
 

INSTALLERINGSHÅNDBOK

 

FUY71FJV1
FUY100FJV1
FUY125FJV1

FUYP71BV1
FUYP100BV1
FUYP125BV1

FUQ71BUV1B
FUQ100BUV1B
FUQ125BUV1B

FUQ71BVV1B
FUQ100BVV1B
FUQ125BVV1B

 

Luftkondisjoneringsanlegg i delt system
Kassettype for takmontering



                                                   
INNHOLD Side

Sikkerhetstiltak .................................................................................. 1

Før installering................................................................................... 2

Velge installeringssted og luftstrømretning........................................ 3

Forberedelser før installasjonen........................................................ 4

Installering av innendørsanlegg ........................................................ 7

Røropplegg for kjølemedium ............................................................. 8

Dreneringsrør .................................................................................. 10

Elektrisk koblingsarbeid................................................................... 11

Eksempel på elektrisk opplegg ....................................................... 13

Innstillinger på installasjonsstedet................................................... 14

Montering av hjørnedeksler og luftinntaksrist.................................. 16

Prøvekjøring .................................................................................... 16

Koblingsskjema ............................................................................... 18

SIKKERHETSTILTAK

Les disse SIKKERHETSTILTAKENE nøye for å være sikker på at
installeringen skjer på riktig måte. Når installasjonen er fullført,
kontrollerer du at anlegget fungerer som det skal under oppstart. Vis
kunden hvordan anlegget skal brukes og vedlikeholdes.

Informer dessuten kunder om at de bør oppbevare denne
installeringshåndboken sammen med brukerveiledningen for
fremtidig referanse.

Dette luftkondisjoneringsanlegget hører innunder betegnelsen "utstyr
ikke allment tilgjengelig".

ADVARSLER

■ Installeringen bør overlates til forhandleren eller andre fagfolk.
Feil installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget ifølge anvisningene i denne
håndboken.
Feil installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.

■ Sørg for å bruke leverte eller spesifiserte installeringsdeler.
Bruk av andre deler kan medføre at anlegget faller ned,
vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget på et solid fundament som
kan bære anleggets tyngde.
Utilstrekkelig fundament eller ufullstendig installering kan
forårsake skade dersom anlegget faller av fundamentet.

■ Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk
vind, tyfoner og jordskjelv.
Feilaktig installering kan medføre at utstyret faller ned og
dermed forårsaker ulykker.

■ Sørg for at det finnes en separat strømtilførselskrets for dette
anlegget. Elektrisk arbeid skal utføres i overensstemmelse med
installeringshåndboken og gjeldende regler og bestemmelser for
elektrisk arbeid.
Utilstrekkelig kapasitet eller ufullstendig elektrisk arbeid kan
medføre elektrisk støt eller brann.

■ Bruk angitte ledningstyper for strømtilførsel eller elektrisk
tilkobling mellom innendørs- og utendørsanlegg.
Fest ledningene ordentlig, slik at koblingspunktene ikke utsettes
for ekstern belastning. Ufullstendig tilkobling eller festing av
ledningene kan forårsake overoppheting eller brann i
koblingspunktene.

■ Når det legges opp ledninger for strømtilførselen og ledningene
tilkobles mellom innendørs- og utendørsanleggene, må
ledningene plasseres slik at lokket på kontrollboksen kan festes
ordentlig.
Feilaktig plassering av kontrollbokslokket kan føre til elektrisk
støt, brann eller overopphetede kontakter.

■ I tilfelle kjølemedielekkasje under installeringsarbeidet må
rommet luftes ut.
Kjølemediet avgir en giftig gass hvis det utsettes for åpen
flamme.

■ Når installeringen er fullført, må du påse at det ikke lekker ut
kjølemedium.
Kjølemediet avgir en giftig gass hvis det utsettes for åpen
flamme.

■ Slå av anlegget før du berører elektriske komponenter.

■ Sørg for å opprette jordforbindelse.
Anlegget må ikke jordes til vannrør, avleder eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre
skade på luftkondisjoneringsanlegget.

■ Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke
installeres.

FARE
■ Installer dreneringsrør ved å følge instruksjonene i denne

installeringshåndboken for å sikre skikkelig drenering, og isoler
røropplegget for å unngå kondens.
Feilaktig drenering kan forårsake vannlekkasje og skade på
eiendom.

■ Fjernkontrollens (radioutstyrets) rekkevidde kan være kortere
enn forventet i rom med elektroniske lysstoffrør (med veksel-
retter eller hurtigstarter).
Installer innendørsanlegget så langt unna lysstoffrør som mulig.

■ Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
• Der det produseres mineraloljetåke, oljesprut eller damp, f.eks.

på et kjøkken.
Der plastdeler kan brytes ned og falle ut eller føre til vann-
lekkasje.

• Der det produseres etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korroderende kobberrør eller loddede deler kan forårsake
kjølemedielekkasje.

• I nærheten av maskiner som avgir elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan forstyrre driften av styresystemet
og forårsake funksjonsfeil i utstyret.

• Der det kan lekke brannfarlig gasser, der det finnes karbonfibrer
eller brannfarlig svevestøv i luften, eller der flyktige brennbare
væsker som tynner eller bensin håndteres.
Bruk av anlegget under slike forhold kan forårsake brann.

FUY71~125FJV1
FUYP71~125BV1
FUQ71~125BUV1B
FUQ71~125BVV1B
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LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR
INSTALLERINGEN BEGYNNER.

OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT
TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Hvis man ikke følger en ADVARSEL, kan det få alvorlige
konsekvenser som tap av menneskeliv eller alvorlig
personskade.

Hvis man ikke følger en FARE, kan det føre til at utstyret
skades eller ødelegges.
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■ Sørg for å ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at
utendørsanlegget brukes som tilfluktssted for smådyr.
Smådyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan
forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann. Gi kunden beskjed om
å holde området rundt anlegget rent og ryddig.

FØR INSTALLERING

Legg ikke trykk på plastdelene når du pakker ut anlegget eller
når du flytter det etter utpakking.

■ Når anlegget flyttes mens det tas ut av esken, skal det løftes ved
hjelp av de fire løftehankene og uten at det legges trykk på
andre deler, spesielt svingeklaffen, røropplegget for kjølemediet,
dreneringsrør og andre plastdeler.

