
3P130767-4K

BETJENINGSVEJLEDNING

Komplet varmeveksler
Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

MODELLER
(Loftsophængt type med kanal)

Med DX konvektor og luftbefugter

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Med DX konvektor

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Varmegenvindings-blæser
Varmegenvindings-blæser
• Tak, fordi du købte denne komplette Daikin varmeveksler.

Læs betjeningsvejledningen nøje, før varmegenvindings-
blæseren tages i brug. Den beskriver, hvordan enheden betjenes 
optimalt, og er en hjælp, hvis der opstår fejl. Denne manual 
vedrører kun indendørsenheden. Brug den sammen med 
betjeningsvejledningen til udendørsenheden. Gem vejledningen til 
fremtidig brug efter endt læsning.

• Denne enhed er tilbehør til VRV systemets klimaanlægget.
Man kan kun anvende denne enhed i kombination med VRV 
systemets klimaanlæg til indendørs brug. 
Enheden kan også anvendes som et uafhængigt system.

• Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis dette er 
nødvendigt, skal man ikke montere en enhed med 
varmegenvindings-blæser, men hellere en ekstra 
indendørsenhed.

• Du kan styre enheden med fjernbetjeningen til VRV systemets 
klimaanlæg til indendørs brug.



MODELLER VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Hængebeslag 14 Drænudtag

2 Kanalflange 15 Luftbefugter (med naturlig fordampning)
<Kun VKM-GBMV1 serien>3 Udblæsningsventilator

4 Luftfilter (med lang levetid) 16 Si (medfølger)
<Kun VKM-GBMV1 serien>5 Dæmper

6 Styreboks 17 Tank med fødevand
<Kun VKM-GBMV1 serien>7 Servicedæksel

8 Varmeveksler-elementer
Udveksler varme (temperatur og fugt) indefra med den luft, 
der suges ind udefra, og ændrer udendørsluften til samme 
tilstand som indendørsluften, hvorefter luften ledes ind.

18 Magnetventil
<Kun VKM-GBMV1 serien>

19 Fjernbetjening (valgfrit tilbehør)

9 Fabriksskilt 20 Dæmpermotor

10 Lufttilførselsblæser 21 EA Udblæsningsluft ud

11 Konvektor med direkte ekspansion 22 OA Frisk luft udefra (udendørs luft)

12 Gasrør 23 RA Returluft fra rummet

13 Væskerør 24 SA Luft tilført rummet
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Fjernbetjening til VKM BRC1D527
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Fjernbetjening til VKM BRC1D527 Fjernbetjening til VKM BRC1D527
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A Betjeningssystem kombineret med VRV-systemer

1 Indendørsenhed

2 Blæser til varmegenvinding med DX konvektor

3 Fjernbetjening til indendørsenhed

4 Udendørsenhed

B Uafhængigt system

Fjernbetjening til VKM BRC1D527
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Med DX konvektor og luftbefugter Med DX konvektor
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Komplet varmeveksler
Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

Betjenings-
vejledning
INDHOLD
BILLEDER (figur) .......................................................[1][2]

1 SIKKERHEDSANVISNINGER .........................................1
2 FØR MAN GÅR I GANG ..................................................4
3 DRIFTSPROCEDURE .....................................................8
4 VEDLIGEHOLDELSE .................................................... 11
5 FEJLFINDING................................................................12
6 SERVICE OG GARANTI EFTER SALG ........................14

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er 
oversættelser af den originale vejledning.

Vigtig information om det anvendte 
kølemiddel
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af 
Kyoto-protokollen.
Kølemiddeltype: R410A

GWP
(1)

 værdi: 1975
(1)

 GWP = globalt opvarmningspotentiale

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

1 SIKKERHEDSANVISNINGER
For at få den fulde fordel af enheden med varmegenvindings-
blæser og for at undgå funktionsfejl på grund af forkert 
håndtering anbefaler vi, at du læser denne betjeningsvejledning 
omhyggeligt før brug. Denne enhed er at regne som udstyr, der 
udelukkende skal håndteres af fagfolk.
• I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. 

ADVARSEL og PAS PÅ. Man skal følge anvisningerne 
nævnt under forholdsreglerne nedenfor: De er alle 
meget vigtige med hensyn til sikkerheden.

ADVARSEL ....... Angiver en potentielt farlig situation, 
som kan medføre døden eller alvorlig 
tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

PAS PÅ ............. Angiver en potentielt farlig situation, 
som kan medføre mindre eller moderat 
tilskadekomst, hvis den ikke undgås. 
Denne advarsel kan også gøre opmærk-
som 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, skal manualen følge med.

ADVARSEL (under drift)

• Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af 
kold eller varm luft fra enheden med varmegenvindings-
blæser, eller påvirkning af luft, der er for kold eller for 
varm, kan være skadeligt for dit helbred.

• Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre osv., 
ind i luftindtaget eller -udtaget.
Det kan medføre tilskadekomst på grund af kontakt med 
blæservingerne på enheden med varmegenvindings-
blæser, som kører med høj hastighed.

• Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blæser 
i en atmosfære forurenet med oliedamp, såsom damp 
fra olie til madlavning eller fra maskinolie.
Oliedamp kan forårsage revner på enheden med 
varmegenvindings-blæser, elektrisk stød eller brand.

• Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blæser 
på steder, hvor der er overdreven olietåge, såsom 
køkkener, eller på steder med antændelig gas, ætsende 
dampe eller metalstøv.
Hvis man anvender enheden med varmegenvindings-
blæser sådanne steder, kan det medføre brand eller fejl på 
enheden.

• Brug ikke antændelige materialer (f.eks. hårspray eller 
insekticider) tæt på enheden med varmegenvindings-
blæser. Rengør ikke enheden med varmegenvindings-
blæser med organiske opløsningsmidler såsom 
fortynder til maling.
Anvendelsen af organiske opløsningsmidler kan medføre 
revnedannelse på enheden med varmegenvindings-blæser, 
elektrisk stød eller brand.

• For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene 
anlægget med våde hænder.

• Åbn vinduerne og udluft rummet, hvis der lækker 
antændelig gas.
Utilstrækkelig ventilation kan medføre en eksplosion fra 
gnister ved de elektriske forbindelser, når man tænder eller 
slukker for enheden. 

• Vask ikke enheden med varmegenvindings-blæser med 
vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
(Ikke luftfiltre osv.)

• Før man rengør eller inspicerer enheden med 
varmegenvindings-blæser, skal man standse driften og 
slå afbryderen fra.
Da blæseren kører med høj hastighed, vil det medføre 
tilskadekomst.

• Lad være med selv at undersøge eller udføre service på 
enheden.
Få en uddannet servicetekniker til at gøre det. (Uddannet 
servicetekniker)

• Pas på brandfaren i tilfælde af kølemiddellækage.
Hvis ikke enheden med varmegenvindings-blæser kører, 
som den skal, dvs. at den ikke danner kold eller varm luft, 
kan det skyldes kølemiddellækage. Kontakt din forhandler 
for at få hjælp. Kølemidlet i enheden med varme-
genvindings-blæser er sikkert, og lækage forekommer 
normalt ikke. Men hvis kølemidlet lækker og kommer i 
kontakt med en åben brænder eller et komfur, kan det 
udvikle farlige stoffer. Sluk for enheden med varme-
genvindings-blæser, og ring til din forhandler. Start enheden 
med varmegenvindings-blæser, når teknikeren har 
bekræftet, at lækagen er repareret.

• Kontakt forhandleren, hvis enheden med varme-
genvindings-blæser oversvømmes på grund af en 
naturkatastrofe såsom en oversvømmelse eller en 
tyfon.
I dette tilfælde må du ikke anvende enheden med varme-
genvindings-blæser, da det ellers kan medføre defekt, 
elektrisk stød eller brand.

• Start eller standsning af enheden med varme-
genvindings-blæser med fjernbetjeningen. Brug aldrig 
hovedafbryderen til dette. 
Ellers kan det medføre brand eller vandlækage. Hvis strøm-
forsyningen genoptages, og hvis der findes en styring af 
automatisk genstart i tilfælde af strømsvigt, vil blæseren 
endvidere pludselig begynde at køre, hvilket kan medføre 
tilskadekomst.

• Kontakt forhandleren med henblik på indvendig 
rensning af enheden med varmegenvindings-blæser.
Utilstrækkelig rengøring kan medføre, at plasticdele 
brækker, at der forekommer vandlækage eller anden 
beskadigelse samt elektrisk stød.
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PAS PÅ (under drift)

• Brug ikke enheden med varmegenvindings-blæser til 
andre formål end de tiltænkte.
Brug ikke enheden med varmegenvindings-blæser til køling 
af præcisionsinstrumenter, fødevarer, planter, dyr eller 
kunstgenstande, da dette kan påvirke disse genstandes 
ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.

• Placér ikke brændere med åben flamme på steder, hvor 
der forekommer luftstrømme fra enheden med varme-
genvindings-blæser, da dette kan forringe 
forbrændingen på brænderen.

• Placér ikke varmeapparater direkte under enheden 
med varmegenvindings-blæser, da varmen herfra kan 
medføre deformation.

