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Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk
er oversettelser av originalinstruksjonene.
Takk for at du kjøpte denne kondenseringsenheten fra Daikin.
Les denne driftshåndboken grundig før du tar i bruk
kondenseringsenheten. Den vil fortelle om riktig bruk av enheten
og gi deg hjelp i tilfelle det skulle oppstå problemer.
Viktig informasjon om kjølemiddelet som brukes
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som omfattes
av Kyoto-avtalen. Gassene må ikke luftes ut i atmosfæren.
Kjølemiddeltype: R410A
1975
GWP (1) verdi:
(1) GWP = global oppvarmingsevne
(Verdier er angitt i F-gassreguleringer, tillegg I, del 1 og 2.)
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.

SIKKERHETSHENSYN

Les driftshåndboken nøye før bruk for å oppnå full tilgang til
kondenseringsenhetens funksjoner, og for å unngå feil på grunn
av feilhåndtering.
Denne kondenseringsenheten er klassifisert som et "apparat som
ikke er tilgjengelig for allmenheten".

•

De forholdsreglene som er beskrevet her, er klassifisert som
ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge typer inneholder viktig
informasjon om sikkerhet. Sørg for at du overholder
samtlige forholdsregler.
ADVARSEL .............. Hvis disse instruksjonene ikke følges
nøye, kan det føre til personskade eller
dødsfall.
FORSIKTIG .............. Hvis disse instruksjonene ikke
overholdes nøye, kan det føre til materiell
skade eller personskade. Avhengig av
omstendighetene kan skadene være
alvorlige.

•

Etter at du har lest håndboken, bør du oppbevare den på
et praktisk sted slik at du kan slå opp i den ved behov. Hvis
utstyret overdras til en ny bruker, må du sørge for at også
håndboken følger med.
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ADVARSEL
Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes direkte for
kjølig eller varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget, eller for
luft som er for kjølig eller varm, kan det skade din fysiske
tilstand og helse.
Når kondenseringsenheten ikke fungerer som den skal
(det lukter brent eller liknende), må du slå av strømmen
til enheten og kontakte nærmeste forhandler.
Under slike forhold kan fortsatt bruk medføre funksjonsfeil,
elektrisk støt og brannfare.
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 kondenseringsenheten.
Feilaktig vedlikeholdsarbeid kan føre til vannlekkasje, elektrisk
støt eller brann.
Ikke stikk inn gjenstander som stenger, fingre eller liknende
i luftinnløp eller -utløp.
Personskade kan oppså som følge av kontakt med de
hurtiggående viftebladene på kondenseringsenheten.
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 kondenseringsenheten ikke opererer som den skal (dvs.
at den indre temperaturen i kondenseringsenheten ikke faller
effektivt), kan kjølemiddellekkasje være årsaken.
Kontakt forhandleren for å få hjelp.
Kjølemiddelet i kondenseringsenheten er trygt og lekker
vanligvis ikke.
Men hvis det lekker kjølemiddel som kommer i kontakt med
en kjele, et varmeapparat eller en komfyr, kan det generere
skadelige stoffer. Slå av kondenseringsenheten og kontakt
forhandleren. Sørg for å slå på kondenseringsenheten etter at en
kvalifisert servicetekniker har bekreftet at lekkasjen er utbedret.
Kontakt nærmeste forhandler hvis du vil vite hva du skal
gjøre ved lekkasje av kjølemedium.
Når enheten skal installeres i et lite rom, må nødvendige
forholdsregler tas for å unngå at eventuelt kjølemiddel som lekker
ut, 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.
Forhør deg med den lokale forhandleren om flytting og
gjeninstallering av kondenseringsenheten.
Feil ved installasjonen kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller
brannfare.
Bruk sikringer med riktig ampereverdi.
Ikke bruk feilaktige sikringer, kobber eller andre ledninger som
erstatning, ettersom dette kan føre til elektrisk støt, brann,
personskade eller skade på enheten.
Sørg for å installere en jordfeilbryter.
Hvis det ikke installeres jordfeilbryter, kan det oppstå elektrisk
støt eller brann.
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 kondenseringsenheten.
Kontakt forhandleren hvis kondenseringsenheten kommer
under vann som følge av en naturkatastrofe som for eksempel
flom eller en orkan.
Kondenseringsenheten må i så fall ikke betjenes, da det ellers
kan oppstå funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
Start eller stopp kondisjoneringsenheten med
fjernkontrollen. Bruk aldri strømkretsbryteren til dette
formålet.
I motsatt fall kan det føre til brann eller vannlekkasje.
Videre, fordi strømsviktkompensasjon er innstilt, vil viften rotere
brått, og dette kan føre til personskade.
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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 plasser gjenstander i nærheten av
kondenseringsenheten, og ikke la løv eller annet rusk
samle 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.

