll. Les kapitlet "Hva som må 
gjøres før drift".

• For å beskytte enheten slår du på 
hovedstrømbryteren 6 timer før bruk.

• Ikke slå av strømforsyningen under 
luftkondisjoneringssesongen for å sikre 
problemfri oppstart.

• Hvis hovedstrømtilførselen blir slått av mens 
anlegget går, vil anlegget starte automatisk 
når strømmen slås på igjen.

5-1 KJØLING, OPPVARMING, 
AUTOMATISK OG KUN VIFTE

Fig. 2
Trykk på driftsmodusvelgerknappen flere 
ganger og velg ønsket driftsmodus.
•" " Kjøling

• " " Oppvarming
• " " Kun viftedrift

Trykk på av/på-knappen.
Driftslampen tennes, og systemet begynner 
å kjøre.

• Driftsmodus kan ikke endres med fjernkontrollen 
som viser displayet " " (omstilling under 
kontroll).
Endre driftsmodus med fjernkontrollen når 
displayet ikke viser " ".

• Når displayet " " (omstilling under 
kontroll) blinker: Se kapitlet "Driftsprosedyre –
stille inn hovedfjernkontrollen".

• Viften kan fortsette å gå i omtrent 1 minutt etter 
at oppvarmingsdriften har stoppet for å fjerne 
varmen i innendørsenheten.

• Luftstrømhastigheten kan justeres automatisk 
avhengig av romtemperaturen, eller viften kan 
stoppe umiddelbart. Dette er ikke en 
feilfunksjon.

• For å beskytte maskinen kan systemet styre 
luftens strømningshastighet automatisk.

• Det kan ta litt tid å endre luftens 
strømningshastighet.
Dette er normalt.

JUSTERING (se fig. 2)
For å justere ønsket temperatur, 
viftehastighet og luftens strømningsretning 
(kun for fjernkontroll FXC, FXF og FXH) 
følger du prosedyren nedenfor.
Trykk på innstillingsknappen for temperatur 

og angi ønsket temperatur.

Hver gang du trykker på knappen, 
stiger eller synker 
temperaturinnstillingen med 1°C.

NB
• Angi temperaturen innenfor driftsområdet.
• Du kan stille inn temperaturen for drift med 

kun vifte.
Trykk på knappen for styring av viftehastighet 
for å velge ønsket viftehastighet.
Trykk på justeringsknappen for 
luftstrømretning.
Se kapitlet "Justere luftstrømretningen" 
for detaljer.

STANSE SYSTEMET (se fig. 2)
Trykk på av/på-knappen igjen.
Driftslampen slukkes, og systemet slutter 
å kjøre.

NB
• Ikke slå av strømmen umiddelbart etter 

at enheten stanser.
• Systemet trenger minst 5 minutter for 

å fullføre operasjonen til tappepumpen.
Slår du av strømmen umiddelbart, kan det 
oppstå vannlekkasje og andre problemer.

FORKLARING AV OPPVARMINGSDRIFT
• For generell oppvarmingsdrift kan det ta lenger 

tid å nå den angitte temperaturen enn ved 
kjøledrift. 
Vi anbefaler at du starter driften som ble brukt før 
du tar i bruk tidtakeren.

• Følgende operasjon utføres for å forhindre at 
oppvarmingskapasiteten faller eller kald luft 
blåser.

1

2

3

4

5

6
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Avisingsdrift
• Ved oppvarmingsdrift øker frysingen 

i utendørsenhetens varmeveksler. 
Oppvarmingskapasiteten reduseres 
og systemet går inn i avisingsdrift.

• Innendørsviften stopper, og fjernkontrollen 
viser " ".

• Etter maksimalt 10 minutter med avising vil 
systemet fortsette med oppvarmingen.

Varmstart
• For å forhindre at kald luft blåser ut 

av en innendørsenhet på starten av 
oppvarmingsoperasjonen stoppes 
innendørsviften automatisk. Displayet 
på fjernkontrollen viser " ".

NB
• Oppvarmingskapasiteten faller når 

utendørstemperaturen faller. Hvis dette skjer, 
bruker du en annen oppvarmingsenhet sammen 
med enheten. (Ved bruk sammen med utstyr 
som produserer åpen ild, må rommet ventileres 
konstant.)
Ikke plasser utstyr som produserer åpen ild på 
steder som er utsatt for luftstrøm fra enheten, 
eller under innendørsenheten.

• Det tar litt tid å varme opp rommet fra tidspunktet 
når enheten starter, fordi enheten bruker et 
varmluftsirkuleringssystem til å varme opp 
hele rommet.

• Hvis varmluften stiger til taket slik at området 
over gulvet blir kaldt, anbefaler vi at du bruker 
sirkulatoren (innendørsviften for sirkulering av 
luft). Kontakt forhandleren for detaljer.