• Man skal sikre sig, at børn, planter eller dyr ikke 
udsættes direkte for luftstrømme fra enheden med 
varmegenvindings-blæser.

• Placér ikke spraydåser med brændbart indhold, og brug 
ikke spraydåser tæt på enheden med 
varmegenvindings-blæser eller ved indendørs gitre til 
luftindtag og -afgang, da dette kan medføre brand.

• Sluk for kontakten til strømforsyningen, hvis enheden 
med varmegenvindings-blæser ikke bruges i længere 
perioder.
Ellers kan enheden med varmegenvindings-blæser blive 
varmt eller gå i brand på grund af ophobet støv.

• Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.
Hvis ikke blæseren blæser luft ind i hele rummet, kan det 
medføre iltmangel, hvilket kan medføre helbredsproblemer, 
hvis dette forekommer over en længere periode.

• Brug ikke enheden med varmegenvindings-blæser 
uden et luftfilter.
Dette kan medføre driftsfejl, da varmeveksler-elementet kan 
blive tilstoppet med smuds eller støv.

• Anvend handsker ved rengøring.
Hvis ikke man anvender handsker ved rengøring, kan det 
medføre tilskadekomst.

• Man må aldrig adskille fjernbetjeningen.
Hvis man berører de indvendige dele, kan det resultere 
i elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din forhandler for at få inspiceret og justeret 
enhedens indvendige dele.

• Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden 
og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig 
omkring enheden.
I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i 
enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de 
medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i 
berøring med elektriske dele.

• Vær forsigtig, når du rengør eller inspicerer luftfilteret.
Det er nødvendigt at arbejde i højden, og du skal derfor 
være meget forsigtig. Hvis stilladset er ustabilt, kan du 
risikere at falde ned eller at få overbalance og derved 
komme til skade.

• Placér ikke vandbeholdere (blomstervaser osv.) på 
enheden med varmegenvindings-blæser, da dette kan 
medføre elektrisk stød eller brand.

• Udstyret må ikke anvendes af små børn uden opsyn, 
eller af personer, der ikke har viden om brug af 
klimaanlæg.
Dette kan medføre tilskadekomst eller elektrisk stød.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger 
med indendørsenheden eller med fjernbetjeningen.
Hvis et barn utilsigtet betjener klimaanlægget, kan det 
medføre tilskadekomst eller elektrisk stød.

ADVARSEL (ved installation)

• Kontakt din lokale forhandler vedrørende 
installationsarbejde.
Forkert arbejde udført af ejeren kan medføre vandlækage, 
elektrisk stød eller brand.

• Installationen bør foretages ifølge 
installationsvejledningen.
Forkert installation kan medføre lækage, elektrisk stød eller 
brand. Hvis enheden falder ned, kan det medføre 
tilskadekomst.

• Montér ikke enheden på steder, hvor temperaturen 
omkring enheden eller ved indendørs gitre til luftindtag 
og -afgang kan falde til under frysepunktet.
<Kun VKM-GBMV1 serien>
Vandet i vandrør, luftbefugter, magnetventiler og andre 
komponenter kan fryse, hvilket medfører revnedannelse og 
lækager.

• Afgangsluft må ikke kunne suges ind i det udendørs 
luftindtag.
Dette kan forurene rummet, og det kan være 
sundhedsskadeligt.

• Placér det udvendige luftindtag således, at det ikke 
indsuger afgangsluft, der indeholder udstødningsgas 
osv.
Formert installation kan medføre ilttab i rummet, og derved 
alvorlige ulykker.

• Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede 
elektrikere.
Kontakt forhandleren i forbindelse med ledningsarbejde. 
Udfør aldrig ledningsarbejde selv. 

• Der skal bruges en separat strømkreds ved strøm-
forsyning til denne enhed, og alt el-arbejde skal udføres 
af fagfolk i overensstemmelse med lokale love og 
bestemmelser.
For lidt kapacitet eller forkert installation kan forårsage 
elektrisk stød eller brand.

• Enheden med varmegenvindings-blæser skal have 
jordforbindelse.
Man må ikke jordforbinde enheden med varmegenvindings-
blæser til et vandrør, en lynafleder eller en telefon-
jordforbindelse. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere 
i elektrisk stød eller brand. En kraftigt stødstrøm fra lynned-
slag eller andre kilder kan medføre skader på enheden med 
varmegenvindings-blæser.

• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det 
medføre elektrisk stød eller brand.

• Installér enheden på et fast fundament, der kan bære 
enhedens vægt.
Hvis ikke fundamentet er stærkt nok, kan det medføre, 
at enheden falder ned og forårsager tilskadekomst.

• Tilslut kun fjernbetjeningen til den korrekte model.
Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Tilslut ikke yderligere elektriske ledninger.
Det kan medføre brand.

• Søg råd hos din forhandler i tilfælde af, at anlægget 
lækker kølemiddel.
Når enheden med varmegenvindings-blæser installeres 
i et lille rum, skal man sørge for, at den mængde køle-
middel, som eventuelt kan lække, ikke overskrider grænse-
værdien, selv hvis lækage forekommer. Ellers kan det 
medføre tilskadekomst på grund af iltsvind.

• Installér ikke enheden med varmegenvindings-blæser 
på et sted, hvor der er fare for, at den kan udsættes for 
udtrængende, letantændelig gas.
Ved gaslækage kan ophobning af gas tæt på enheden med 
varmegenvindings-blæser medføre brand.
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PAS PÅ (ved installation)

• Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blæser 
eller gitre til luftindtag og -afgang på følgende steder.
1. Steder, der udsættes for høj temperatur eller direkte

ild.
Undgå steder, hvor temperaturen tæt på enheden med 
varmegenvindings-blæser eller gitre til luftindtag og 
-afgang overskrider 40°C. Hvis enheden anvendes ved 
høj temperatur, kan det medføre deformering af luftfilter 
eller varmeveksler-element, eller at motoren brænder 
sammen.

2. Steder såsom køkkener eller andre steder, hvor der 
forekommer olietåge.
Det kan medføre brand.

3. Steder såsom maskinanlæg og kemiske anlæg, hvor 
der dannes luft, som indeholder skadelige gasser 
eller korroderende stoffer såsom syre, alkaliske 
stoffer, organiske opløsningsmidler eller maling.
Steder, hvor lækage af brændbare gasser er 
sandsynlig.
Dette kan medføre gasforgiftning eller brand.

4. Steder såsom badeværelser, hvor der er fugt.
Der kan forekomme overgang, elektrisk stød eller andre 
fejl.

5. Steder, hvor temperaturen er under nul.
<Kun VKM-GBMV1 serien>
Hvis enheden anvendes ved temperaturer under 0°C, 
kan afløbsbakken, føde- og afgangsrøret, 
luftbefugtningselementet, magnetventilerne og andre dele 
fryse, hvilket kan medføre ulykker.

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

7. Steder, hvor der forekommer megen sod.
Sod sætter sig på luftfilteret og varmeveksler-elementet, 
hvilket gør disse dele ubrugelige.

• Er der truffet forholdsregler for beskyttelses mod sne? 
Kontakt forhandleren for at få oplysninger herom.

• Kontrollér, at temperatur og fugtighed på installations-
stedet er inden for det tilladte område, og at grænse-
værdierne ikke overskrides.
Montér ikke enheden i køle- eller frysehuse eller andre 
steder med lav temperatur eller tæt på opvarmede svømme-
bassiner. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

• Montér de to udendørs kanaler med en hældning, så der 
ikke løber regnvand ind i enheden.
Hvis ikke, kan der løbe vand ind i bygningen og beskadige 
møbler, og det kan medføre elektrisk stød eller brand.

• Isolér de to udendørs kanaler, så der ikke dannes 
kondens (isolér også den indendørs kanal, hvis 
nødvendigt).
Hvis ikke, kan der løbe vand ind i bygningen og beskadige 
møbler osv.

• Brug elektrisk isolering mellem kanalen og væggen, når 
der anvendes metalkanaler for at lede metaldele eller 
ledningskapper eller metalplade ind i bygninger af træ.
Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Montér drænrørene korrekt, så alt vand bortledes.
Hvis ikke drænrørene monteres korrekt, kan vandet ikke 
ledes ud. I dette tilfælde kan der ansamles smuds i dræn-
røret, hvilket kan medføre vandlækage. Hvis dette fore-
kommer, skal du standse enheden med varmegenvindings-
blæser og ringe til din forhandler for at få hjælp.

• Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko for, at 
den bliver våd.
Hvis der trænger vand ind i fjernbetjeningen, kan det 
medføre krybestrøm, og elektroniske komponenter kan blive 
beskadiget. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

ADVARSEL
(Ved flytning og 
genmontering/reparation)

• Foretag ikke ændringer på enheden med 
varmegenvindings-blæser.
Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Kontakt din forhandler, hvis enheden med varme-
genvindings-blæser skal flyttes og installeres igen.
Forkert installationsarbejde kan medføre lækage, elektrisk 
stød eller brand.

• Man må ikke selv adskille eller reparere enheden.
Der er risiko for elektrisk stød eller brand. 
Kontakt forhandleren for at få udført dette arbejde.