■ Fastsett en transportmåte.

■ La anlegget bli værende i emballasjen under flytting til det
kommer til installeringsstedet. Bruk en stropp av mykt materiale
hvis anlegget må pakkes ut, eller beskyttelsesplater sammen
med et tau når anlegget løftes for å unngår skade eller riper på
anlegget.

■ Se installeringshåndboken for utendørsanlegget for elementer
som ikke er beskrevet i denne håndboken.

■ Installeringen skal bare utføres etter at det først er undersøkt
hvilken type kjølemedium som skal brukes. (Bruk av feil
kjølemedium vil hindre at anlegget fungerer som det skal.)

■ Kast ingen deler som er nødvendige for installasjonen, for den er
fullført.

Forholdsregler

■ Sørg for å lese denne håndboken før du installerer
innendørsanlegget.

■ Følg papirmalen når installeringsstedet skal velges.

■ Dette anlegget egner seg til husholdningsbruk, samt i
forretningslokaler og lokaler for lettere industri.

■ Anlegget må ikke installeres eller kjøres i rom som nevnt
nedenfor.
• Steder med mye mineralolje, oljesprut eller damp, f.eks. på et

kjøkken. (Plastdeler kan brytes ned.)
• Der det finnes etsende gass, f.eks. svovelgass. (Kobberrør og

slagloddede punkt kan korrodere.)
• Der det brukes flyktige brannfarlige gasser, f.eks. bensin eller

tynner.
• Der maskiner kan generere elektromagnetiske bølger.

(Kontrollsystemet kan komme til å svikte.)
• Der luften har et høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen, og der

spenningen varierer kraftig (f.eks. på fabrikker). Gjelder også for
kjøretøy og skip.

Tilbehør

Tilleggsutstyr

■ Det er påkrevd med fjernkontroll for dette innendørsanlegget.
(Fjernkontrollen er imidlertid ikke nødvendig for slaveanlegget til
et system med samtidig drift.)

■ Det finnes to typer fjernkontroller: med ledningsforbindelse og
trådløs. Velg en fjernkontroll fra Tabell 1, i henhold til kundens
ønsker, og monter denne på et passende sted. (For installering,
se installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen.)

Tabell 1

Dreneringsslange 1

Slangeklemme 1

Underlagsskive for opphengsbrakett 8

Slangeklemme 6

Skivefesteplate 4

Isolasjon for kobling:

• for gassrør
1

• for væskerør
1

Tetningspute 1

Alburør 1

Papirmal for isolasjon: også brukt som 
emballasje

1

Blokkeringsmatte 2

Klemme for blokkeringsmatte 2

Klemme for blokkeringsmatte 2

Midtklemme for blokkeringsmatte 2

Installeringshåndbok
Driftshåndbok

1

Fjernkontrolltype Kun kjøling Varmepumpe

Med ledning BRC1C517, BRC1D527, BRC1C61, 
BRC1B517, BRC1B61, BRC1D528

Trådløs BRC7C(A)529W BRC7C(A)528W

NB Ønsker du å bruke en fjernkontroll som ikke står
oppført i Tabell 1, velger du en fjernkontroll som passer
i henhold til kataloger og teknisk materiale.

OPERATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂�ÏÏËÓ
ÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split S
ystem air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

Split s
eries room air conditioners

Multi s
ystem room air conditioners

Split s
eries room air conditioners

Multi s
ystem room air conditionersINSTALLATION MANUAL

English

Deutsch
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ÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split S
ystem air conditioners

Installationsanleitung
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aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ
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Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1
FUY71~125FJV1 + FUYP71~125BV1 + FUQ71~125BUV1B + FUQ71~125BVV1B
Luftkondisjoneringsanlegg i delt system
Kassettype for takmontering
4PW17820-3A

Installeringshåndbok

2



                                                                                 
Vær spesielt oppmerksom under konstruksjonen som 
gjelder for de neste punktene, og kontroller disse 
punktene når installeringen er fullført.

Punkt som skal kontrolleres når arbeidet er utført

Punkt som skal kontrolleres ved levering

Punkt om driften som trenger forklaring

Punktene merket med ADVARSEL og FARE i bruksanvisningen
gjelder fare for personskade og materiell skade, i tillegg til vanlig bruk
av produktet. Du er derfor nødvendig at du forklarer innholdet i sin
helhet, og at du ber kundene om å lese bruksanvisningen.

Merknad til installatøren

Pass på at du viser kundene hvordan anlegget skal brukes (spesielt
rengjøring av filtre, bruk av ulike funksjoner samt justering av
temperaturen) ved at de selv utfører operasjoner mens de følger
håndboken.

VELGE INSTALLERINGSSTED OG 
LUFTSTRØMRETNING

1 Velg et installeringssted som tilfredsstiller følgende krav og
som kunden kan akseptere.

■ I den øverste delen (inkludert baksiden av taket) på innen-
dørsanlegget der det ikke kan dryppe vann fra kjølemedierør,
dreneringsrør, vannrør osv.

■ Hvor man kan få optimal fordeling av luften.

■ Hvor ingenting blokkerer luftpassasjen.

■ Hvor kondens kan dreneres vekk på en skikkelig måte.

■ Hvor taket er sterkt nok til å bære vekten av innendørs-
anlegget.

■ Hvor himlingen ikke synes ved helning.

■ Hvor det ikke er fare for lekkasje av brannfarlig gass.

■ Hvor det er tilstrekkelig klaring for vedlikehold og service av
anlegget.

■ Hvor det er mulig å få til røropplegg mellom innendørs- og
utendørsanleggene innenfor de tillatte grensene. 
(Se installeringshåndboken for utendørsanlegget.)

FARE

Bruk bare medfølgende deler eller deler som samsvarer med
spesifikasjonene når du installerer anlegget.

Installer innendørsanlegget minimum 2,5 m over gulvet. Hvis
anlegget må installeres lavere enn dette, må du sørge for at hender
ikke kan komme i kontakt med luftutløpet.

2 Retning på luftstrømmen

Velg den luftstrømretningen som passer best for anleggets
plassering. 2-veis og 3-veis luftstrøm må stilles inn fra
fjernkontrollen. For nærmere opplysninger, se "Innstillinger på
installasjonsstedet" på side 14.