5-2 TØRKEPROGRAMDRIFT
• Funksjonen til denne operasjonen er å redusere 

fuktigheten i rommet med minimal 
temperaturreduksjon.

• Mikrodatamaskinen bestemmer automatisk 
temperatur- og viftehastighet.

• Systemet går ikke inn i drift hvis 
romtemperaturen er lav.

• Mikrodatamaskinen styrer automatisk 
temperatur- og viftehastighet, så de kan ikke 
stilles av fjernkontrollen.

• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis 
romtemperaturen er 20°C eller lavere.

Fig. 3
Trykk på knappen for valg av driftsmodus 
flere ganger og velg " " 
(tørkeprogramsdrift).
Trykk på av/på-knappen.
Driftslampen tennes, og systemet begynner 
å kjøre.
Trykk på justeringsknappen for 
luftstrømretning (kun for FXC, FXF og FXH). 
Se kapitlet "Justere luftstrømretningen" for 
detaljer.
Trykk på av/på-knappen igjen.
Driftslampen slukkes, og systemet slutter 
å kjøre.

NB
• Ikke slå av strømmen umiddelbart etter at 

enheten stanser.
• Systemet trenger minst 5 minutter for 

å fullføre operasjonen til tappepumpen.
Slår du av strømmen umiddelbart, kan det 
oppstå vannlekkasje og andre problemer.

5-3 JUSTERE LUFTSTRØMRETNINGEN 
(kun for dobbel strømning, strømning 
i flere retninger og takopphengt)

Fig. 4
Trykk på luftstrømretning-knappen 
for å velge luftretningen.
Luftstrømklaffen svinger som vist til 
høyre, og luftstrømretningen 
varierer kontinuerlig. (Innstilling for 
automatisk svinging.)

1

2

3

4
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Trykk på justeringsknappen for 
luftstrømretning for å velge 
luftretningen du ønsker.

Luftstrømklaffen slutter å svinge, og 
luftstrømretningen er fast. (Innstilling 
for fast luftretning.)

BEVEGELSE I LUFTSTRØMKLAFFEN 
For følgende betingelser kontrollerer en 
mikrodatamaskin luftstrømretningen, som kan 
være forskjellig fra skjermen.

Luftstrømretningen kan justeres på en av følgende 
måter.
• Luftstrømklaffen selv justerer posisjonen sin.
• Luftstrømretningen kan fastsettes av brukeren.

Automatisk " " eller ønsket posisjon " ". 

NB
• Klaffens bevegelige grense kan endres. 

Kontakt Daikin-forhandleren for detaljer. 
(Kun for dobbel strømning, strømning 
i flere retninger, hjørne, takopphengt 
og veggmontert.)

• Unngå drift i vannrett retning " ". Det 
kan forårsake at dugg eller støv setter 
seg i taket.

Fig. 5

5-4 PROGRAMMERE START OG STOPP 
AV SYSTEMET MED TIDTAKER 

• Tidtakeren betjenes på to måter.
Programmere stopptiden " ". Systemet 
stanser driften etter at den angitte tiden har 
forløpt.
Programmere starttiden " ". Systemet 
starter driften etter at den angitte tiden har forløpt.

• Tidtakeren kan programmeres for maks. 72 timer.
• Start- og stopptiden kan programmeres samtidig.

Fig. 6
Trykk på start/stopp-knappen for 
tidtakermodus flere ganger og velg modus på 
displayet.
Displayet blinker.
• For å stille tidtakerens stopptid " "
• For å stille tidtakerens starttid " "
Trykk på tidtakerens programmeringsknapp 
og angi tiden når systemet skal stoppe eller 
starte.

Hver gang du trykker på knappen, 
går tiden 1 time frem eller tilbake.

Trykk på tidtakerens av/på-knapp.
Prosedyren for innstilling av tidtakeren 
avsluttes. Displayet " " eller " " 
endres fra å blinke til å lyse uavbrutt.

NB
• Når du stiller tidtakeren på og av samtidig, 

gjentar du prosedyren ovenfor (fra " " 
til " ") en gang til.

• Etter at tidtakeren er programmert, 
viser displayet tiden som gjenstår.

• Trykk på tidtakerens av/på-knapp igjen for 
å avbryte programmeringen. Displaybildet 
forsvinner.

KJØLING OPPVARMING
• Når operasjonen starter.
• Når romtemperaturen er stilt inn 

høyere enn den innstilte 
temperaturen.

• Ved avisingsoperasjon.
• Ved kontinuerlig drift med horisontalt luftstrømretning.
• Når kontinuerlig drift med luftstrøm nedover utføres på tidspunktet for 

kjøling med en takopphengt eller veggmontert enhet, kan 
mikrodatamaskinen kontrollere strømningsretningen, og indikasjonen av 
fjernkontroll vil også endres.