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.

Ikke blokker luftinnløp eller -utløp.
Redusert luftstrøm kan føre til utilstrekkelig ytelse eller problemer.

Unngå bruk av brannfarlige stoffer (som hårlakk eller
insektmiddel) i nærheten av produktet.
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.

Ikke la barn leke på eller rundt utendørsenheten.
Hvis de uforsiktig berører enheten, kan det føre til personskade.
Slå av strømmen når enheten ikke skal brukes i lengre tid.
I motsatt fall kan enheten bli varm eller ta fyr på grunn av
støvansamling.
Ikke berør aluminiumsribbene direkte på tidspunktet for
rengjøring.
Hvis du gjør det, kan det føre til personskade.

Unngå oppbevaring av flyktige eller brennbare stoffer
i enheten.
Ellers kan det føre til eksplosjon eller brann.
Bruk en strømforsyning som er spesifisert for
kondenseringsenheten.
Bruk av andre strømforsyninger kan føre til varmeutvikling,
brann og produktfeil.
Forhør deg med forhandleren om rengjøring inne
i kondenseringsenheten.
Feilaktig rengjøring kan føre til brudd på plastdeler, vannlekkasje
og annen skade, samt elektrisk støt.

[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.

FORSIKTIG
Ikke bruk kondenseringsenheten til andre formål enn den
er beregnet til.
Ikke bruk kondenseringsenheten 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.
Rundt enheten må du ikke plassere noe som må holdes tørt.
Området rundt kan bli vått som følge av kondensert vann fra
enheten.
Etter langvarig bruk må stativet og rammene sjekkes for feil.
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.
Ikke plasser beholdere med brannfarlig innhold, for
eksempel sprayflasker, nærmere enn 1 meter fra luftutløpet.
Beholderne kan eksplodere fordi den varme luften fra innendørs- og
utendørsenheten vil påvirke dem.
Før rengjøring må du sørge for å stoppe drift av enheten,
slå av strømkretsbryteren eller fjerne strømledningen.
I motsatt fall kan det oppstå elektrisk støt eller personskade.

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
1,5 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]

Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige hender da dette kan
føre til elektrisk støt.

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.

Ikke tillat barn å klatre på utendørsenheten, og unngå
å plassere noe på den.
Fall kan medføre personskade.

Kontroller at strømforsyningen er egnet for enheten,
og at enheten er tildelt en egen krets.
Kontroller den elektriske kapasiteten og spenningen.

Ikke skyll kondenseringsenheten med vann, da dette kan
føre til elektrisk støt eller brann.

[Kjølemiddel]

Ikke plasser vannbeholdere (blomstervaser/-potter eller
liknende) på enheten, ettersom dette kan føre til elektrisk
støt eller brann.
Ikke installer kondenseringsenheten et sted der det er fare
for lekkasje av eksplosjonsfarlig gass.
Hvis det oppstår gasslekkasje, kan gassansamlinger nær
kondenseringsenheten føre til brannfare.

•

Dette produktet inneholder fluorinerte gasser dekket av Kyotoprotokollen.

Type kjølemiddel: R410A, GWP verdi: 1975
Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemiddellekkasje kan være
påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. Kontakt
installatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sørg for dreneringsrøropplegg for å sikre perfekt drenering.
Mangelfull drenering kan føre til vannlekkasje.
Apparatet er ikke ment brukt av barn uten tilsyn eller av
personer som ikke er i stand til å betjene
kondenseringsenheten.
Det kan føre til personskade eller elektrisk støt.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med
enheten.
Tilfeldig betjening utført av et barn kan føre til personskade eller
elektrisk støt.
For å unngå personskade må du ikke berøre luftinnløpet
eller aluminiumsribbene på enheten.
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2.