• Pas på ikke at vippe enheden med varmegenvindings-
blæser, når du afmonterer den.
Vandet inde i enheden kan dryppe eller lække og ramme 
møbler osv.

• Man må ikke selv ændre eller geninstallere 
fjernbetjeningen.
Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din forhandler.

• Hvis der forekommer funktionsfejl på enheden med 
varmegenvindings-blæser (brændt lugt el. lign.), skal 
du slukke for strømmen til enheden og kontakte din 
forhandler.
Fortsat drift i unormal tilstand kan medføre defekter, 
elektrisk stød og brand.

<KONTROLLISTE, DOG IKKE SIKKERHEDSANVISNINGER>
Du skal kontrollere emnerne beskrevet nedenfor. Spørg din 
lokale forhandler, hvis du er i tvivl, eller hvis ikke du selv kan 
foretage kontrollen.

■ KONTROLLISTE, VALG AF INSTALLATIONSSTED
• Er udendørsenheden installeret på et godt ventileret 

sted uden hindringer omkring enheden?
• Foretag ikke installation på stederne beskrevet 

nedenfor.
a.Steder med høj forekomst af mineralsk olie såsom 

skæreolie i luften.
b.Steder med saltholdig luft, såsom kystområder.
c. Steder med sulfidholdig gas i luften, såsom varme kilder.
d.Steder, hvor spændingen svinger meget, eksempelvis på 

fabrikker.
e. I køretøjer eller på skibe.
f. Steder med damp- eller olieholdig luft, såsom køkkener.
g.Steder, hvor mekanisk udstyr danner elektromagnetiske 

bølger.
h.Steder med syre- eller alkaliholdig damp.

• Er der truffet forholdsregler for beskyttelses mod sne?
Kontakt din forhandler for at få nærmere oplysninger.

■ KONTROLLISTE, FØRING AF EL-LEDNINGER
• Alt ledningsarbejde skal udføres af autoriserede 

elektrikere.
Lad være med at foretage arbejdet selv. Kontakt 
forhandleren.

• El-ledninger skal føres i henhold til kravene i lokale 
standarder.

• Er kredsen udelukkende til klimaanlægget?
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■ KONTROLLISTE, DRIFTSSTØJ
• Er enheden installeret på følgende steder?

a.Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, 
og som ikke forstærker støj eller vibration.

b.Et sted, hvor naboer ikke generes af varm luft og støj fra 
luftafgangen på udendørsenheden.

• Er der hindringer tæt på udendørsenhedens luftafgang?
Dette kan hindre korrekt funktion og øge driftsstøjen.

• Hvis der forekommer unormal støj under driften, skal du 
kontakte din forhandler.

■ KONTROLLISTE, DRÆNRØR OG 
VANDFORSYNING

• Kontrollér, at vandet ledes uhindret væk.
I køledrift må drænvand fra udendørsenhedens drænrør ikke 
tilstoppe drænrøret med smuds eller støv, hvilket vil medføre 
vandlækage på indendørsenheden.
Stands enheden, og kontakt forhandleren.

2 FØR MAN GÅR I GANG
Denne driftsvejledning gælder for følgende systemer med 
standardstyring. Kontakt din forhandler for at få oplyst, hvilken 
fremgangsmåde der passer til systemets type og mærke, før 
du begynder at bruge anlægget.
Hvis anlægget har et specielt styresystem, skal man kontakte 
sin forhandler for vejledning om den betjening, der passer til 
dette system. 

2.1 BETEGNELSE AF DELE (Se fig. 1)
(1) Hængebeslag
(2) Kanalflange
(3) Udblæsningsventilator
(4) Luftfilter (med lang levetid)
(5) Dæmper
(6) Styreboks
(7) Servicedæksel
(8) Varmeveksler-elementer
(9) Fabriksskilt

(10) Lufttilførselsblæser
(11) Konvektor med direkte ekspansion
(12) Gasrør
(13) Væskerør
(14) Drænudtag
(15) Luftbefugter (med naturlig fordampning) 

<Kun VKM-GBMV1 serien>
(16) Afløbssi (medfølger) <kun VKM-GBMV1 serien>
(17) Tank vandforsyning <kun VKM-GBMV1 serien>
(18) Magnetventil <kun VKM-GBMV1 serien>
(19) Fjernbetjening (valgfrit tilbehør)
(20) Dæmpermotor
(21) EA Udblæsningsluft ud
(22) OA Frisk luft udefra (udendørs luft)
(23) RA Returluft fra rummet
(24) SA Luft tilført rummet

2.2 FJERNBETJENING OG OMSKIFTERKONTAKT: 
HVER KONTAKTS NAVN OG FUNKTION SAMT 
DISPLAY (se fig. 3)

• Funktioner og visning af enheden beskrives kun for 
emnerne markeret med en stjerne (* mærke). Umarkerede 
emner er funktioner på det kombinerede klimaanlæg. Hvis 
man anvender knapper til funktioner, der ikke forefindes 
(knapper, der ikke beskrives i teksten), vises "NOT 
AVAILABLE" (ikke tilgængelig) på displayet. Spørg 
forhandleren vedrørende en mere detaljeret beskrivelse af 
disse funktioner (knapper).

*1 ON/OFF knap
Tryk på knappen for at starte anlægget. Tryk på knappen 
igen for at standse anlægget.

*2 Driftslampe (rød)
Driftslampen lyser under drift eller blinker i tilfælde af 
driftsfejl.

*3 Display " " (kontrolleret omskiftning)
Kan blive vist ved kombination med et klimaanlæg med 
VRV-system.
Det er ikke muligt at skifte mellem opvarmning/køling med 
fjernbetjeningen, når dette symbol vises.

4 Display " " (central styring)
Når dette vises på displayet, omskiftes systemet centralt. 
(Dette er ikke en standardfunktion.)

5 LEAVE HOME-SYMBOL " "
Leave home-symbolet viser status for leave home-
funktionen.

*6 Display " " (afrimning/varmstart)
Dette symbol kan blive vist, hvis udendørsenhedens 
konvektor fryser under varmedrift.

7 Display " " (luftrenser)
Displayet viser, at enheden for luftrensning er i drift.

8 Display " " " " " " " " " " 
(driftstilstand: "VENTILATION, TØRRING, 
AUTOMATIK, KØLING, OPVARMNING")
Her vises driftsstatus for det kombinerede klimaanlæg.
• Ingen "opvarmning" på VRVIII systemet (kun køling).
• " " er kun tilgængelig for systemer, der kører med 

køling og opvarmning på samme tid.

9 Fjernbetjening temperatur
Detekterer temperaturen omkring fjernbetjeningen. Dette 
er ikke det samme som temperaturen på den luft, som 
varmevekslerenheden returnerer fra rummet (RA).

*10 Display " " " " " "
Her vises ventilationstilstanden. 

11 MAKSIMALT INDSTILLET TEMPERATUR " "
Indstilling maksimum-temperatur viser den maksimalt 
indstillede temperatur, når anlægget er i limit-drift.

*12 SYMBOL FOR TIMER-INDSTILLING " "
Dette symbol viser, at funktionen for timer-indstilling er 
aktiveret.

13 Display " " (inspektion/testkørsel)
Når man trykker på knappen inspektion/testkørsel, viser 
displayet den driftstilstand, som systemet rent faktisk 
befinder sig i.

• Anvend ikke funktionen under normal drift (må kun 
anvendes af servicepersonale/montør).

ON Leave home er aktiveret.

BLINK Leave home kører.

OFF Leave home er deaktiveret.
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*14 OFF-SYMBOL " "
Dette symbol viser, at OFF-handlingen er valgt under 
programmering af timer-indstillingen.

15 MIN INDSTILLET TEMPERATUR " "
Indstilling minimum-temperatur viser den minimalt 
indstillede temperatur, når anlægget er i limit-drift.

*16 SYMBOLER FOR HANDLINGER " "
Disse symboler viser handlinger for hver dag på timer-
indstillingen.

17 Display " " (indstillet temperatur)
Her vises indstillet temperatur på det kombinerede 
klimaanlæg.
Vises ikke, når enheden anvendes som et uafhængigt 
system.

*18 Knap til valg af ventilation
Tryk på denne knap for at starte ventilation.

*19 Knap til styring af blæserhastighed
Tryk på denne knap for regulere blæserhastigheden.
(Se emne 30)

*20 Knap til inspektion/testkørsel
Anvendes ikke, kun til service.

*21 KNAP TIL PROGRAMMERING " "
Denne knap er en all-round-knap.
Alt efter tidligere ændringer udført af brugeren kan 
programmeringsknappen have forskellige funktioner.

*22 KNAP TIL TIMER-INDSTILLING " "
Denne knap aktiverer eller deaktiverer timer-indstillingen.

*23 Knap til programmeringstid
Anvend denne knap ved programmering af tidspunkt for 
start og/eller stop.

24 Display " " (luftstrømsklap)
Her vises retning og tilstand på luftstrømsklappen på det 
kombinerede klimaanlæg.

25 Knap til temperaturindstilling
Brug denne knap til indstilling af den ønskede temperatur 
på klimaanlægget kombineret med denne enhed.
Denne knap kan ikke anvendes sammen med denne 
enhed.
På denne enhed kan temperaturindstillingen ikke ændres.