2

Dobbel 
strømning

Takopphengt

Strømning 
i flere retninger

1

2

3

1

2
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Eksempel:
Når tidtakeren er programmert til å stoppe 
systemet etter 3 timer og starte systemet etter 
4 timer, stopper systemet etter 3 timer og 
starter 1 time senere.

Fig. 7

5-5 FORHOLDSREGLER FOR ANLEGG 
MED GRUPPEKONTROLL ELLER 
KONTROLLSYSTEMER MED TO 
FJERNKONTROLLER

Dette anlegget har to andre styringssystemer 
i tillegg til individuelt styresystem (én fjernkontroll 
styrer én innendørsenhet). Bekreft systemet til 
Daikin-forhandleren.
• Gruppekontrollsystem

En fjernkontroll styrer inntil 16 innendørsenheter. 
Alle innendørsenheter har samme innstilling.

• Kontrollsystem med to fjernkontroller
To fjernkontroller kontrollerer ett 
innendørsanlegg (i tilfellet et 
gruppekontrollsystem, én gruppe av 
innendørsanlegg). Enheten styres individuelt.

NB
• Kontakt Daikin-forhandleren hvis du endrer 

kombinasjonen eller innstillingen av 
gruppekontroll og kontrollsystem med 
to fjernkontroller.

6. OPTIMAL DRIFT
Vær oppmerksom på følgende forholdsregler 
for å sikre at systemet fungerer som det skal.
• Slå av strømmen hvis enheten ikke skal brukes 

i lengre tid.
Enheten vil forbruke fra flere watt til flere titalls watt 
hvis strømmen er på (se merknad).
For formålet å beskytte maskineriet må du 
imidlertid sørge for å slå på strømmen minst 
6 timer før du gjenopptar bruk av enheten.

Merk: Enhetens strømforbruk varierer med 
driftsfaktorene, for eksempel CONVENI-
PACK-modellen.

• Installer en alarm hvis driftsfeil kan føre til 
forringelse av varer på lager.

Enheten er utstyrt med en terminal for generering 
av et alarmsignal. 
Hvis det oppstår feil på systemet og det ikke finnes 
en alarm, vil drift av enheten forstyrres i lengre tid, 
og det kan oppstå fare for varene på lager. 
Montering av en alarm er anbefalt for å treffe 
hensiktismessige tiltak raskt i slike tilfeller. 
Forhør deg med forhandleren hvis du trenger flere 
detaljer.
• Juster luftutslippet forsvarlig og unngå en direkte 

luftstrøm mot rommets innbyggere.
• Juster romtemperaturen skikkelig slik at det blir 

et komfortabelt inneklima. Unngå overdreven 
oppvarming og kjøling.

• Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet 
når anlegget går i kjølemodus ved å benytte 
gardiner eller persienner.

• Ventiler ofte.
Lengre tids bruk krever spesiell oppmerksomhet 
rundt ventilering.

• Ikke hold dører og vinduer åpne. Hvis dører 
og vinduer holdes åpne, vil luft strømme ut av 
rommet og forårsake redusert kjølings- eller 
oppvarmingseffekt.

• Plasser aldri objekter nær anleggets luftinntak 
eller luftutslipp. Det kan forårsake forverring 
i effekten eller stoppe operasjonen.

• Slå av hovedstrømforsyningen til anlegget når 
anlegget ikke lenger har vært i bruk i lengre 
tidsperioder. Hvis bryteren er på, bruker den 
elektrisitet. Før du starter anlegget, slår du på 
hovedstrømforsyningsbryteren 6 timer før bruk 
for å sikre myke kjøreforhold. (Se kapitlet 
"Vedlikehold" i håndboken til 
innendørsanlegget.)

• Når displayet viser " " (på tide å rengjøre 
luftfilteret), kan du be en kvalifisert 
servicetekniker om å rengjøre filtrene. 
(Se kapitlet "Vedlikehold" i håndboken til 
innendørsanlegget.)

• Hold innendørsanlegget og fjernkontrollen minst 
1 m unna TV, radio, stereoanlegg og lignende 
utstyr.
Hvis du unnlater å gjøre det, kan det føre til 
støyforstyrrelser eller forvrengte bilder.

• Ikke bruk andre varmeapparater direkte under 
innendørsenheten.
Den kan deformeres av varmen.

• Det tar tid før romtemperaturen når innstilt 
temperatur.
Vi anbefaler at du starter driften før du tar i bruk 
tidtakeren.

OFF
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7. VEDLIKEHOLD OG 
RENGJØRINGSMETODE

Sørg for å stanse driften av enheten med 
strømbryteren og slå av strømmen (dvs. slå av 
jordfeilbryteren) før du starter vedlikehold av 
enheten.

FORSIKTIG
Ikke berør aluminiumsribbene direkte på 
tidspunktet for rengjøring.
Hvis du gjør det, kan det føre til personskade.
Vask ikke enheten med vann.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Stopp alltid enheten og slå av 
strømforsyningsbryteren før renhold, 
vedlikehold og inspeksjon.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller 
personskade.