NAME PÅ DELER

Innendørsenhet

2-1 I tilfellet LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10,
LREQ12

Navn

Enhetskjøler

Luftutløp
svifte

Strømforsyningsledninger
(til dedikert jordfeilbryter)

Frysing
Demoboks

Defrostingsko
ntrollpanel

Form

For annet konfigurasjonsutstyr, se driftshåndbøkene for det
aktuelle utstyret.

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

4.
Varmevekslerens
luftinnløp
(aluminiumsvifte)

Forberedelser

• Slå på alt konfigurasjonsutstyret.
• Sørg for å slå på strømmen minst

REMOTE

OFF

ON

Røropplegg for kjølemiddel
1. Sett betjeningsbryteren på
utendørsenheten til ON (PÅ).

Luftutløp
svifte

Stopp

Varmevekslerens
luftinnløp
(aluminiumsvifte)

Strømforsyningsle
dninger
(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.

Overføringsledning

Røropplegg for
kjølemiddel

2. Sett betjeningsbryteren på
utendørsenheten til OFF (AV).

3-1 Luftkjølt kjølekondenseringsenhet
Utendørsenhet

Slik stopper du driften
REMOTE

OFF

ON

FORSIKTIG
Enheten må gå gjennom en stoppbevegelse før enheten slås av.
Sørg for å slå av bryteren etter at betjeningsbryteren er slått av.

Merk:

•

SYSTEMKONFIGURASJON

Kondenseringsenheten har følgende systemkonfigurasjon.

Navn

Slik starter du driften

6 timer før bruk av utstyret av hensyn
til beskyttelse av maskineriet.

Overføringsledning

2-2 I tilfellet LREQ15, LREQ20

3.

DRIFTSMETODE

5.

Bruk av en ekstern bryter er anbefalt hvis drift av enheten
stoppes ofte.
Forhør deg med forhandleren om montering av den eksterne
bryteren.

BEDRE BRUK

5-1 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.

Form

3-2 Annet konfigurasjonsutstyr

AV

Innendørsenhet
Navn

Kjøling
Enhetskjøler

Form

Driftshåndbok

3

Demoboks

Merk: Enhetens strømforbruk varierer med driftsfaktorene,
for eksempel kondenseringsenhetens modell.

5-2 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.
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6.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRINGSMETODE

Sørg for å stanse drift av enheten med betjeningsbryteren 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.

7-2 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.
Ikke slå på strømmen hvis knasten på strømforsyningsbryteren
er satt i utløsningsposisjon. (Kontakt forhandleren.)

Ikke skyll kondenseringsenheten med vann, da dette kan
føre til elektrisk støt eller brann.

ON

Utløsingsposisjon

Før rengjøring må du sørge for å stoppe drift av enheten,
slå av strømkretsbryteren eller fjerne strømledningen.
I motsatt fall kan det oppstå elektrisk støt eller personskade.

•

7.

OFF
Strømkretsbryter
(jordfeilbryter)

Forhør deg med forhandleren om periodisk rengjøring av
varmeveksleren.

• Skjer det ingen utkobling?
Vent til strømmen er gjenopprettet. 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.

FEILSØKING

7-1 Følgende tilfeller er ikke feilfunksjoner.
1. Enheten opererer ikke.
• Enheten starter på nytt umiddelbart etter at den har stoppet.
Enheten blir regulert for å ikke sette for stor belastning på
maskindeler. Drift av enheten vil starte i løpet av 1 til 5 minutter.
• Enheten er akkurat slått på.
Mikroprosessoren krever forberedelser. Vent i omtrent to
minutter.
2. Enheten stanser ikke.
• Betjeningsbryteren ble slått av for en stund siden.
Enheten opererer en stund før den stanser, av hensyn til
beskyttelse av maskineriets deler. Enheten vil stanse etter
at driften er over.
3. Enheten genererer støy.
• Enheten genererer en kontinuerlig lav hvislelyd under drift.
Dette er lyden av gass (kjølemiddel) som strømmer
i kondenseringsenheten.
• Enheten genererer en hvislelyd umiddelbart etter start eller
stopp.
Dette er lyden av gass som strømmer.
• Enheten avgir en skranglelyd når den startes og stanses
gjentatte ganger.
Dette er lyden av gass (kjølemiddel) som strømmer inne
i kondenseringsenheten.
4. Utendørsviften roterer ikke.
• Enheten er i drift.
Viften er under omdreiningskontroll for å opprettholde optimal
drift av produktet.
5. Verken kompressoren til utendørsenheten eller
utendørsviften stanser.
• Fenomenet oppstår etter at enheten har stanset.
Kompressoren og utendørsviften fortsetter driften for
å forhindre ansamling av kjølemiddelolje og kjølemiddel.
De vil stanse etter omtrent 5 til 10 minutter.