26 KNAP TIL KONTROLPUNKT/BEGRÆNSNING " "
Denne knap skifter mellem kontrolpunkt eller  
(kun programmeringstilstand).

27 KNAP TIL ÆNDRING AF  
DRIFTSTILSTAND" "
Denne knap er en all-round-knap. Alt efter tidligere 
ændringer udført af brugeren kan knappen have følgende 
funktioner:

*28 INDIKATOR FOR UGEDAG " "
Indikatoren for ugedag viser den aktuelle ugedag (eller 
den indstillede dag under læsning eller programmering af 
timer-indstillingen).

*29 VISNING AF UR " "
Uret viser det aktuelle tidspunkt (eller tidspunkt for 
hændelse under læsning eller programmering af timer-
indstillingen).

*30 Display " " (blæserhastighed)
Dette display viser den valgte blæserhastighed.
* Dette vises kun, når man trykker på knappen til valg af 

blæserhastighed. Normalt vises den indstillede 
blæserhastighed på det kombinerede klimaanlæg.

*31 SYMBOL TIDSPUNKT FOR RENSNING AF ELEMENT 
" "
Dette symbol viser, at elementet skal renses.

*32 Display " " (tid til at rense luftfilter)
Se "4.1 TIDSPUNKT FOR VEDLIGEHOLDELSE AF 
LUFTFILTERET".

33 Display " " (ventilation)
Displayet viser, at enheden kører med fuld 
varmevekslerkapacitet.

*34 Display "IKKE TILGÆNGELIG"
• "NOT AVAILABLE" (ikke tilgængelig) kan blive vist i 

nogle sekunder, hvis funktionen på den aktiverede knap 
ikke er tilgængelig for enheden eller klimaanlægget.

• "NOT AVAILABLE" (ikke tilgængelig) vises kun, hvis 
ingen af indendørsenhederne er udstyret med 
funktionen, når flere enheder kører samtidig. Vises ikke, 
hvis funktionen er tilgængelig på en enkelt enhed.

35 Knap til styring af blæserhastighed på klimaanlæg
Brug denne knap til indstilling af den ønskede blæser-
hastighed på klimaanlægget kombineret med denne 
enhed.

36 Knap til justering af luftstrømmens retning
Tryk på denne knap for at vælge retning på luftstrømmen 
på klimaanlægget kombineret med denne enhed.

*37 Knap til nulstilling af filtersymbol
Se "4.1 TIDSPUNKT FOR VEDLIGEHOLDELSE AF 
LUFTFILTERET".

BEMÆRK

• I modsætning til egentlige driftssituationer viser displayet på 
figur 3 alle symboler/meddelelser, der kan forekomme.

• Rens luftfiltret, som beskrevet i "4 VEDLIGEHOLDELSE", 
hvis filterlampen lyser. Tryk på filter-reset-knappen på 
fjernbetjeningen, når luftfilteret er renset og monteret igen. 
Filterlampen på displayet slukker.

• Funktioner og visning af enheden beskrives kun for emnerne 
markeret med en stjerne (* mærke). 
Umarkerede emner er funktioner på det kombinerede 
klimaanlæg. 

1 Valg af driftstilstand for installationen 
(VENTILATION, TØRRING, AUTOMATIK, KØLING, 
OPVARMNING).

2 Skift mellem minimum-temperatur og maksimum-
temperatur under limit-drift.

C
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2.3 SYSTEM-FORKLARINGER
Denne enhed kan være en del af to forskellige systemer: 
som en del af det kombinerede driftssystem anvendt 
sammen med VRVII SYSTEM klimaanlæg, og som et 
uafhængigt system, hvor der kun anvendes varme-
genvindings-blæser. En fjernbetjening er påkrævet, når 
systemet kører uafhængigt.
Spørg forhandleren om opsætningen af dit system, før du 
tager det i brug.
Se betjeningsvejledningen, der følger med hver enhed, 
vedrørende brug af fjernbetjeningen til indendørsenheden 
og den centrale styreenhed.
Se de medfølgende betjeningsvejledninger vedrørende 
brug af hver enkelt fjernbetjening.

■ BETJENING AF HVERT ENKELT SYSTEM
Eksempel på system (se fig. 2)
Betjeningssystem kombineret med VRVIII systemer
[Betjening]
Klimaanlæggets fjernbetjening starter og standser klima-
anlægget og enheden med varmegenvindings-blæser.
Du kan også vælge blæserhastighed og ventilationstilstand.
Se "3 DRIFTSPROCEDURE".
I mellemliggende perioder, hvor enheden med 
varmegenvindings-blæser anvendes uden klimaanlægget, skal 
man vælge "ventilation" med knappen til valg af driftstilstand. 
(Se 2.4)

Eksempel på system (se fig. 2)
Uafhængigt system
[Betjening]
Enheden med varmegenvindings-blæser kan startes og 
standses med fjernbetjeningen.
Du kan også vælge blæserhastighed og ventilationstilstand.
Se "3 DRIFTSPROCEDURE".

BEMÆRK

• Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis dette er 
nødvendigt, skal man ikke montere en enhed med 
varmegenvindings-blæser, men hellere en ekstra 
indendørsenhed.

2.4 VEDRØRENDE ET SYSTEM FORBUNDET 
DIREKTE MED KANALER

Eksempler på installation
System forbundet direkte med kanaler

BEMÆRK)
• Systemet skal betjenes i forbindelse med klimaanlægget.
• Tilslut ikke til indendørsenhedens afgangsside.

Uafhængigt kanalsystem

Enheden med varmegenvindings-blæser kan ikke køres 
uafhængigt, når klimaanlægget er forbundet med denne 
enhed via en kanal. Når man anvender enheden med 
varmegenvindings-blæser, skal man indstille 
klimaanlægget til ventilation med lav blæserhastighed.

Fjernbetjening til indendørsenhed

• Hver gang, du trykker på knappen til valg af driftstilstand, 
ændres visningen, som vist på næste billede.

1 Visning af driftstilstand
“Ventilation" vises.

2 Knap til valg af driftstilstand

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Eksempel 1:
Ved fjernbetjening BRC1D527 eller lignende.
Displayet skifter, som vist nedenfor.

BEMÆRK) Den aktuelle ventilationstilstand kan blive vist 
og vælges på fjernbetjeningen.

• Bed en kvalificeret servicetekniker om at rense filtrene, når 
displayet viser " " (tid til at rense luftfilter) (se afsnit 
"4 VEDLIGEHOLDELSE").

2.5 AUTOMATISK KØLING OM NATTEN
<AUTOMATISK BORTLEDNING AF VARME OM NATTEN>
Automatisk køling om natten er en energibesparende funktion, 
der kører om natten, når klimaanlægget er standset. Funktionen 
reducerer behovet for køling om morgenen, når klimaanlægget 
startes, ved at ventilere rum, der indeholder kontorudstyr, som 
øger rumtemperaturen.
• Automatisk køling om natten virker i køledrift, og når 

enheden er forbundet med VRV-systemer.
• Automatisk køling er fra fabrikken sat på "OFF", så du skal få 

din forhandler til at aktivere funktionen, hvis du ønsker at 
bruge den.

Gengivelse af driftstilstand

(a) Udendørstemperatur

(b) Indendørstemperatur

(c) Indstillet temperatur

(d) Klimaanlæggets driftstilstand

(e) Samlet driftstid, varmeveksler

■ FORKLARING PÅ AUTOMATISK KØLING OM 
NATTEN

Enheden sammenligner indendørs- og udendørstemperaturen, 
efter at klimaanlægget er standset for natten. Hvis følgende 
betingelser er opfyldt, starter driften, og når 
indendørstemperaturen når den værdi, der er indstillet på 
klimaanlægget, standser driften.

<Betingelser>
[1] Indendørstemperaturen er højere end værdien indstillet på 

klimaanlægget, og
[2] udendørstemperaturen er lavere end 

indendørstemperaturen.
Hvis ikke førnævnte betingelser er opfyldt, foretages der en ny 
vurdering for hver 60 minutter.

Når klimaanlægget og enheden med varmegenvindings-
blæser ikke er forbundet via en kanal

<Driftstilstand>

VRV:
Køling
Blæser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

VRV:
Ventilation
Blæser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

VRV:
Standsning
Blæser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

Når klimaanlægget og enheden med varmegenvindings-
blæser er forbundet via en kanal

<Driftstilstand>

VRV:
Køling
Blæser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

VRV:
Ventilation
Blæser til varmegenvinding:
Driftstilstand med varmegenvinding

A Temperatur (°C) i forbindelse med driftstilstand

B Næste morgen (tid)

C Automatisk køling om natten

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00
(d

)
(e

)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 DRIFTSPROCEDURE

3.1 KØLING, OPVARMNING OG KUN VENTILATION 
(SE FIG. 4)

[FORBEREDELSER]

• Tænd for hovedafbryderen 6 timer før drift for at beskytte 
enheden.
Sluk ikke for strømmen i forbindelse med opvarmning eller 
køling. Dette er for at sikre en jævn opstart.

Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere gange, 
og vælg den ønskede funktion.