Merk av ✓ etter 
kontroll

■ Er innendørsanlegget festet 
skikkelig?

Anleggene kan falle ned, 
vibrere eller lage støy.

■ Er gasslekkasjetesten utført? Dette kan føre til utilstrekkelig 
kjøling.

■ Er anlegget fullstendig 
isolert?

Kondensvann kan komme til å 
dryppe.

■ Er det jevn flyt i dreneringen? Kondensvann kan komme til å 
dryppe.

■ Samsvarer spenningen på 
strømtilførselen med det som 
er angitt på merkeplaten?

Det kan oppstå funksjonsfeil i 
anlegget, eller komponentene 
kan kortslutte.

■ Er ledningsopplegg og 
røropplegg riktig?

Det kan oppstå funksjonsfeil i 
anlegget, eller komponentene 
kan kortslutte.

■ Er anlegget skikkelig jordet? Farlig ved elektrisk lekkasje.

■ Er dimensjonene på 
ledningsopplegget etter 
spesifikasjonen?

Det kan oppstå funksjonsfeil i 
anlegget, eller komponentene 
kan kortslutte.

■ Er det noe som blokkerer 
luftutløpet eller luftinntaket på 
innendørs- eller 
utendørsanleggene?

Dette kan føre til utilstrekkelig 
kjøling.

■ Er røroppleggslengden for 
kjølemedium og tilleggsfylling 
av kjølemedium notert?

Mengden kjølemedium i 
systemet er usikkert.

Merk av ✓ etter kontroll

■ Forklarte du bruken mens du viste bruksanvisningen for 
kunden?

■ Gav du bruksanvisningen til kunden?

1 Luftinntak

2 Luftutløp

3 Gulv

4 Hindring

5 For installering høyt oppe
(*) Det kreves plass til å feste/løsne hjørnedeksler.

≥1500

≥1
00
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3 Bruk opphengsbolter ved installeringen. Kontroller hvorvidt
taket er sterkt nok til å bære vekten av anlegget. Dersom det
er fare for at så ikke er tilfelle, må taket forsterkes før
anlegget installeres.

(Monteringsvinkel er merket på papirmalen for installasjon. Se
denne for å kontrollere hvilke punkt som krever forsterkning.)

FORBEREDELSER FØR INSTALLASJONEN

For 4-veis luftutløp

Forhold mellom hull for innendørsanlegg, plassering av opphengs-
bolter, rør- og ledningsopplegg. (Illustrasjoner sett fra taket)

Lag hull for opphengsbolter, røropplegg for kjølemediet og
dreneringsrør, samt ledningsopplegg.

■ Se papirmalen for installering.

■ Velg plassering for hvert enkelt hull, og åpne hullene i taket.

(Bruk bolter med dimensjoner M8-M10.)

Bruk en gjennomhullet forankring for eksisterende tak, og en
forsenket innsats, forsenket forankring eller annet som måtte finnes
lokalt, for å forsterke nye tak slik at de kan tåle vekten av anlegget.
Juster klaringen til taket før du går videre.

Hekt av luftinntaksristen og hjørnedekslene fra innendørsanlegget.

■ Hekt av luftinntaksristen.

■ Skyv låseknottene (x2) på luftinntaksristen innover (følg pilenes
retning), og løft oppover.

Hold fast innendørsanlegget med opphengsbrakettene når du løfter.

■ Åpne luftinntaksristen til en 45° vinkel, og løsne den fra
anlegget.

■ Ta av hjørnedekslene.

NB Det finnes begrensninger for rørretning, så velg
luftstrømretning ut fra mønstrene nedenfor.

[Luftstrømmønstre] (IIlustrasjoner sett fra taket):
A, B, C og D indikerer dreneringssumper.

Retning på kjølemedierør

 Mot baksiden (rett rør)

 Mot høyre (alburør påkrevd)

Kjølemedierør som går oppover er mulig ved alle
mønstre.

A

B B

C C D

C C

A

D

ACD D

2

2 2

3 3

4

1

1 Luftstrømretning

2 4-veis luftutløp

3 3-veis luftutløp

4 Tilleggsutstyr påkrevd (et sett fortløpend
blokkeringsmatter)

790(*)
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79
0(*

)

89
5

30
18

0
83

33 163

A

B

C

D

80
 (1

47
)

58
 (1

25
)

40
 (1

07
)

3 4

1
2

1 Dreneringsrør som går oppover, som vist ovenfor

2 Tilkobling for dreneringsslange (VP20)

3 Gassrør

4 Væskerør

Målene mellom () gjelder modellene 100 og 125.
(*) Vinkel på opphengsbolter.

1 Takplate

2 Opphengsbolt

3 Forankring

4 Himling

5 Lang mutter eller strekkfisk

NB Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.

1 Luftinntaksrist

2 Hjørnedeksel (x4)

50
-1

00

1 2 3

4

5

1

2
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Endre luftgjennomstrømning

■ Skoddene på luftutløpene C og D er lukket når anlegget sendes
fra fabrikken, slik at luftgjennomstrømningen er lik i alle fire
retninger.

■ Luftgjennomstrømningen kan endres ved å skyve på skodden.

Takhøyde

Innendørsanlegget kan installeres i tak med høyde på opptil 3,5 m.
Det blir imidlertid nødvendig å foreta innstillinger på stedet ved hjelp
av fjernkontrollen når anlegget installeres på steder som er høyere
enn 2,7 m.

Se "Innstillinger på installasjonsstedet" på side 14 og installerings-
håndboken for dekorasjonspanelet.

Installer dette anlegget slik at bunnpanelet er plassert høyere enn
2,5 m for at brukere ikke så lett kommer i berøring med det.

For 2-veis eller 3-veis luftutløp

2-veis og 3-veis luftutløp må stilles inn fra fjernkontrollen. For
nærmere opplysninger, se "Innstillinger på installasjonsstedet"
på side 14.

Forhold mellom hull for innendørsanlegg, plassering av opphengs-
bolter, rør- og ledningsopplegg. (Illustrasjoner sett fra taket)

Lag hull for opphengsbolter, røropplegg for kjølemediet og
dreneringsrør, samt ledningsopplegg.

■ Se papirmalen for installering.