Flik

2. Enheten stanser kort tid etter start.
• Finnes det hindringer som blokkerer luftinnløpet eller -utløpet
på utendørs- eller innendørsenheten?
Fjern hindringene.
3. 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.

7-3 Kontakt forhandleren i følgende tilfeller.
ADVARSEL
Når kondenseringsenheten ikke fungerer som den skal
(det lukter brent eller liknende), må du slå av strømmen til
enheten og kontakte nærmeste forhandler.
Under slike forhold kan fortsatt bruk medføre funksjonsfeil, elektrisk
støt og brannfare.
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 7-2 er gjennomført.

8.

INSPEKSJON

Enhetens forebyggende vedlikehold er nødvendig for ikke
å skade kommersielle produkter. Be forhandleren om en
inspeksjon utført av autorisert kontrollør.
Se informasjon under "Vedlikeholdsinspeksjon" på side 6 for
vedlikeholdsinspeksjon.
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9.

PRODUKTMODELLER OG HOVEDSPESIFIKASJONER

9-1 Modeller og hovedspesifikasjoner.
LREQ5

Modell

LREQ6

LREQ8

Strømforsyning
Kjølemiddel
Driftsforhold

LREQ12

LREQ15

LREQ20

R410A
Fordampingstemperatur

–45°C~+10°C

Utendørstemperatur

–20°C~+43°C

Ytre dimensjoner (H×B×D) (mm)
Produktets vekt
Koble til
røropplegg
for
kjølemiddel

LREQ10

3-faset 50 Hz 380~415 V

1680 ×
635 × 765

1680 ×
635 × 765

1680 ×
930 × 765

1680 ×
930 × 765

1680 ×
930 × 765

1680 ×
1240 × 765

1680 ×
1240 × 765

166 kg

166 kg

242 kg

242 kg

242 kg

331 kg

337 kg

Væskerør

Ø9,5

Ø9,5

Ø12,7 (*2)

Ø12,7 (*2)

Ø12,7

Ø12,7

Ø12,7

Gassrør

Ø22,2

Ø22,2

Ø28,6

Ø28,6

Ø28,6

Ø34,9

Ø34,9
63 dB

Lydtrykknivå (dB(A)) (*1)
Høyttrykksside
Designtrykk
Lavtrykksside

55 dB

56 dB

57 dB

59 dB

61 dB

62 dB

(bar)

38

38

38

38

38

38

38

(MPa)

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

(bar)

25

25

25

25

25

25

25

(MPa)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Merk:
*1. Tallene for utendørsenhetmodellene viser verdier målt i en avstand på 1 meter foran og en høyde på 1,5 m.

1,5 m

Forside

1m
Verdier målt med faktisk installerte modeller er vanligvis størren enn verdiene som vises som resultat av støy og refleksjoner i omgivelsene.
*2. Når den tilkoblede rørlengden er kortere enn 50 m, kan røroppleggets størrelse reduseres til grad én.
*3. Verdier kan endres uten forvarsel i forbindelse med produktforbedringer.
*4. Når utendørstemperaturen er lav, kan temperaturavlesingen ligge under ønsket fordampingstemperatur som er innstilt for beskyttelse
av enheten.
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10. ETTERSALGSSERVICE
10-1 Ettersalgsservice