" " køling

" " opvarmning

" " kun ventilation

BEMÆRK

• " " kan kun indstilles på systemer, der kører med køling og 
opvarmning på samme tid.

" " vises på alle fjernbetjeninger, når der kun 

anvendes køling med VRV system, men kun " " og 

" " kan indstilles.

• Vælg driftstilstanden på en fjernbetjening, hvor " " 
ikke vises.

" " " " og " " (kun til systemer med samtidig køling/
opvarmning), kan ikke vælges på fjernbetjeninger, hvor det 
vises.

Se 3.2, hvis " " vises.

Tryk på knappen til valg af ventilation, hvis du ønsker at 
ændre tilstanden.
Hver gang man trykker på knappen, gennemløber 
displayet følgende valgmuligheder.

BEMÆRK

• Det er ikke nødvendigt at ændre ventilationstilstanden, 
da den allerede er indstillet til "automatisk".

Tryk på knappen til valg af blæserhastighed, hvis du 
ønsker at ændre hastigheden.
Hver gang man trykker på knappen, gennemløber 
displayet følgende valgmuligheder.

L= Lav, H= Høj

Når man har valgt blæserhastighed, forsvinder 
visningen på displayet.
Herefter vises blæserhastigheden på det kombinerede 
klimaanlæg.

BEMÆRK

• Det er ikke nødvendigt at ændre blæserhastigheden, da 
montøren allerede har indstillet den til "Lav" eller "Høj".

Tryk på ON/OFF-knappen.
Driftslampen lyser, og systemet starter.

Standsning af systemet
Tryk på ON/OFF knappen igen. Driftslampen slukkes. Enheden 
standser.

• Når driften er standset, kan blæseren fortsætte med at køre 
i op til et minut.

• Blæseren kan standse, men dette er ikke en funktionsfejl.

BEMÆRK

• Sluk ikke for strømmen umiddelbart efter, at anlægget er 
standset. Vent mindst 5 minutter.
Hvis ikke, kan det medføre lækage eller driftsfejl.

• Man må ikke ændre driftstilstanden hyppigt inden for en kort 
tidsperiode.
Dette kan både medføre driftsfejl og fejl på kontakter eller 
relæer på fjernbetjeningen.

• Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt, 
spidst objekt.
Det kan beskadige fjernbetjeningen.

■ FORKLARING PÅ DRIFTSTILSTAND

BEMÆRK

• Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis dette er 
nødvendigt, skal man ikke montere en enhed med 
varmegenvindings-blæser, men hellere en ekstra 
indendørsenhed.

Automatisk tilstand Driftstilstand med 
varmegenvinding

Bypass-tilstand

1

2

3

L H

4

Køling Varmedrift Automatisk 

tilstand
Der vælges 

automatisk " " 

eller " ."

Ventilation 
Denne funktion 
kan kun anvendes 
i ventilationsdrift.
Enheden 
behandler luft 
udefra med 
varmeveksler-
elementet, men 
ikke med DX 
ekspansions-
konvektoren.

Når anlægget kører i ventilationsdrift, 
justerer enheden luften udefra i forhold 
til indendørstemperaturen, hvorefter 
luften ledes ind i rummet.
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■ FORKLARING PÅ VENTILATIONSTILSTAND

BEMÆRK

Automatisk tilstand : Kombineret med med et 
klimaanlæg med VRV-system
Enheden skifter automatisk mellem 
" " og " " baseret på informa-
tion fra VRV systemets klimaanlæg 
(opvarmning, køling, ventilation og 
indstillet temperatur) og information 
fra enheden med varmegenvindings-
blæser (indendørs- og udendørs 
temperatur).
Uafhængigt system
Enheden skifter automatisk mellem 
" " og " ", når den er 
kombineret med et klimaanlæg (ikke 
produceret af Daikin), og baseret på 
information fra enheden med 
varmegenvindings-blæser 
(indendørs- og udendørs temperatur), 
når enheden med varmegenvindings-
blæser kører separat.

Drift med varmeveksler : Luft udefra passerer gennem 
varmeveksler-elementet, og 
opvarmet luft fra varmeveksleren 
ledes ind i rummet.

Bypass-tilstand : I denne tilstand ledes luft udefra ikke 
gennem varmeveksler-elementet, men 
ledes ind i rummet ubehandlet.

■ OM OPVARMNING
Afrimning

• Under opvarmningen bliver udendørsenhedens konvektor 
koldere. 
Varmekapaciteten falder, og systemet starter afrimningen.

• Fjernbetjeningen viser " ", indtil der blæses varm luft 
ind.

• Enheden går tilbage til opvarmning igen efter 6 - 8 minutter 
(maksimalt 10 minutter).

• Under afrimning fortsætter enhedens blæsere med at køre 
(fabriksindstilling).
Formålet med dette er at opretholde graden af ventilation og 
befugtning.

• Ændringer på enheder i rummet bør overvejes, hvis der er 
risiko for, at det trækker ind gennem lufttilførsels-åbningen.

• Man kan standse blæseren med fjernbetjeningen.
Undlad dog at standse blæseren på steder, hvor manglende 
ventilation på grund af standset blæser kan medføre, at der 
ledes forurenet luft eller fugt ind fra andre rum, eksempelvis 
hospitalsstuer, toiletter osv.
Kontakt din forhandler for at få nærmere oplysninger.

Varmstart

• Fjernbetjeningen viser " ", indtil der blæses varm luft 
ind, dvs. når opvarmning startes.

3.2 INDSTILLING AF PRIMÆR FJERNBETJENING 
(se fig. 5)

• Hvis systemet er installeret som vist nedenfor, er det 
nødvendigt at definere en af fjernbetjeningerne som den 
PRIMÆRE fjernbetjening.

• Det er kun den PRIMÆRE fjernbetjening, der kan vælge 
opvarmning, køling eller automatik (sidstnævnte kun på 
systemer med samtidig køling/opvarmning).

• Displayet på de SEKUNDÆRE fjernbetjeninger viser 
" ", (kontrolleret omskiftning), og de følger 
automatisk den driftsmåde, som er angivet med den 
PRIMÆRE fjernbetjening.

Det er dog muligt at skifte til tørrefunktion ved hjælp af 
SEKUNDÆRE fjernbetjeninger, selvom systemet udfører en 
kølefunktion, som er valgt med den PRIMÆRE fjernbetjening.

(systemer med valg mellem køling/opvarmning)
Når flere indendørsenheder eller denne enhed er tilsluttet en 
enkelt udendørsenhed.

(systemer med samtidig køling/opvarmning)
Når flere indendørsenheder eller flere af denne type enheder er 
tilsluttet udendørsenheden via BS-enheden.

1 Indendørsenhed

2 Blæser til varmegenvinding med DX konvektor

3 En af disse fjernbetjeninger kan defineres som den 
PRIMÆRE fjernbetjening.

1 BS-enhed:
Dette er den enhed, der vælger køling og opvarmning.

2 Blæser til varmegenvinding med DX konvektor

3 Indendørsenhed

4 En af disse fjernbetjeninger kan defineres som den 
PRIMÆRE fjernbetjening.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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SÅDAN DEFINERES DEN PRIMÆRE FJERNBETJENING

Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den 
nuværende PRIMÆRE fjernbetjening i 4 sekunder.
Displayet viser " " (kontrolleret omskiftning) 
på alle fjernbetjeninger, som er tilsluttet den samme 
udendørsenhed, eller BS-enheden blinker.

• " " blinker, lige efter at der er tændt for strømmen.

• Ventilationstilstanden kan ændres uanset indstillingen 
(PRIMÆR eller SEKUNDÆR).

BEMÆRK

• Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis 
enheden er tilsluttet det samme system som andre 
indendørsenheder, skal man definere den PRIMÆRE 
fjernbetjening på de andre enheder.

Tryk på knappen til valg af funktion på den fjern-
betjening, du ønsker at definere som den PRIMÆRE 
fjernbetjening. Så er definitionen fuldført. Denne 
fjernbetjening er nu udpeget til at være den PRIMÆRE 
fjernbetjening, og displayet, som viser " " 
(kontrolleret omskiftning), forsvinder.
Displayet på de andre fjernbetjeninger viser 
" " (kontrolleret omskiftning).

Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den 
PRIMÆRE fjernbetjening (dvs. en fjernbetjening, der 
ikke viser " ") for at skifte mellem tilstande. 
Displayet skifter mellem " " – " " (kun på systemer 
med samtidig køling/opvarmning) – " " – " ".
Displayet på SEKUNDÆRE fjernbetjeninger skifter også 
automatisk.

■ DETALJER OG AKTIVITET VED BETJENING

• Indstilling af den PRIMÆRE fjernbetjening (uden visning 
af " ") til køling/opvarmning vil få SEKUNDÆRE 
fjernbetjeninger (med visning af " ") til at skifte 
til samme tilstand som den PRIMÆRE fjernbetjening.
Der kan dog vælges ventilationstilstand.

• Indstilling af den PRIMÆRE fjernbetjening (uden visning 
af " ") til ventilation medfører, at SEKUNDÆRE 
fjernbetjeninger (med visning af " ") også kun kan 
indstilles til ventilation.