Rengjøre utendørsenheten
• Kontakt nærmeste forhandler.
Rengjøre innendørsenheten
• Ettersom systemet er et alt-i-ett 

luftkondisjoneringsanlegg og kjøleanlegg, kan 
viften rotere i oppvarmingsmodus selv om du har 
stanset driften med fjernkontrollen.
Sørg for å stanse driften med fjernkontrollen 
og slå av strømbryteren før rengjøring.
Se driftshåndboken som er festet på 
innendørsenheten for detaljer.

Rengjøre demoboksen og enhetskjøleren
• Se driftshåndboken som er festet på 

demoboksen og enhetskjøleren for detaljer.
Rengjøre dreneringssumpen (valgfritt tilbehør)
• Rengjør dreneringssumpen slik at den ikke 

stoppes til og blir støvete.
• Slå av strømforsyningen (dvs. slå av 

jordfeilbryteren) når enheten ikke skal brukes 
i lengre tid.

8. FEILSØKING
8-1 Følgende tilfeller er ikke feilfunksjoner.
1. Enheten opererer ikke.

• Luftkondisjoneringsanlegget starter ikke 
umiddelbart når du starter driften igjen 
etter å ha stanset driften, eller endrer 
driftsmodus etter å ha angitt driftsmodus.
Hvis driftslampen tennes, er systemet 
i normal tilstand.
For å forhindre overbelastning 
av kompressormotoren starter 
luftkondisjoneringsanlegget 5 minutter etter 
at det er slått PÅ igjen hvis de ble slått AV 
tidligere.

• Hvis "sentralisert kontroll" vises 
på fjernkontrollen og trykking på 
betjeningsknappen fører til at displayet 
blinker i noen få sekunder.
Dette indikerer at sentralenheten styrer 
enheten.
Det blinkende displayet angir at 
fjernkontrollen ikke kan brukes.

• Systemet starter ikke umiddelbart etter 
at strømtilførselen er slått på.
Vent i ett minutt til mikroprosessoren er 
driftsklar.

2. Den stanser noen ganger
• Fjernkontrolldisplayet viser "U4" eller 

"U5", og stopper og starter igjen etter 
noen få minutter.
Årsaken er at fjernkontrollen registrerer 
støy fra andre elektriske apparater enn 
luftkondisjoneringsanlegget, og dette hindrer 
kommunikasjon mellom enhetene slik at de 
stanser.
Operasjonen starter automatisk på nytt når 
støyen forsvinner.

3. KJØLING/VARME kan ikke omstilles.
• Når displayet viser " " (omstilling 

under kontroll).
Dette viser at dette er en slave-fjernkontroll.
Se "Stille inn hovedfjernkontrollen".

• Når valgbryteren for kjøling/oppvarming 
er installert og displayet viser " " 
(omstilling under kontroll).
Dette skyldes at omstilling av kjøling/varme 
styres av valgbryteren for kjøling/
oppvarming. Spør Daikin-forhandleren om 
hvor fjernkontrollbryteren er installert.

4. Viftedrift er mulig, men kjøling og 
oppvarming virker ikke.
• Umiddelbart etter at strømmen er slått på.

Mikrodatamaskinen er klar til bruk.
Vent 10 minutter.

5. Viftestyrken svarer ikke til innstillingen.
• Viftestyrken endres ikke selv om 

justeringsknappen for viftestyrke trykkes.
Når romtemperaturen når den innstilte 
temperaturen under romoppvarming, slås 
utendørsanlegget av og innendørsanlegget 
endres til en viftestyrke på hviskenivå.
Dette er for å forhindre at kald luft blåser 
direkte på personene i rommet.
Viftestyrken vil ikke endres selv om knappen 
endres hvis et annet innendørsanlegg er 
i oppvarmingsdrift.
Driftshåndbok
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6. Det kommer hvit tåke ut av et anlegg.
<Innendørsenhet for luftkondisjonering>
• Når fuktigheten er høy under kjøling.

Hvis innsiden av et innendørsanlegg er 
ekstremt forurenset, blir 
temperaturfordelingen i rommet ujevn. 
Det er nødvendig å rengjøre innsiden av 
innendørsanlegget. Spør Daikin-forhandleren 
om ytterligere detaljer om rengjøring av 
enheten. Slik rengjøring skal foretas av 
kvalifisert servicepersonell.

• Umiddelbart etter at kjølingsoperasjonen 
har stanset og hvis romtemperaturen er 
og fuktigheten er lav.
Dette skyldes at varm kjølemediumgass 
strømmer tilbake i innendørsanlegget og 
genererer damp.