■ Velg plassering for hvert enkelt hull, og åpne hullene i taket.

(Bruk bolter med dimensjoner M8-M10.)

Bruk en gjennomhullet forankring for eksisterende tak, og en
forsenket innsats, forsenket forankring eller annet som måtte finnes
lokalt, for å forsterke nye tak slik at de kan tåle vekten av anlegget.
Juster klaringen til taket før du går videre.

NB Illustrasjon sett fra taket.

1 Skodde

1 Rørområde

2 Skodde

3 Luftutløp (indikerer dreneringssump)

4 Rørområde når levert fra fabrikken

5 Moderat gjennomstrømning

Pass på at du ikke berører varmevekslerens ribber.

1

C

B D

A

1

5

5

5 5

2

5

5

5

5

C
B

A D

4

3
2

2

C

B D

A

B C

A D

C

B D

A

B C

A D

1 Dreneringsrør som går mot høyre, som vist ovenfor

2 Tilkobling for dreneringsslange (VP20)

3 Gassrør

4 Væskerør

Målene mellom () gjelder modellene 100 og 125.
(*) Vinkel på opphengsbolter.

1 Takplate

2 Opphengsbolt

3 Forankring

4 Himling

5 Lang mutter eller strekkfisk

NB ■ Når du skal endre luftgjennomstrømningen,
velger du et mønster fra "Endre luftgjennom-
strømning" og fastsetter plasseringen av
rørene.

■ Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.
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Hekt av luftinntaksristen og hjørnedekslene fra innendørsanlegget.

■ Hekt av luftinntaksristen.

■ Skyv låseknottene (x2) på luftinntaksristen innover (følg pilenes
retning), og løft oppover.

Hold fast innendørsanlegget med opphengsbrakettene når du løfter.

■ Åpne luftinntaksristen til en 45° vinkel, og løsne den fra
anlegget.

■ Ta av hjørnedekslene.

Slik blokkerer du luftutløp

For 2-veis luftutløp må utløpene A og B blokkeres.

For 3-veis luftutløp må utløpene A eller B blokkeres.

1 Ta av den øvre pynteplaten fra utløpene som skal blokkeres.

2 Ta også av klaffen fra utløpene.

3 Fest klemmene til blokkeringsmatten.

Juster utspringene på mattene etter hullene på klemmene, og
tape sammen delene med dobbeltsidig tape.

4 Når du har installert blokkeringsmattene, fester du midtklemmen
for blokkeringsmatte og den øvre pynteplaten.

Endre luftgjennomstrømning

■ Skoddene på luftutløpene C og D er lukket når anlegget sendes
fra fabrikken, slik at luftgjennomstrømningen er lik i alle fire
retninger.

■ Luftgjennomstrømningen kan endres ved å skyve på skodden.

1 Luftinntaksrist

2 Hjørnedeksel (x4)

1 Pynteplate (bunn)

2 Klaff

3 Pynteplate (topp)

4 Skrue for øvre pynteplate

1 Klemmer for blokkeringsmatte

2 Hull

3 Dobbeltsidig tape

4 Utspring

5 Blokkeringsmatte

1

2

1
2

3
4

1

23
4

5

A Sett inn her

1 Midtklemme for blokkeringsmatte

2 Øvre pynteplate

3 Skrue for øvre pynteplate

4 Nedre pynteplate

5 Blokkeringsmatte

Hvis blokkeringsmattene ikke installeres som anvist,
vil det lekke luft og dermed forårsake dugg.

1 Skodde

Pass på at du ikke berører varmevekslerens ribber.

A

A

1

2
3

4

5

2

1
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2-veis luftutløp 3-veis utløp

Takhøyde

Innendørsanlegget kan installeres i tak med høyde på opptil 3,5 m.
Det blir imidlertid nødvendig å foreta innstillinger på stedet ved hjelp
av fjernkontrollen når anlegget installeres på steder som er høyere
enn 2,7 m.

Se "Innstillinger på installasjonsstedet" på side 14 og installerings-
håndboken for dekorasjonspanelet.

Installer dette anlegget slik at bunnpanelet er plassert høyere enn
2,5 m for at brukere ikke så lett kommer i berøring med det.

INSTALLERING AV INNENDØRSANLEGG

Det er enklere å installere tilleggsutstyr før du installerer
innendørsanlegget.

Når det gjelder delene som skal brukes til installeringsarbeidet, må
du passe på å bruke tilbehøret som følger med og delene som angis
av selskapet.

1 Plasser de øvre mutterne og skivene over opphengsboltene
(x4).

Bruk skivefesteplaten til å hindre at skiven forskyver seg. Heng
opp anlegget etter opphengene på side A, og deretter plasserer
du bunnskivene og mutterne over opphengsboltene på den
siden.

Illustrasjoner sett fra taket.

1 Skodde

2 Rørområde

3 Blokkeringsmatte

4 Luftutløp (indikerer dreneringssump)

5 Moderat luftstrøm

A

B

A

B

C

D

A

A

C

D

B

B

1

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

C

D

A

B
C

D

5

5

5

5

C

D

A

C

D

1 Skodde

2 Rørområde

3 Blokkeringsmatte

4 Moderat luftstrøm

A

B

C

DB

B

A

A

C

D

B

1

2

3

3

3

3

3

4

1

1

1

C

D

A

B

B

C

D

5

5

5

C

D

A

C

D

A
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2 Installer innendørsanlegget.

■ Lås anlegget til opphengene på side A.

■ Hekt anlegget på de andre 2 opphengene, og lås med
bunnskiver og muttere.

3 Kontroller at anlegget er i horisontalt vater fra både side C og D.

4 Fjern skivefesteplaten som brukes til å forhindre at skiven faller
ned, og trekk til den øvre mutteren.

RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM

■ Se installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget,
når det gjelder røropplegg for kjølemedium på utendørsanlegg.

■ Varmeisolasjonsarbeid skal utføres fullstendig på begge sider av
røropplegget for gass og væske. Dette kan ellers føre til
vannlekkasje.
(Når varmepumpen brukes, kan temperaturen på gassrørene
komme opp i nærmere 120°C, så bruk isolasjon som er
tilstrekkelig varmebestandig.)