3.3 PROGRAMMERING AF SYSTEMETS START/
STOP-FUNKTIONER VED HJÆLP AF TIMER

3.3.1 PROGRAMMERING OG INDSTILLING AF TIMER 
MED FJERNBETJENINGEN BRC1D527 (se fig. 6)

• Styreenheden er udstyret med en timer-indstilling, som gør 
det muligt for brugeren at udføre installationen automatisk, 
indstilling af ur og ugedag er påkrævet for at kunne bruge 
timer-indstillingen.

• Se betjeningsvejledningen for fjernbetjeningen vedr. 
indstilling af uret.

Gå til mandag ved at trykke på " "-knappen.
" " symbolet vises, " " blinker og et af 
" " eller " " symbolerne 
kan blive vist, men alle andre felter forbliver tomme, 
og dette indikerer, at der ikke er indprogrammeret 
handlinger for mandag.
Start program-tilstand ved at holde " "-knappen 
nede i 5 sekunder, nu blinker " "-symbolet også.
Tryk på " "-knappen for at aktivere den første, 
indprogrammerede handling. 
Der vises et blinkende " ", som indikerer, at den første 
indprogrammerede handling for mandag indlæses. 
Displayet for indstilling af temperatur og urets display 
blinker.
Indlæs det tidspunkt, hvor handlingen skal starte, 
med " " & " "-knapperne (min. trin = 
10 minutter).
Tryk på " "-knappen for at vise den næste 
indprogrammerede handling. Hvis der er programmeret 
en yderligere anden handling for mandag, blinker " " 
og " " vises. 
Hvis man antager, at der er indprogrammeret 
5 handlinger for mandag, vil det kræve 5 tryk at få vist 
alle programmerede handlinger.
Indlæs det tidspunkt, hvor handlingen skal standse, 
med " " & " "-knapperne (min. trin = 
10 minutter).
Tryk på " "-knappen. " "-symbolet vises.
Dette symbol betyder, at enheden vil standse på det 
indstillede tidspunkt.
Når alle data vedrørende handlinger for timer-
indstillingen for mandag er indlæste, skal du bekræfte de 
indprogrammerede handlinger.
Du skal sikre dig, at den sidste handling for timer-
indstillingen, som du vil beholde, er valgt (handlinger for 
timer-indstillingen med et højere nummer bliver slettet). 

Nu skal du vælge mellem 2 muligheder:

1. BEKRÆFT OG KOPIER TIL DEN NÆSTE DAG
Den planlagte timer-funktion programmeret for den 
aktuelle dag gælder også for næste dag. Brug funktionen 
"Bekræft seneste handling og kopier handlinger til næste 
dag" ved at trykke på " " og " " -knapperne 
samtidigt i 5 sekunder. "INDIKATOR FOR UGEDAG" 
skifter fra " " til " ".

2. KUN BEKRÆFTELSE
Den planlagte timer-funktion programmeret for den 
aktuelle dag gælder kun for den valgte dag. Brug 
funktionen "Bekræft seneste handling og gå til næste 
dag" ved at trykke på " " -knappen i 5 sekunder.
Program-modus er afsluttet, og alt efter det valg, du har 
foretaget, gemmes de indprogrammerede handlinger for 
mandag (og muligvis tirsdag).

PROGRAMMERING AF RESTEN AF UGENS DAGE
Programmering af andre ugedage er identisk med programme-

ring af den første dag i ugen. " " blinker og indikerer den 

valgte dag, " " og " " er konstante, hvis handlinger er blevet 

kopieret fra mandag til tirsdag, kun " " vises, hvis ikke der er 
kopieret handlinger fra mandag til tirsdag.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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BEMÆRK) Timer-indstillingen kan ikke:
• styre ventilatorhastigheden,
• styre luftstrømsretningen,
• styre ventilationen,
• styre blæserhastigheden,
• skifte driftstilstand i forhold til et fastlagt kontrolpunkt.

Parametrene nævnt ovenfor kan man indstille manuelt uden at 
komme i konflikt med timer-indstillingen.

3.4 OPTIMAL DRIFT
Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet 
fungerer korrekt.

• Når displayet viser " ", skal du få en uddannet 
servicetekniker til at rense filtrene (se 
"4 VEDLIGEHOLDELSE").

• Anvend ikke enheden med varmegenvindings-blæser 
i bypass-tilstand, når luften i rummet varmes op om 
vinteren, eller når den udendørs temperatur er 30°C 
eller mere.
Dette kan medføre kondensdannelse på den primære 
enhed eller på luftafgangsgitteret, eller omkring lufttilførsels-
åbningen.

• Hold indendørsenheden og fjernbetjeningen mindst 1 m 
væk fra tv- og radioapparater, stereoanlæg og andet 
lignende udstyr.
Ellers kan der forekomme billedforstyrrelser eller støj.

• Sluk for kontakten til hovedstrømforsyningen når 
anlægget ikke bruges i længere perioder. Når kontakten 
til hovedstrømforsyningen er tændt, bruges der effekt, 
selv om anlægget ikke er i drift.
Sluk for kontakten til hovedstrømforsyningen for energi-
besparelse. Når der skal startes igen, skal du tænde for 
hovedstrømskontakten 6 timer før start for jævn og rolig 
drift.

• Brug hanevand eller rent vand, og træf forholdsregler, 
så der ikke dannes kondens. (Kun VKM-GBMV1 serien)

• Befugterens levetid bliver kortere, hvis fødevandet er 
hårdt vand. (Kun VKM-GBMV1 serien)
Brug et vandblødgørende middel.

• Installér ikke fjernbetjeningen, hvor indendørs-
temperaturen og fugtigheden er uden for områderne 
0-35°C hhv. RH 40-80%.
Dette kan medføre driftsfejl.

• Fjernbetjeningen må ikke installeres på et sted, 
hvor den udsættes for direkte sollys.
Dette kan medføre misfarvning eller deformation.

BEMÆRK

• Hvis der er defekt på magnetventilen, viser fjernbetjeningen 
ikke en fejlkode.
Brug i denne tilstand vil medføre utilstrækkelig befugtning og 
øge vandforbruget.
Få altid magnetventilen kontrolleret i starten af 
varmesæsonen. (Kun VKM-GBMV1 serien)

4 VEDLIGEHOLDELSE
(skal udføres af kvalificeret 
servicepersonale)

VEDLIGEHOLDELSE MÅ KUN UDFØRES AF 
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE
MAN MÅ IKKE SELV ADSKILLE ELLER KONTROLLERE 
ENHEDEN.
• Arbejde i højden kan medføre ulykker. Kontakt din forhandler 

for at få udført vedligeholdelse på enheden.

4.1 TIDSPUNKT FOR VEDLIGEHOLDELSE AF 
LUFTFILTERET

Rens luftfilteret, når displayet viser " " (TID TIL AT RENSE 
LUFTFILTER).

Det anføres, at anlægget kan køre i et vist stykke tid.

MINDST EN GANG OM ÅRET (VED BRUG PÅ KONTORER)
(RENS LUFTFILTERET OFTERE, HVIS DET ER 
NØDVENDIGT)
• Få din forhandler til at rense luftfilteret.

• Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften 
er meget forurenet.

* Spørg din forhandler, hvis du ønsker at ændre indstilling af 
det tidspunkt, hvor filtersymbolet tændes.

PAS PÅ

• Brug altid luftfilteret.
Hvis ikke luftfilteret anvendes, tilstoppes varmeveksler-
elementerne, hvilket reducerer ydelsen og til sidst medfører 
driftsfejl.

TIDSPUNKT FOR RENGØRING AF VARMEVEKSLER-
ELEMENTET

MINDST EN GANG HVERT ANDET ÅR
(VED BRUG PÅ KONTORER)
(RENS ELEMENTET OFTERE, HVIS DET ER NØDVENDIGT)

På fjernbetjeninger, der viser filtersymbolet, skal man slå 
strømforsyningen til efter vedligeholdelse og trykke på 
filtersymbolets nulstillingsknap.
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4.2 SÆSONBETINGET VEDLIGEHOLDELSE
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

4.2.1 I BEGYNDELSEN AF SÆSONEN
• Spørg forhandleren om inspektion i starten og slutningen af 

sæsonen.

Til forhandlere

4.3 INSPEKTION AF BLÆSERMOTOR

BEMÆRK

• Hvis der er defekt på blæseren, viser fjernbetjeningen en 
fejlkode.
Brug i denne tilstand vil medføre utilstrækkelig ventilation.
Lufttilførsels- og udblæsningsventilatorer skal kontrolleres 
hver eller hver anden måned.
Man kan foretage en simpel kontrol, som beskrevet 
nedenfor.
Kontrollér luftflowet ved at holde en stang med en snor eller 
andet let materiale i enden hen over indsugnings- og 
udblæsningsgitteret.

4.4 UDSKIFTNING AF BEFUGTER-ELEMENTET
<Kun VKM-GBMV1 SERIEN>

• Befugter-elementet skal udskiftes jævnligt.
Befugter-elementet bør generelt udskiftes hvert tredje år, 
når fødevandet er blødt vand. Udefrakommende faktorer 
(såsom hårdt vand osv.) samt driftsbetingelser (klima-
regulering 24 timer om dagen osv.) kan reducere levetiden.

• Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål.

5 FEJLFINDING

5.1 FØLGENDE SITUATIONER ER IKKE TEGN PÅ 
DRIFTSFEJL

• Anlægget starter ikke.
<Symptom>

Symbolet " " (centralstyring) vises på fjern-
betjeningen, og displayet blinker i nogle få sekunder, når 
man trykker på ON/OFF-knappen.

<Årsag>
Dette viser, at enheden styres af centralstyringen.
Det blinkende display viser, at man ikke kan anvende 
fjernbetjeningen.

<Symptom>
Blæserne kører efter 1 minut, når man trykker på ON/OFF-
knappen.

<Årsag>
Dette angiver, at systemet gør klar til at starte.
Vent i ca. 1 minut.

• Driften standses nogle gange.
<Symptom>

På fjernbetjeningen vises "U5", og enheden standser, men 
starter igen efter få minutter.

<Årsag>
Dette er et tegn på, at fjernbetjeningen opfanger støj fra 
andet elektrisk udstyr end enheden med varmegenvindings-
blæser, og dette forhindrer kommunikation mellem 
enhederne og får dem til at standse.
Driften genstartes automatisk, når støjen forsvinder.

• "88" vises på fjernbetjeningen.
<Symptom>

Så snart der er tændt for strømmen, vises dette, og det 
forsvinder igen efter nogle sekunder.

<Årsag>
Dette angiver, at enheden kontrollerer, om fjernbetjeningen 
er i orden.
Vises kun midlertidigt.

Kontrolleret 
del

Vedligeholdelse Problemer, 
hvis ikke der 

udføres 
vedlige-
holdelse

Elementer, 
der skal 

kontrolleres
Løsning

Si 
(80-maske)

Kontrol af 
tilstopning

Rengør, hvis 
tilstoppet.

Utilstrækkelig 
befugtning.

Kontrol af 
o-ringe for 
revner

Udskift, hvis 
revnet.

Lækage.

Tank med 
fødevand

Kontrol af 
svømmer-
afbryderens 
funktion

Rengør, hvis 
ikke den 
fungerer 
korrekt på 
grund af 
tilsmudsning.

Utilstrækkelig 
befugtning.
Tank med 
fødevand 
løber over.

Kontrol af 
tilsmudsning

Rengør, 
hvis meget 
snavset.

Lav blæser-
effekt.
Reduceret 
befugtnings-
kapacitet.

Magnetventil

Kontrol af 
åbne- og 
lukke-
funktion.
Samme 
kontrol af 
svømmer-
afbryderens 
funktion. 

Udskift, 
hvis defekt.

Utilstrækkelig 
befugtning.
Tank med 
fødevand 
løber over. 
(forøget 
vandforbrug)
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5.2 FØLG NEDENSTÅENDE FORHOLDSREGLER, 
HVIS DER OPSTÅR EN AF FØLGENDE 
FEJLFUNKTIONER, OG KONTAKT DIN 
FORHANDLER

Systemet skal repareres af en uddannet servicetekniker.
MAN MÅ IKKE SELV ADSKILLE , REPARERE ELLER 
KONTROLLERE ENHEDEN.

ADVARSEL

Hvis varmegenvindings-blæseren ikke kører normalt 
(det lugter brændt el. lign.), skal man afbryde strøm-
forsyningen og kontakte forhandleren.
Fortsat drift i denne tilstand kan medføre defekter, elektrisk 
stød og brand.

• Enheden kører slet ikke.
a. Kontrollér, om der er strømsvigt.

Gør følgende: Slå strømmen til, og start anlægget igen.

b. Kontrollér, om der er sprunget en sikring.
Gør følgende: Afbryd strømforsyningen.

c. Kontrollér, om afbryderen virker.
Gør følgende: Tænd for strømmen med afbryderen 

i OFF-position.
Tænd ikke for strømmen med afbryderen 
i aktiveret position.
(kontakt forhandleren)

• Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, en 
afbryder eller et HFI-relæ ofte bliver aktiveret, eller hvis 
ON/OFF-kontakten ikke fungerer korrekt.
Gør følgende: Tænd ikke for strømmen.

• Knapperne på fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.
Gør følgende: Sluk for hovedafbryderen.

• Hvis displayet viser " " (INSPEKTION), "ENHEDS-
NR.", og DRIFTSLAMPEN blinker, og "FEJLKODE" 
vises.

Gør følgende: Giv forhandleren besked om modelnavn og 
om, hvad fejlkoden viser.

• Andre driftsfejl.
Gør følgende: Stands enheden.

Liste over fejlkoder på fjernbetjeningen på systemet med 
varmegenvindings-blæser

 :I tilfælde af driftsfejl med koden i hvide bogstaver på 
sort baggrund, kører enheden fortsat.
Man skal dog få den kontrolleret og repareret hurtigst 
muligt.
Hvis der vises andre fejlkoder end de ovennævnte, 
kan problemet være relateret til et kombineret klima-
anlæg eller en udendørsenhed. Se også betjenings-
vejledningen til klimaanlægget eller 
udendørsenhederne.

1 Hovedafbryder (fejlstrømsafbryder)

2 Flig

3 Aktiveret position

1 DRIFTSLAMPE

2 INSPEKTION visning

3 FEJLKODE

4 Nummer på INDENDØRS ENHED, hvor fejl er opstået

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Drifts-
lampe

Kontrol-
indikator

Enheds-
nr.

Fejlkode Beskrivelse

ON OFF Blinker 64
Fejl på termomodstand 
indendørs luft

ON OFF Blinker 65
Fejl på termomodstand udendørs 
luft

ON OFF Blinker 6A Dæmper-relateret driftsfejl

Blinker Blinker Blinker 6A
Dæmper-relateret driftsfejl + 
fejl på termomodstand

Blinker Blinker Blinker A1 Defekt printkort

ON OFF Blinker A1 Defekt printkort

Blinker Blinker Blinker A6 Blokeret rotor

Blinker Blinker Blinker A8 Spændingsfejl strømforsyning

Blinker Blinker Blinker A9
Defekt på elektrisk 
ekspansionsventil

Blinker Blinker Blinker C1 Kommunikationsfejl blæser

Blinker Blinker Blinker C4
Væskerør termomodstand 
fejl (fejl på forbindelse, 
afbrydelse, kortslutning)

Blinker Blinker Blinker C5
Gasrør termomodstand fejl 
(fejl på forbindelse, 
afbrydelse, kortslutning)

Blinker Blinker Blinker C9
Indsugningsluft til konvektor 
termomodstand fejl (fejl på for-
bindelse, afbrydelse, kortslutning)

Blinker Blinker Blinker U3
Testkørsel af system ikke 
foretaget

Blinker Blinker Blinker CA
Termomodstand udendørs 
luft defekt (konvektor 
udendørs luft)

Blinker Blinker Blinker U5
Transmissionsfejl mellem 
enhed og fjernbetjening

OFF Blinker OFF U5 Definitionsfejl på fjernbetjening

OFF Blinker OFF U8
Transmissionsfejl mellem 
PRIMÆR og SEKUNDÆR 
fjernbetjening

OFF Blinker Blinker UA
Forkert kombination 
indendørsenhed/fjernbetjening

ON Blinker ON UC Overlap central styreadresse

Blinker Blinker Blinker UE
Transmissionsfejl mellem 
enhed og central styreenhed
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5.3 HVIS SYSTEMET IKKE FUNGERER KORREKT 
MED UNDTAGELSE AF DE OVENNÆVNTE 
TILFÆLDE, OG HVIS INGEN AF DE OVEN-
NÆVNTE FEJL ER ÅBENBARE, SKAL MAN 
KONTAKTE FORHANDLEREN OG FÅ EN 
KVALIFICERET SERVICETEKNIKER TIL AT 
UNDERSØGE ANLÆGGET I OVERENS-
STEMMELSE MED BESKRIVELSEN NEDENFOR

Følgende driftsfejl skal kontrolleres af en kvalificeret 
servicetekniker. Man må ikke selv kontrollere systemet.

• Enheden kører slet ikke.
a. Kontrollér, om der er strømsvigt.

Slå strømmen til, og start anlægget igen.
b. Kontrollér, om der er sprunget en sikring.

Skift sikringen.
c. Kontrollér, om afbryderen virker.

Kontakt forhandleren.
d. Er der problemer med strømforsyning eller ledninger?

Kontrollér strømforsyningen og ledningerne.
e. Er der problemer med blæser-enheden?

Kontrollér blæsermotoren og blæseren.

• Mængden af udblæsningsluft er lille ved et højt 
støjniveau.
a. Kontrollér, om luftfiltret eller varmeveksler-elementet er

tilstoppet. (Kontrollér både SA og RA luftfiltre. (Kontrollér
begge sider af elementet).
Rens luftfiltret og varmeveksler-elementet.

• Mængden af udblæsningsluft er høj ved et højt 
støjniveau.
a. Kontrollér, om luftfiltret eller varmeveksler-elementet er

monteret.
Montér luftfiltret og varmeveksler-elementet.

• Det tørrer normalt om vinteren. <Kun VKM-GBMV1 
serien>
a. Er ventilen til vandforsyning åben?