<Innendørsenhet for luftkondisjonering, 
utendørsenhet>
• Når systemet går over til oppvarming etter 

avisingsoperasjonen.
Fuktighet generert ved avising blir til damp og 
tømmes ut.

7. Støy fra luftkondisjoneringsanlegg.
<Innendørsenhet for luftkondisjonering>
• En kontinuerlig lav "shah"-lyd høres når 

systemet er i kjøleoperasjon eller stanser.
Når tappepumpen (valgfritt tilbehør) er i drift, 
høres denne støyen.

• En lav "sah", "choro-choro"-lyd høres når 
innendørsanlegget er stanset.
Når det andre innendørsanlegget er i drift, 
høres denne støyen. For å forhindre at olje og 
kjølemiddel blir værende i systemet, får en 
liten mengde kjølemedium fortsette 
å strømme.

<Utendørsenhet, forsterkerenhet>
• Når tonen fra driftsstøy endres.

Denne støyen skyldes endring i frekvens.
<Innendørsenhet for luftkondisjonering, 
utendørsenhet, forsterkerenhet>
• En kontinuerlig lav hvislelyd høres når 

systemet er i kjøleoperasjon eller i avising.
Denne lyden skyldes gass fra kjølemiddelet 
som strømmer gjennom både innendørs- og 
utendørsenhetene.

• En hvislelyd som høres på begynnelsen 
av eller umiddelbart etter stans eller 
avising.
Dette er støyen av kjølemiddel som 
forårsakes av en stans eller endring 
i strømmen.

8. Støy kommer ut av anlegget.
• Når enheten tas i bruk etter lengre tid uten 

drift.
Dette skyldes at støv har trengt inn i anlegget.

9. Anleggene kan avgi vond lukt.
• Under drift.

Anlegget kan absorbere lukt fra rommet, 
møbler, sigaretter, osv. og deretter slippe 
lukten ut igjen.

10.Utendørsviften slutter å rotere.
• Under drift.

Viftehastigheten kontrolleres for 
å optimalisere produktoperasjon.

11.Displayet viser " "
• Dette skjer umiddelbart etter at 

hovedbryteren for strømtilførsel slås på.
Dette betyr at tilstanden til fjernkontrollen er 
normal. Dette fortsetter i ett minutt.

12.Kompressoren eller viften i 
utendørsenheten stanser ikke.
• Dette er for å forhindre at olje 

og kjølemedium blir værende igjen 
i kompressoren. Enheten vil stanse 
etter 5 til 10 minutter.

13.Varm luft sendes ut selv om enheten har 
stanset.
• Varm luft kan føles når enheten har 

stanset.
Flere ulike innendørsenheter kjøres på 
det samme systemet, så litt kjølemiddel vil 
fremdeles strømme gjennom enheten hvis 
andre enheter kjører.

14.Kjøler ikke så godt.
• Tørkeprogramsdrift.

Tørkeprogramsdrift er utformet for å senke 
romtemperaturen så lite som mulig. 
Se side 7.

15.Innendørsviften kan rotere mens enheten 
stanser.
• Viften roterer selv om du har stanset 

driften med fjernkontrollen. 
Ettersom systemet er et alt-i-ett 
luftkondisjoneringsanlegg og kjøleanlegg, 
går viften for å hindre oppsamling av olje og 
kjølemiddel i luftkondisjoneringsanlegget 
mens demoboksen er i drift.

8-2 Undersøk forholdet før du ber om 
service.

1. Enheten opererer ikke i det hele tatt.
• Er ikke strømforsyningssikringen utløst?
Slå av strømmen. (Forhør deg med 
forhandleren om utskifting av 
strømforsyningssikringen.)

• Er ikke strømforsyningsbryteren slått av?
Slå på strømmen hvis knasten på 
strømforsyningsbryteren er satt i AV-posisjon.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
CONVENI-PACK
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Ikke slå på 
strømmen hvis 
knasten på 
strømforsyningsb
ryteren er satt i 
utløsningsposisjo
n. (Kontakt forhandleren.)

• Skjer det ingen utkobling?
Vent til det er strøm i anlegget. Hvis 
strømfeilen oppstår under drift, starter 
systemet automatisk på nytt umiddelbart 
etter at strømforsyningen er gjenopprettet.

• Er all strømforsyning slått på?
Slå på all strømmen.

2. Enheten stanser kort tid etter start.
• Finnes det hindringer som blokkerer 
luftinnløpet eller -utløpet på utendørs- 
eller innendørsenheten?
Fjern hindringene.

• Kontroller om fjernkontrollens display viser 
" " (på tide å rengjøre luftfilteret).
Se innendørsenhetens driftshåndbok for 
luftkondisjonering. Rengjør luftfilteret.

3. Systemet opererer, men kjøling eller 
oppvarming er utilstrekkelig 
(luftkondisjonering).
• Undersøk om luftinntaket eller -utslippet 
i utendørs- eller innendørsanlegget er 
blokkert av hindringer.
Fjern eventuelle hindringer og gjør systemet 
godt ventilert.