■ I tilfeller der temperaturen og luftfuktigheten rundt områdene
med kjølemedierør kan overstige 30°C eller relativ luftfuktighet
er 80%, må også kjølemedieisolasjonen forsterkes. (20 mm eller
tykkere.) Det kan dannes kondens på overflaten til
isolasjonsmaterialet.

■ Kontroller hvilken type kjølemedium som brukes før det utføres
arbeid på røropplegget for kjølemediet. Anlegget vil ikke fungere
som det skal hvis typene kjølemedium ikke er den samme.

1 Kjølemedierør kan føres i 3 retninger.

■ Bruk legerte, sømløse kobberrør (ISO 1337).

■ Utendørsanlegget er påfylt kjølemedium.

■ Pass på å bruke både en fastnøkkel og en momentnøkkel når
du tilkobler eller frakobler rør som går til eller fra anlegget.

■ Se Tabell 2 når det gjelder dimensjonen på koniske muttere.

1 Rørområde

2 Skivefesteplate (medfølger). Fest skiven.

3 Sett inn under skiven.

A Fremgangsmåte på stedet

B Trekk til dobbelmuttere

1 Skiver (medfølger) til å låse oppheng

2 Opphengsbrakett

1 Rørområde

2 Kontroll av horisontalt vater

■ Hold ikke fast i svingeklaffen under montering
ettersom den kan brekke.

■ Innendørsanlegget er utstyrt med en innebygd
dreneringspumpe med flottørbryter. Kontroller
ved anleggets 4 hjørner at det er i vater ved hjelp
av et vaterpass eller vannfylt vinylrør.
(Dersom anlegget heller på skrå mot kondensat-
strømmen, kan det hende at flottørbryteren ikke
fungerer slik at det drypper vann fra anlegget.)

A B

D
C

1

2

3

A+1
2

B+1

A B

CD

1

22

■ Bruk en rørkutter til å kone enden slik at den
passer til typen kjølemedium.

■ Påfør esterolje eller eterolje på begge sider av
konen før tilkobling.

■ For å hindre at det kommer støv, fuktighet eller
fremmedlegemer inn i røret, må enden entes
plugges igjen eller dekkes med tape.

■ La ikke annet enn angitt kjølemedium blandes inn
i kjølemediekretsen, f.eks. luft osv. Dersom kjøle-
mediegass lekker ut under arbeid på anlegget,
må rommet omgående luftes ut grundig.

Rør som går oppover

Rør som går på baksiden

Rør som går mot høyre

NB Bruk den koniske mutteren som følger med
hoveddelen av anlegget.

2

3

1

4

1 Momentnøkkel

2 Fastnøkkel

3 Rørkobling

4 Konisk mutter
FUY71~125FJV1 + FUYP71~125BV1 + FUQ71~125BUV1B + FUQ71~125BVV1B
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■ Når den koniske mutteren kobles til, skal det koniske området
(både innvendig og utvendig) smøres med esterolje eller
eterolje, og deretter dreies rundt tre eller fire ganger før den
skrus inn.

Tabell 2

■ Pass på at varmeisolasjonsarbeidet på rørtilkoblingsdelen
utføres etter å ha kontrollert for gasslekkasje ved å studere
figuren nedenfor nøye og bruke det medfølgende varme-
isolasjonsmateriale for kobling. (Fest begge ender med
klemmene.)

2 For rør som går oppover og mot høyre.

■ Det er enkelt å montere rør som går oppover og mot høyre,
ved hjelp av tilleggssettet med alburør for tilkobling.

■ Ta av dekselet foran røråpningen for rør som går oppover.

■ Når rørene er montert, tilpasser du dekselet til røråpningen,
og fester det igjen. Bruk saks for å tilpasse. Ettersom det er
en liten mulighet for at småkryp og insekter kan komme inn i
innendørsanlegget, fører du ledningsopplegget gjennom
åpningen, og sørger for at det ikke er noen sprekker i
gjennomføringshullet ved å tette igjen med kitt eller isolasjon
(kjøpes lokalt).

■ Når du gjør dette, tetter du igjen alle åpninger mellom
gjennomføringsdekselet for røropplegget og selve rørene
med kitt for å hindre at det kommer inn støv i
innendørsanlegget.

■ Før lokale kjølemedierør slagloddes, skal røropplegget spyles
med nitrogengass for å drive ut luft fra rørene.
Utføres slagloddingen uten spyling med nitrogengass,
utvikles det store mengder oksidert belegg på innsiden av
rørene, hvilket kan forårsake funksjonsfeil i anlegget.

■ Når du slaglodder røropplegget for kjølemediet, skal du kun
starte slagloddingen etter å ha utført nitrogensubstitusjon
eller mens du spyler nitrogen i kjølemedierørene. Når dette er
gjort, kobler du til innendørsanlegget ved hjelp av en konisk
eller flenset tilkobling.

■ Nitrogen bør innstilles til 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) med en
trykkreduksjonsventil hvis du slaglodder mens nitrogen føres
inn i røropplegget.

Hvis den koniske mutteren trekkes til for mye, kan
den brekke og/eller det kan føre til at kjølemediet
lekker.

Kondimensjon A (mm)

R22, R407C R410A

Rør-
dimensjon

Tiltrekkings-
moment

FUY-FJV1
FUYP-BV1 FUQ-BUV1B Kone

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m
(333-407 kgf•cm) 12,6~13,0 12,8~13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m
(630-769 kgf•cm) 19,0~19,4 19,3~19,7

Ø19,1 (3/4") 97,2~118,8 N•m
(991-1211 kgf•cm) 23,3~23,7 —

NB Anbefales kun i nødstilfelle.

Du må bruke en momentnøkkel, men hvis du
er nødt til å installere anlegget uten moment-
nøkkel, kan du følge installeringsmåten som
beskrives nedenfor.

Når arbeidet er utført, må du kontrollere at
det ikke er noen gasslekkasje.

Når du trekker til den koniske mutetren med en
fastnøkkel, er det et punkt hvor tiltrekkings-
momentet plutselig øker. Fortsett å trekke til
den koniske mutteren fra dette punktet i
vinkelen som vises nedenfor:

1 Isolasjon for gassrør (medfølger)

2 Isoler helt frem til karosseriet

3 Isolasjon for væskerør (medfølger)

4 Klemme (x4)

R0.4-0.8

A

90°±0.5° 

45°±2°

Rør-
dimensjon

Videre 
tiltrekkingsvinkel

Anbefalt 
armlengde 
på verktøy

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

Ø19,1 (3/4") 25~35° ±450 mm

1 2 3

4

4

Utføres isoleringen lokalt, må du passe på å isolere
helt frem til rørtilkoblingene inne i maskinen.