Åben ventilen til vandforsyning.
b. Har du ændret på indstillingen af luftbefugterens styredel 

(medfølger ikke)?
Ret indstillingen.

• Ringe eller ingen luftbefugtning. <Kun VKM-GBMV1 
serien>
a. Er der vand i fødetanken?
b. Tilføres der vand?

Kontrollér vandtilførselsrørene og tilfør vand.
c. Er sien tilstoppet?

Rens sien.
d. Er magnetventilen defekt (dvs. at den ikke åbner)?

Udskift magnetventilen.
e. Er befugter-elementet defekt?

Udskift elementet.
f. Trænger vandet for hurtigt gennem befugter-elementet?

Udskif befugter-elementet.
g. Er styrekredsene defekte?

Udskift printkortet og andre elektriske dele.
h. Er svømmerafbryderen defekt?

Udskift svømmerafbryderen.
i. Er vandforsyningen tilstrækkelig?

Nulstil, så der er tilstrækkeligt med tryk.
j. Er der fremmedlegemer i tanken med fødevand?

Rengør vandtanken.

6 SERVICE OG GARANTI EFTER SALG

6.1 SERVICE EFTER SALG

ADVARSEL

• Man må ikke foretage ændringer på enheden.
Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

• Man må ikke selv adskille eller reparere enheden.
Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
Kontakt forhandleren.

• Hvis der lækker kølemiddel, er der fare for brand.
Kølemidlet, som anvendes i denne enhed, er ufarligt.
Selvom kølemidlet normalt ikke lækker, kan der dog dannes 
giftige gasser, hvis kølemidlet lækker i et rum og kommer 
i kontakt med letantændelige luftarter i udstyr, eksempelvis 
en varmeblæser, en ovn, et (gas-)komfur osv.
Når en lækagefejl er blevet rettet, skal man over for en 
servicetekniker bekræfte, at lækagen er blevet tætnet 
korrekt, før anlægget igen tages i brug.

• Man må ikke selv flytte eller geninstallere enheden.
Forkert installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød 
eller brand.
Kontakt forhandleren.

■ NÅR DU FÅR DIN FORHANDLER TIL AT UDFØRE 
REPARATIONER, SKAL DU GIVE PERSONALET 
OPLYSNINGER OM FØLGENDE DETALJER:
• Leveringsdato og dato for installation: 
• Funktionsfejl: 
Giv personalet besked om detaljer vedrørende fejlen.
(Fejlkode vist på fjernbetjeningen.)
• Navn, adresse, telefonnummer

■ REPARATION EFTER UDLØB AF 
GARANTIPERIODEN
Kontakt forhandleren. Hvis det er nødvendigt at foretage 
reparation, vil forhandleren udføre arbejdet mod betaling.

■ MINIMUM OPLAGRINGSTID FOR VIGTIGE 
KOMPONENTER
Selv efter at produktionen af en bestemt type klimaanlæg 
er ophørt, lagerføres vigtige komponenter til dette anlæg 
i mindst 6 år.
Vigtige dele er dele, der er absolut nødvendige for at 
klimaanlægget kan køre.

■ ANBEFALINGER VEDRØRENDE SERVICE OG 
INSPEKTION
Da der samles støv efter at enheden har været anvendt 
i flere år, vil ydelsen falde i nogen grad.
Adskillelse og indvendig rengøring kræver teknisk viden, 
så vi anbefaler, at man laver en serviceaftale (mod betaling) 
med forhandleren, som rækker ud over almindelig 
vedligeholdelse.

■ ANBEFALEDE INTERVALLER FOR INSPEKTION 
OG VEDLIGEHOLDELSE
[Bemærk: Vedligeholdelsesintervallet er ikke det 
samme som garantiperioden.]
I tabel 1 lægges følgende betingelser til grund for 
anvendelse.
• Normal drift uden at anlægget startes og standses ofte.

(Alt efter model anbefaler vi, at man ikke starter og standser 
maskinen mere end 6 gange i timen ved normal brug).

• Enhedens driftstid ansættes til 10 timer pr. dag og 
2.500 timer pr. år.
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• Tabel 1 - Liste over inspektions- og serviceinterval

*1:
• Man kan foretage en simpel kontrol, som beskrevet 

nedenfor.
Kontrollér luftflowet ved at holde en stang med en snor eller 
andet let materiale i enden hen over indsugnings- og 
udblæsningsgitteret.

*2:
• Hvis der er defekt på magnetventilen, viser fjernbetjeningen 

ikke en fejlkode.
Brug i denne tilstand vil medføre utilstrækkelig befugtning og 
øge vandforbruget.
Få altid magnetventilen kontrolleret i starten af 
varmesæsonen.

Bem 1
Denne tabel viser primære dele.
Se aftalen om vedligeholdelse og inspektion for yderligere 
detaljer.
Bem 2
Serviceintervallet angiver anbefalede tidsperioder mellem 
service, så det sikres, at produktet fungerer så længe som 
muligt.
Anbefalede intervaller kan hjælpe til med at sænke 
omkostninger på vedligeholdelse og inspektion.
Alt efter, hvad der står i aftalen om vedligeholdelse og 
inspektion, kan inspektions- og serviceintervallerne rent faktisk 
være kortere end anført i denne vejledning.

Kortere intervaller for vedligeholdelse og udskiftning bør 
overvejes i følgende tilfælde.

• Når anlægget anvendes på varme, fugtige steder eller på 
steder med store udsving i temperatur og fugtighed.

• Når anlægget anvendes på steder med stort 
spændingsudsving (spænding, frekvens, bølgeforvrængning 
osv).
(enheden kan ikke anvendes, hvis spændingsudsvinget 
ligger uden for det tilladte område)

• Hvis anlægget installeres og anvendes på steder med 
hyppige stødpåvirkninger og vibrationer.

• Ved anvendelse på steder, hvor der er støv, salt, skadelige 
gasser og olietåge såsom svovlholdig gas og svovlbrinte 
i luften.

• Ved anvendelse på steder, hvor anlægget startes og stoppes 
hyppigt, eller hvor det kører lang tid ad gangen. (Eksempel: 
24 timers klimaregulering)

• Når fødevandet er hårdt vand, reduceres befugterens 
levetid.

■ ANBEFALEDE INTERVALLER FOR UDSKIFTNING 
AF SLIDDELE

[Intervallet er ikke det samme som garantiperioden.]

• Tabel 2 - Liste over intervaller for udskiftning

Bem 1
Denne tabel viser primære dele.
Se aftalen om vedligeholdelse og inspektion for yderligere 
detaljer.
Bem 2
Serviceintervallet angiver anbefalede tidsperioder mellem 
service, så det sikres, at produktet fungerer så længe som 
muligt.
Anbefalede intervaller kan hjælpe til med at sænke 
omkostninger på vedligeholdelse og inspektion.
Bem 3
Levetiden på befugter-elementet er ca. 3 år (4.000 timer) ved 
fødevand med en hårdhed på: 150 mg/l.
(Levetiden på befugter-elementet er ca. 1 år (1.500 timer) ved 
fødevand med en hårdhed på: 400 mg/l.)
Årlige driftstimer: 10 timer/dag x 26 dage/ 
måneder x 5 måneder = 1.300 timer.

Kontakt din forhandler for at få nærmere oplysninger.
Bemærk: Beskadigelse som følge af adskillelse eller rengøring 
af enhedens indvendige dele er ikke nødvendigvis omfattet af 
garantien, hvis ikke dette arbejde udføres af autoriserede 
forhandlere.

■ FLYTNING OG BORTSKAFFELSE AF ENHEDEN

• Kontakt din lokale forhandler for at få fjernet og installeret 
varmeveksleren igen, hvis du flytter, da dette kræver teknisk 
viden.

• Denne enhed indeholder chlorfluorcarbon i kølemidlet. 
Når man nedtager, flytter, monterer og vedligeholder 
enheden, skal man opsamle kølemidlet i henhold til lokale 
miljøbestemmelser.
Kontakt forhandleren for at få oplysninger herom.

■ KONTAKT
Spørg din forhandler vedrørende service osv. efter salg.

■ GARANTIPERIODE

Garantiperiode: Et år efter installation.
• Hvis det er nødvendigt at reparere klimaanlægget inden 

for garantiperioden, skal du kontakte forhandleren.

Navn på primær del
Interval for 
inspektion

Serviceinterval 
[udskiftning og/eller 
reparation]

Elmotor (ventilator, 
dæmper osv.)

1-2 
måneder, 
anbefalet *1

20.000 timer

Printkort

1 år

25.000 timer

Varmeveksler-element 10 år

Varmeveksler 5 år

Sensor 
(termomodstand)

5 år

Fjernbetjening og 
afbrydere

25.000 timer

Afløbsbakke 8 år

Ekspansionsventil 1 år *2 20.000 timer

Elektromagnetisk ventil 1 år 20.000 timer

Navn på primær del
Interval for 
inspektion

Interval for 
udskiftning

Luftfilter
1 år

3 år

Højeffektivt filter 
(ekstraudstyr)

1 år

Varmeveksler-element 2 år 10 år

Befugter-element 1 år 3 år (bem. 3)
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