• Kontroller om fjernkontrollens display viser 
" " (på tide å rengjøre luftfilteret).
Se innendørsenhetens driftshåndbok. 
Rengjør luftfilteret.

• Undersøk temperaturinnstillingen.
Se "Driftsprosedyre".

• Undersøk viftehastighetsinnstillingen 
på fjernkontrollen.
Se "Driftsprosedyre".

• Se etter åpne dører eller vinduer.
Steng dører og vinduer for å forhindre 
at vind blåser inn.

• Undersøk om det er for mange personer 
i rommet under kjølingsoperasjonen.

• Undersøk om varmekilden i rommet 
er overdreven under kjøling.

• Kontroller om det kommer direkte sollys 
inn i rommet under kjøling.
Bruk gardiner eller persienner.

• Undersøk om luftstrømvinkelen er feil.
Se "Driftsprosedyre".

4. Enhetens kjølingsdrift er svak.
• Har ikke innendørsenheten (enhetens kjøler 
og demoboks) nok frost?
Utfør avriming manuelt eller forkort 
avrimingssyklusen.

• Finnes det for mange gjenstander 
på innsiden?
Reduser antallet artikler.

• Er sirkuleringen av kald luft i 
innendørsenheten (enhetens kjøler 
og demoboks) jevn?
Endre plasseringen av gjenstander.

• Finnes det for mye støv på utendørsenhetens 
varmeveksler?
Fjern støv med en børste eller støvsuger uten 
bruk av vann, eller kontakt forhandleren.

• Lekker det ut kald luft?
Stopp lekkasjen av kald luft.

• Er den innstilte temperaturen 
i innendørsenheten (enhetens kjøler 
og demoboks) for høy?
Still inn temperaturen riktig.

• Er gjenstander med høy temperatur 
ikke lagret?
Lagre dem etter at de er kjølt ned.

• Er dørens åpningstid for lang?
Reduser dørens åpningstid.

8-3 Kontakt forhandleren i følgende 
tilfeller.

ADVARSEL
Når CONVENI-PACK ikke fungerer som den 
skal (avgir brent lukt e.l.), må du slå av 
strømmen til anlegget og kontakte 
nærmeste forhandler.
Fortsatt drift under slike omstendigheter kan 
medføre feil, elektrisk støt eller fare for brann.

1. Sikkerhetsanordninger, for eksempel 
sikring, bryter og jordfeilbryter, utløses ofte, 
eller betjeningen av driftbryteren er ikke 
stabil.
Kontakt forhandleren etter at du har slått av 
strømmen.

2. Slå av strømmen og kontakt forhandleren 
hvis det oppstår andre symptomer enn 
anmerket ovenfor, eller hvis utstyret ikke 
går inn i normal drift etter at trinnene i 8-2 er 
gjennomført.

9. INSPEKSJON
Enhetens forebyggende vedlikehold er 
nødvendig for ikke å skade kommersielle 
produkter. Be forhandleren om en inspeksjon 
utført av autorisert kontrollør.
Se informasjon om vedlikeholdsinspeksjon 
på side 15.

Bryter
Utløsingsposisjon

Bryter

PÅ

AV
Driftshåndbok
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10. PRODUKTMODELLER OG HOVEDSPESIFIKASJONER
10-1Modeller og hovedspesifikasjoner.

Merk:
• Driftsbetingelser:

Utendørsenhet
(Luftkondisjoneringsanleggets side) Innendørstemperatur: 27°CDB/19°CWB, Utendørstemperatur: 
32°CDB, Rørlengde: 7,5 m, Nivåforskjell: 0 m (i kjøleprioritet-modus)
(Kjøleutstyrets side) Fordampingstemperatur: -10°C, Utendørstemperatur: 32°CDB, Innsug SH: 10°C 
(i kjøleprioritet-modus)
(Oppvarmingsbetingelser) Innendørstemperatur: 20°CDB, Utendørstemperatur: 7°CDB/6°CWB, 
Kjøleutstyrets belastning: 18 kW, 
Rørlengde: 7,5 m, Nivåforskjell: 0 m
Mettet temperatur ekvivalent med sugetrykk (kjøleutstyrets side): -10°C (under avkjølt tilstand),
Tilkoblingskapasitet for innendørs luftkondisjoneringsanlegg: 10 HP, når varmegjenvinningen er 100%
Lydtrykknivå er lavere enn 70 dB(A).

Forsterker-enhet
Fordampingstemperatur: -35°C, Utendørstemperatur: 32°C, Innsug SH: 10°C, Mettet temperatur for 
å fjerne trykket i forsterkerenheten: -10°C

• Tallene for utendørsenhet-modellene viser verdier målt i en avstand på 1 m foran og en høyde på 1,5 m.
Verdier målt med faktisk installerte modeller er vanligvis større enn verdiene som vises som resultat av 
støy og refleksjoner i omgivelsene.
Når utendørstemperaturen er lav, kan temperaturavlesingen ligge under ønsket fordampingstemperatur 
som er innstilt for beskyttelse av enheten.