Blottlagte rør kan forårsake lekkasje eller brann i
kontakter.

1 Deksel til røråpning

2 For væskerør

3 For gassrør

4 For ledningsopplegg

5 For dreneringsrør

Forholdsregler som må tas når kjølemedie-
rørene slagloddes:

Bruk ikke flussmiddel når kjølemedierør slag-
loddes. Bruk derfor fosforkobber tilsatsmetall til
slaglodding (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/
795: ISO 3677), som ikke krever flussmiddel.

(Flussmiddel har en ekstremt skadelig innvirking
på røropplegget for kjølemediet. Hvis det for
eksempel brukes klorbasert flussmiddel, vil det
føre til at rørene korroderer. Inneholder fluss-
middelet spesielt fluor, vil dette skade kjølemedie-
oljen.)

1 2 3

54
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DRENERINGSRØR

1 Monter dreneringsrør.

Legg opp rørene på en slik måte at vann kan dreneres skikkelig.

Når det gjelder dreneringsrør, kan tilkoblingen utføres fra tre
ulike retninger.

■ Bruk et rør med enten samme diameter som eller større
(unntatt ved området med stigerør) enn diameteren til
tilkoblingsrøret (PVC-rør, nominell diameter 20 mm, utvendig
diameter 26 mm).

■ Sørg for at dreneringsrøret er kort og har et fall på minst
1/100 for å hindre at det dannes luftlommer.

■ Fest en opphengsledning på hver 1 til 1,5 m for å hindre at
dreneringsslangen henger.

■ Bruk kun medfølgende dreneringsslange (for drenerings-
slange som går mot høyre), eller alburør (for drenerings-
slange som går oppover) og klemme.

■ Sett dreneringsslangen eller alburøret over dreneringsrøret
opp til halsen, og stram til med klemmen.

■ Trekk til klemmen helt til skruehodet er <4 mm fra slangen.

■ Isoler klemmen og dreneringsslangen eller alburøret med
den medfølgende tetningsputen.

■ Sørg for at varmeisolasjonsarbeidet utføres på følgende
2 punkt for å hindre mulig vannlekkasje som følge av
duggkondens.
- Isoler dreneringsslangen inne i bygningen
- Dreneringsmuffe

1 Røropplegg for kjølemedium

2 Del som skal slagloddes

3 Nitrogen

4 Taping

5 Håndventil

6 Trykkreduksjonsventil

7 Nitrogen

1 Dreneringsslange (kjøpes lokalt)

2 Dreneringsslange (for VP20-tilkobling)

3 Takplate

4 Opphengsbrakett

5 VP20

6 Alburør

7 Tetningspute

8 Slangeklemme

1 Rør som går på baksiden

2 Min. 1/100 fall

3 Dreneringsslange som går mot høyre

Vannansamling i dreneringsrørene kan føre til at
dreneringen tettes til.

1 2 4 5

6

73

1 2 3

5
5

6
7

8

4
1~1.5 m

≤5
00

2

3

1

1 Klemme

2 Langside

3 Tetningspute

4 Alburør

5 Dreneringsslange

6 Kortside

7 Rør som går oppover

Unngå å bøye eller vri dreneringsslangen slik at
den utsettes for unødig trykk, fordi dette kan
medføre lekkasje.

1

153

4
1

6

7

3

4

3 2
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Forholdsregler for stigerør til drenering som går oppover

■ Monter stigerørene for drenering i en høyde på mindre enn
500 mm.

■ Monter stigerørene til drenering i en rett vinkel i forhold til
innendørsanlegget.

2 Når arbeidet med dreneringsrørene er ferdig, kontrollerer du at
dreneringsvannet flyter lett.

■ Åpne lokket for vanninntaket, og fyll på gradvis ca. 1 liter
vann. Kontroller at dreneringen fungerer som den skal.
Fremgangsmåte for påfylling av vann:

[Fare]
Tilkobling av dreneringsrør
Koble ikke dreneringsrørene direkte til kloakkrør som lukter
ammoniakk. Ammoniakken i kloakken kan komme inn i innen-
dørsanlegget via dreneringsrørene og få varmeveksleren til å
korrodere.

Når det elektriske koblingsarbeidet er fullført
Kontroller flyten på dreneringsvannet under kjøling, som forklart
i "Prøvekjøring" på side 16.

Når det elektriske koblingsarbeidet ikke er fullført

Ta av lokket på kontrollboksen, og slå over nødbryteren på
kretskortet til innendørsanlegget fra "Normal" til "Nøddrift". Koble
enfase strømtilførselen og jordledningen til rekkeklemmen for
strømtilførselen (50 Hz 220-240 V), og få bekreftet at
dreneringen fungerer.
Husk å stille tilbake bryteren før strømmen slås på.

Når du har fått bekreftet at dreneringen virker, slår du av
strømmen og stiller tilbake nødbryteren til "Normal".

ELEKTRISK KOBLINGSARBEID

■ Alt elektrisk utstyr og installeringsarbeid som kjøpes lokalt, må
tilfredsstille de lokale kravene.

■ Det må bare benyttes kobberledning.

■ For elektrisk koblingsarbeid, se "Eksempel på elektrisk opplegg"
på side 13, som er festet til karosseriet til anlegget.

■ For ledningsopplegget til fjernkontrollen, se installerings-
håndboken som følger med fjernkontrollen.

■ Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert elektriker.

■ Alle brytere som skal kunne stenge av hele strømtilførselen til
anlegget, må installeres.

■ Når det gjelder dimensjonen på kabelen for strømtilførselen til
utendørsanlegget, kapasiteten til strømbryteren og bryteren,
samt koblingsinstrukser, se installeringshåndboken som følger
med utendørsanlegget.

■ Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.