10-2 Omfattende reparasjoner
(Utvendig omfang av garantidekning)
10-2-1

ADVARSEL
Forhør deg med den lokale forhandleren om endringer,
reparasjon og vedlikehold av kondenseringsenheten.
Feilaktig vedlikeholdsarbeid kan føre til vannlekkasje, elektrisk
støt eller brann.
Forhør deg med den lokale forhandleren om flytting og
gjeninstallering av kondenseringsenheten.
Feil ved installasjonen kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller
brannfare.
Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved
kjølemiddellekkasje.
Hvis kondenseringsenheten ikke opererer som den skal (dvs.
at den indre temperaturen i kondenseringsenheten ikke faller
effektivt), kan kjølemiddellekkasje være årsaken.
Kontakt forhandleren for å få hjelp.
Kjølemiddelet i kondenseringsenheten er trygt og lekker vanligvis
ikke.
Men hvis det lekker kjølemiddel som kommer i kontakt med en
kjele, et varmeapparat eller en komfyr, kan det generere skadelige
stoffer. Slå av kondenseringsenheten og kontakt forhandleren.
Sørg for å slå på kondenseringsenheten etter at en kvalifisert
servicetekniker har bekreftet at lekkasjen er utbedret.
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 kjølekondenseringsenheten 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
kondenseringsenheten, for dette krever teknisk kompetanse.
• Kondenseringsenheten bruker fluorokarbonkjølemiddel.
Kontakt forhandleren når kondenseringsenheten 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.

•
•

Ulykker som oppstår gjennom bruk utover
vanlig standard

Bruk utover grenseverdier
Bruksområder utover tiltenkt formål, eller endring.

Bruksstandarder
Kondenseringsenhet
Punkt
Kjølemiddel
Kjølemiddelolje
Intervall for fordampingstemperatur (Te)
Intervall for utendørstemperatur
Innsugsgass overopphetet grad
Innsugsgasstemperatur
Spenningsregulering
Strømforsyning

Spenningsubalansefrekvens
Frekvensregulering

Kompressor PÅ/AV-frekens
Tilkoblingsrørlengde (røroppleggets
tilsvarende lengde) (*1)

Maks. høydeforskjell mellom
innendørs- og utendørsenhet

Installeringsområde

Bruksstandarder
R410A
Daphne FVC68D
–45°C ~ +10°C (*2)
–20°C ~ +43°C
10 K eller høyere
20°C eller lavere
innen ±10% av
nominell spenning
innen ±2% av nominell
spenning
innen ±2% av nominell
frekvens
6 ganger eller mindre
per time
130 m eller lavere
(Te = –20°C ~ +10°C)
100 m eller lavere
(Te = –45°C ~ –20°C)
35 m eller lavere (*3) (Når
kondenseringsenheten
er montert høyere enn
kjølingssiden)
10 m eller lavere (Når
kondenseringsenheten
er montert lavere enn
kjølingssiden)
I henhold til monteringstjenesteområdet

Begrensninger for kjølingsside
Tilkoblingsbar
minimum belastningskapasitet
Væskesolenoidventil montert
oppstrøms for
ekspansjonsventil

2,0 kW eller høyere (Te = –20°C ~ +10°C)
1,6 kW eller høyere (Te = –45°C ~ –20°C)
For R410A, maksimal trykkforskjell:
3,5 MPa eller høyere
Det er nødvendig å kontrollere
solenoidventilene i innendørsenheten ved
hjelp av "driftsenheten" til utendørsenheten
Avriming av varm gass ikke mulig

Avrimingsmetode

Begrenser

Når avriming er avsluttet, fortsetter drift av
kjølingssideviften innen 3 minutter eller
mindre
Bruk en termisk ekspansjonsventil til
R410A

Merk:
*1. Tilkoblingens rørlengde avviker i henhold til innstilt verdi for
fordampingstemperatur.
Angi totalverdien for det interne volumet til fordamperen (kjøler/
fryser) som skal kobles til, og mengden kjølemiddel inne i
fordamperen som kan gjenvinnes i kondenseringsenheten ved
å lukke væskesolenoidventilen som er montert på kjølingssiden,
til nedenstående mengde eller lavere.
LREQ5, 6:
LREQ8, 10, 12:
LREQ15, 20:

22 l
33 l
42 l

*2. Når utendørstemperaturen er lavere enn
fordampingstemperaturen, er fordampingstemperaturen lavere
enn innstilt fordampingstemperatur
*3. Felle er påkrevd i intervaller på 5 m fra utendørsenheten.
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10-2-2

Valg, montering, arbeidsfeil angitt nedenfor,
og andre feil

11.

Merk: Stjernemerkede elementer viser konkrete eksempler.
1. Modellvalgfeil
• En modell som ikke egner seg for lagringsbruk, er valgt.
* Kjølingen av produktene ikke når ønskede
lagringstemperaturer.
• Overbelastet eller underbelastet kjøling som bedømt av
forhandleren vår.
* Stoppfrekvensen er 6 eller flere ganger per time, eller at 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 et antall 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>
· 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 demoer 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)

Varmeveksler
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