• Verdier kan endres uten forvarsel i forbindelse med produktforbedringer.
• Suffikset "E" viser at modellen er korrosjonsbeskyttet.

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

Driftsforhold

Fordampingstemperatur -20°C~10°C (kjøling) -45°C~-20°C

Utendørs-
temperatur

Kjøling -15°C~43°CDB

-15°C~43°CDBKjøle -5°C~43°CDB

Varme -15°C~21°CDB
-15°C~15,5°CWB

Kapasitet (kW)

Kjøle
Luftkondisjonering 14 -
Kjøling 21,8 -
Frysing - 3,35

Varme
Luftkondisjonering 27 -
Kjøling 21,8 -
Frysing - 3,35

Utvendige mål (HxBxD) (mm) 1680 × 1240 × 765 480 × 680 × 310
Produktets vekt (kg) 370 47
Lydtrykknivå (dB(A)) 62 49

Designtrykk
Høytrykksside (bar) 40 38

(MPa) 4,0 3,8 

Lavtrykksside (bar) 25 25
(MPa) 2,5 2,5
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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11. ETTERSALGSSERVICE OG -
GARANTI

11-1 Ettersalgsservice

ADVARSEL
Forhør deg med den lokale forhandleren om 
endringer, reparasjon og vedlikehold av 
CONVENI-PACK.
Feilaktig utførelse kan medføre vannlekkasje, 
elektrisk støt eller fare for brann.
Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du 
skal flytte eller installere CONVENI-PACK på 
nytt.
Feilaktig installering kan medføre lekkasje, 
elektrisk støt eller fare for brann.
Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved 
kjølemiddellekkasje.
Hvis CONVENI-PACK ikke opererer som den 
skal (dvs. at den indre temperaturen i CONVENI-
PACK ikke faller effektivt), kan 
kjølemiddellekkasje være årsaken. 
Kontakt forhandleren for å få hjelp. 
Kjølemiddelet i CONVENI-PACK er trygt og 
lekker vanligvis ikke. 
Ved en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt 
med en åpen brenner eller et varme- eller 
kokeapparat føre til at det dannes giftig gass. 
Ikke bruk CONVENI-PACK før en godkjent 
servicetekniker har bekreftet at lekkasjen er 
reparert.

1. Informer forhandleren om følgende punkter 
når du ber om reparasjoner.
• Modellnavn Beskrevet på garantikortet.
• Serienummer og installeringsdato

Beskrevet på garantikortet.
• Defektens art – så nøyaktig som mulig
• Din adresse, ditt navn og telefonnummer

2. Reparasjoner etter garantiperiodens utløp
Kontakt forhandleren. Omfattende reparasjoner 
vil være mulig hvis enheten kan beholde sin 
opprinnelige funksjonalitet etter et reparasjoner 
er utført.

3. Vedlikeholdsinspeksjon
Innsiden av CONVENI-PACK vil bli skitten, og 
dens ytelse kan reduseres gjennom bruk over 
flere sesonger.
Demontering og intern rengjøring av enheten 
krever spesialiserte teknikker. Forhandleren 
vår anbefaler derfor en omfattende 
vedlikeholdsinspeksjon ved siden av vanlige 
vedlikeholdstjenester.
Forhør deg med forhandleren hvis du trenger 
flere detaljer.

Husk at forhandlergarantien kanskje ikke 
dekker feil som oppstår etter demontering eller 
intern rengjøring av enheten gjennomført av 
personell som ikke er autorisert av forhandleren 
vår.

4. Flytting og kassering
• Kontakt forhandleren når du skal flytte og 
gjeninstallere CONVENI-PACK, for dette 
krever teknisk kompetanse.

• CONVENI-PACK bruker 
fluorkarbonkjølemiddel.
Kontakt forhandleren når CONVENI-PACK 
skal kasseres, ettersom forhandleren er 
lovpålagt å samle inn, transportere og kassere 
kjølemiddelet i samsvar med relevante lokale 
og nasjonale bestemmelser.

• Kontakt i alle tilfeller forhandleren.
5. Forespørsler

Kontakt forhandleren for ettersalgsservice.

11-2 Omfattende reparasjoner (utenfor 
garantidekning)

11-2-1 Ulykker som oppstår etter bruk 
utover vanlig standard

• Bruk utover grenseverdier
• Bruksområder utover tiltenkt formål, eller endring.