■ Jordledningen må ikke kobles til gassrør, vannrør, lynavledere
eller telefonjordledninger.
• Gassrør: kan forårsake eksplosjoner eller brann hvis det lekker

gass.
• Vannrør: ingen jordingseffekt hvis det brukes harde vinylrør.
• Telefonjordledninger eller lynavledere: kan forårsake unormalt

høy elektrisk spenning på bakkenivå når det lyner.

Hvis dreneringsslangen som går oppover, heller på
skrå, vil flottørbryteren ikke fungere som den skal og
det vil lekke vann.

1 Servicedeksel

2 Inspeksjonsåpning

3 Dreneringsutløp for service (med gummiplugg). Bruk dette 
utløpet til å drenere vann til dreneringssumpen.

4 Fylle på vann gjennom inspeksjonsåpning

5 Dreneringsrør

6 Vannkanne av plast (slangen bør være ca. 100 mm lang). Fyll 
på vann gjennom luftutløpet.

■ Det elektriske koblingsarbeidet skal utføres av en
sertifisert elektriker.

■ Utføres arbeidet av noen som ikke har de rette
kvalifikasjoner, gjør du følgende når
prøvekjøringen er ferdig.

≥100

1

456

2

3

1 Rekkeklemme for strømtilførsel

2 Knast

3 Klemme C

4 Rekkeklemme for strømtilførsel

5 Enfase strømtilførsel

6 Kretskort for innendørsanlegg

7 Nødbryter (Normal, Nøddrift)

■ Fest godt til klemme C slik at lednings-
tilkoblingene ikke utsettes for unødig trykk.

■ Vær oppmerksom på at viften går når dette
gjøres.

1 2 3 1 2 3
NORM. EMERG.

1

1

3

3

6

7

5

4
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■ Spesifikasjoner for installasjonskabel:
Fjernkontrolledningen bør kjøpes lokalt. Se Tabell 3 når du skal
klargjøre én.
Tabell 3

Fremgangsmåte for å legge opp ledninger mellom anlegg, samt
å tilkoble fjernkontrolledninger

Slik tilkobler du anlegget

■ Tilkoble anleggene
Ta av dekselet på bryterboksen, og tilpass fasene etter dem inne
i rekkeklemmen for strømtilførsel som skal tilkobles. Fest
ledningene godt med medfølgende klemmemateriale A, og
deretter festes de på samme måte med klemmemateriale C.

■ Tilkobling av ledninger til fjernkontroll (ikke nødvendig for
slaveanlegg i system med samtidig drift)
Koble til rekkeklemmen for fjernkontroll(ingen polaritet).
Fest ledningen til fjernkontrollen godt med medfølgende
klemmemateriale B, og deretter festes de på samme måte med
klemmemateriale D.

Ledning Dimensjon (mm2) Lengde

Kobling mellom 
anlegg

H05VV-U4G
(MERKNAD 1) 2,5 —

Ledning til 
fjernkontroll

Vinylisolert ledning 
med mantel eller 

kabel (2 ledninger)
(MERKNAD 2)

0,75-1,25 Maks. 500 m 

NB 1. Gjelder bare for beskyttede rør. Bruk H07RN-F
hvis det ikke er noen beskyttelse.

2. Isolasjonstykkelse: ≥1 mm.

1 Rekkeklemme for fjernkontroll (2P)

2 Knast

3 Klemme C

4 Overføringsledning for fjernkontroll

5 Strømtilførselledning

6 Klemme D

7 Rekkeklemme for strømtilførsel (4P)

8 Klemme A

9 Jordingskontakt

10 Slik tilkobler du rekkeklemmen for strømtilførsel (4P)

11 Tilkoble anleggene

12 Ledning til fjernkontroll

13 Blå

14 Klemme B

P
1

P
2

1 2 3

1

5

67

89

10

11

12

14

13

3

2

3

4

■ Når du klemmer fast ledningene, bruker du
medfølgende klemmemateriale for å hindre
eksternt trykk på ledningstilkoblingene, og klem
godt fast. Når du legger opp ledningene, sørger
du for at ledningsopplegget er ryddig slik at lokket
på kontrollboksen ikke presses opp, og deretter
lukker du dekselet skikkelig.

■ Når du fester lokket på kontrollboksen, passer du
på at ingen ledninger kommer i klem.

■ Når alle ledningstilkoblingene er utført, tetter du
igjen alle sprekker i gjennomføringsåpningene
med kitt eller isolasjon (kjøpes lokalt) for å hindre
at småkryp og insekter kommer inn i anlegget fra
utsiden. (Hvis slike kommer inn, kan de forårsake
kortslutning i strømboksen.)

■ Utenfor maskinen plasserer du svakstrøm-
ledninger (fjernkontrolledning) og sterkstrøm-
ledninger (kobling mellom enhetene, jording og
andre strømledninger) minst 50 mm fra
hverandre slik at de ikke passerer gjennom
samme sted. Nærkontakt kan medføre elektrisk
støy, funksjonsfeil og brudd.

■ Unngå å koble ledninger med forskjellig tverrsnitt
til samme koblingspunkt for strømtilførsel.
(Løse forbindelser kan forårsake overoppheting.)

■ Følg merknadene når du kobler til rekkeklemmen
for strømtilførsel.
(Bruk rund kabelsko med isolasjonshylse for
tilkobling til strømtilførselens rekkeklemme. Hvis
den ikke kan brukes, kobler du ledninger med
samme tverrsnitt til begge sider, som vist på
tegningen nedenfor.)

Følg instruksjonene nedenfor hvis ledningene blir
svært varme på grunn av slakk i strømledningen.

■ Sørg for å bruke foreskrevne ledninger til
ledningsopplegget, sørg for fullstendige
forbindelser, og fest ledningene slik at kontaktene
ikke utsettes for eksterne krefter.

■ Bruk riktig skrutrekker for å stramme kontakt-
skruene. Hvis bladet på skrutrekkeren er for litet,
kan hodet til skruen bli skadet slik at skruen ikke
strammes skikkelig.

■ Hvis kontaktskruene strammes for hardt, kan
skruene bli skadet.

■ Se tabellen nedenfor for tiltrekkingsmomentet til
kontaktskruene.