Bruksstandarder
Bruksstandarder

Vare Utendørsenhet Forsterker-enhet
Spenningssvingninger Innen ±10% av nominell spenning
Utendørstemperatur-
område (kjøle) -5°C~+43°CDB

-15°C~+43°CDBUtendørstemperatur-
område (varme)

-15°C~21°CDB
-15°C~15,5°CWB

Lengde på 
koblingsrør

Opptil 130 m 
(rørlengden mellom 
innendørs- og 
utendørsenheten)

Opptil 30 m 
(rørlengden mellom 
innendørs- og 
forsterkerenheten)

Høydeforskjell 
mellom innendørs- og 
utendørsenhetene

Opptil 35 m 
(opptil 10 m hvis den 
utvendige enheten er 
lavere)

Opptil 10 m 
(opptil 0 m hvis 
forsterkerenheten er 
lavere)

Høydeforskjell 
mellom utendørs- 
og forsterkerenhet

Opptil 35 m (opptil 10 m hvis den utvendige 
enheten er lavere)

Høydeforskjell 
mellom innvendige 
enheter (luftkondisjo-
neringsanleggets 
side)

Opptil 0,5 m —

Høydeforskjell 
mellom innvendige 
enheter 
(demoboksens side)

Opptil 5 m —
Driftshåndbok
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11-2-2 Valg, montering, arbeidsfeil angitt 
nedenfor, og andre feil

Merk: Stjernemerkede elementer viser konkrete 
eksempler.

1. Modellvalgfeil
• En modell som ikke egner seg for 
lagringsbruk, er valgt.
∗ Kjølingen av produktene når ikke ønskede 

lagringstemperaturer.
• Overbelastet eller underbelastet kjøling som 
bedømt av forhandleren vår.
∗ Stoppfrekvensen er 6 eller flere ganger per 

time, eller den innstilte kjølingstemperaturen 
ikke blir oppnådd.

2. Monteringsfeil (monterings- og 
miljøproblemer)
• Enheten er ikke montert på et stabilt 
horisontalt underlag.
∗ Enheten er ikke sikkert festet.

• Miljøforholdene på installasjonsstedet avviker 
fra normale atmosfæriske forhold.
∗ Sjøluftmiljø, langs kysten, oljedismiljø, 

kjøkkenutslippsside, annen korroderende 
gass og omgivelser med klebende dis.

• Installasjonsstedet hadde dårlig ventilasjon og 
varmespredning.
∗ Maskinen tok inn utslippsluft igjen.

3. Arbeidsfeil
• Røroppleggets indre var ikke tilstrekkelig 
vakuumtørket.
∗ Tilstopping av de tynne områdene 

i røropplegget forårsaket av ising.
• Røroppleggets indre var ikke tilstrekkelig 
lufttett.
∗ Lekkasje av kjølemiddelgass.

• Røroppleggets indre var forurenset 
med fremmedlegemer.
∗ Tilstopping av de tynne områdene 

i røropplegget.
• Enheten ble negativt påvirket av lokale 
tilpasninger.
∗ Bruken av enheten utover 

driftstemperaturområdet som følge av en 
lokal tilpasning.

• En ulykke oppstod etter feilaktig håndtering av 
enheten under monteringsarbeid.
∗ Løsning eller skjelving i det ytre panelet, 

eller brudd eller bøyningsskader 
i røropplegget.

4. Driftsfeil
• Temperaturinnstillinger for lagrede objekter 
var feilaktige.
∗ Lagringen av grønnsaker ved temperaturer 

under 0°C.
• Periodisk vedlikehold av enheten ble 
neglisjert.
∗ Tilstoppingen av varmluftveksleren, rust 

generert fra hver del, gasslekkasje og ising 
på innendørsenheten (demo og 
enhetskjøler).

5. Annet
• Forbedringer anbefalt av forhandleren vår 
på forhånd, ble ikke gjennomført.
∗ Samtidig start og stopp av flere enheter.

• Ulykker som skyldes naturkatastrofer eller 
brann.
∗ Skade på elektriske deler forårsaket av lyn.

• Det fantes andre monterings- og 
driftsproblemer utover fornuftige tiltak.
∗ Bruken av enheten uten 

varmeisolasjonsarbeid på røropplegget.
• Arbeidet ble gjennomført uten å overholde 
følgende demorestriksjoner.
<Demorestriksjoner>

Designtrykket til innendørsenheten 
er 2,5 MPa eller mer.

· Monteringen av en termostatisk 
ekspansjonsventil og 
væskeforsyningssolenoidventil (som 
begge er for R410A) på demoboksbasis.
Termisk isolasjon av et følerrør på en 
termostatisk ekspansjonsventil må være 
termisk isolert.

· Installer demobokser på samme gulv hvis 
demoboksene er koblet til en enkelt 
utendørsenhet.

· Sørg for at røroppleggets utslipp som brukes 
for varmeveksler, er plassert nedover 
(som vist på følgende figur).

Innløp (overside)

Utløp (underside)

Varmeveksler
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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