1 2 3

1 Rund kabelsko

2 Fest isolasjonshylse

3 Elektrisk ledning

Tiltrekkingsmoment

Rekkeklemme for 
fjernkontroll 0,79-0,97 N•m

Rekkeklemme for kobling 
mellom anleggene 1,18-1,44 N•m

Jordkontakt 1,44-1,94 N•m
FUY71~125FJV1 + FUYP71~125BV1 + FUQ71~125BUV1B + FUQ71~125BVV1B
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EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG

For tilkobling av utendørsanlegg, se installeringshåndboken som
følger med utendørsanlegget.

Kontroller systemtypen

Par- eller multisystem

En fjernkontroll styrer 1 innendørsanlegg (standardsystem).

System med samtidig drift

Én fjernkontroll styrer 2 innendørsanlegg. (2 innendørsanlegg
fungerer likt)

Gruppekontroll

En fjernkontroll styrer inntil 16 innendørsanlegg. (Alle innendørs-
anlegg styres av fjernkontrollen.)

1 Hovedstrømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Sikring

4 Utendørsanlegg

5 Innendørsanlegg

6 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

1 2 3

1

2

3

1 2 3

4

5

P1 P2

P1 P2

6

1 Hovedstrømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Sikring

4 Utendørsanlegg

5 Innendørsanlegg (master)

6 Innendørsanlegg (slave)

7 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

1 Hovedstrømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Sikring

4 Utendørsanlegg

5 Innendørsanlegg

6 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

1 2 3

1

2

3

1 2 3

4

5

P1 P2

P1 P2

7

1 2 3

6

P1 P2

1 2 3

1

2

3

1 2 3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

P1 P2

6

1 2 3

1 2 3

P1 P2

1 2 3

1 2 3

P1 P2

P1 P2
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Styring med to fjernkontroller

To fjernkontroller styrer 1 innendørsanlegg.

INNSTILLINGER PÅ INSTALLASJONSSTEDET

Innstillinger på installasjonsstedet må gjøres fra fjernkontrollen,
og være i overensstemmelse med installasjonsforholdene.

■ Innstillinger kan gjøres ved å endre "Modusnr.", "FØRSTE
KODENR." og "ANDRE KODENR.".

■ "Innstillinger på installasjonsstedet" følger med fjernkontrollen,
og viser rekkefølgen på innstillingene og hvordan de brukes.

Innstilling av takhøyde

Velg det ANDRE KODENR. som samsvarer med takhøyden i Tabell 4
og Tabell 5. (ANDRE KODENR. er innstilt fra fabrikken på "01" for en
takhøyde på 2,7 m.)

Tabell 4

Tabell 5

Innstillinger for tilleggsutstyr

For innstillinger for tilleggsutstyr, se installeringsanvisningene som
følger med tilleggsutstyret.

Stille inn luftutløpsretning

Når du skal endre luftutløpsretningen til 2-veis eller 3-veis luftutløp,
endrer du ANDRE KODENR., som vist i Tabell 6. (ANDRE KODENR.
er fra fabrikken innstilt på "01" for luftutløpsretning med 4-veis
luftutløp.)

Tabell 6

Stille inn varsel for luftfilter

■ Fjernkontroller er utstyrt med luftfiltervarsler på LCD-skjerm som
viser når det er på tide å rengjøre luftfiltre.

■ Endre ANDRE KODENR. i henhold til Tabell 7, avhengig av
mengden smuss eller støv i rommet. (ANDRE KODENR. er
fabrikkinnstilt på "01" for lett luftfilterforurensning.)

Tabell 7

Innstilling av antall innendørsanlegg for system med 
samtidig drift

Når du bruker modus for system med samtidig drift, endrer du
ANDRE KODENR. som vist i Tabell 8. (ANDRE KODENR. er fra
fabrikken innstilt på "01" for Parsystem (1 anlegg).)

Tabell 8

1 Hovedstrømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Sikring

4 Utendørsanlegg

5 Innendørsanlegg

6 Fjernkontroll 1 (tilleggsutstyr)

7 Fjernkontroll 2 (tilleggsutstyr)

NB 1. Alle overføringsledninger, bortsett fra ledninger til
fjernkontrollen, er polarisert og må ha symbol som
stemmer med symbolet på rekkeklemmen.

2. Når BRC1B517 tilkobles, bruker du skjermet ledning
til overføringsledning. Den skjermede delen av
skjermet ledning jordes ved jordingsskruen til
jordingskontakten for fjernkontrolledningen inne i
kontrollboksen.

3. I tilfelle gruppestyring kables fjernkontrollen til
masteranlegget ved tilkobling til systemet med sam-
tidig drift (kabling til slaveanlegget er ikke nødvendig).

4. For fjernkontroll for gruppekontroll velger du
fjernkontrollen som passer til innendørsanlegget med
flest funksjoner (f.eks. monterte svingeklaffer).

5. Når du vil styre systemet med samtidig drift ved hjelp
av 2 fjernkontroller, kobler du det til masteranlegget
(kabling til slaveanlegget er ikke nødvendig).

1 2 3

1 2 3

P1 P2

P1 P2P1 P2

1

2

3

4

5

6 7

Takhøyde (m)

4-veis luftutløp 3-veis luftutløp 2-veis luftutløp Innstilling

<2,7 m <3 m <3,5 m N

>2,7 m og ≤3 m >3 m og ≤3,5 m >3,5 m og ≤3,8 m H

>3 m og ≤3,5 m >3,5 m og ≤3,8 m — S

Innstilling Modusnummer Første kodenr. Andre kodenr.

N

13(23) 0

01

H 02

S 03

Innstilling
Modus-
nummer Første kodenr. Andre kodenr.

4-veis luftutløp

13(23) 1

01

3-veis luftutløp 02

2-veis luftutløp 03

Innstilling

Tidsintervall for 
visning av 

luftfiltervarsel (filter 
med lang levetid)

Modus-
nummer

Første 
kodenr.

Andre 
kodenr.

Luftfilter-
forurensning - lett ±2500 timer

10 (20) 0

01

Luftfilter-
forurensning - 

kraftig
±1250 timer 02

Innstilling Modusnummer Første kodenr. Andre kodenr.

Parsystem 
(1 anlegg)

11 (21) 0

01

System med 
samtidig drift 

(2 anlegg)
02

System med 
samtidig drift 

(3 anlegg)
03
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Ved bruk i modus for system med samtidig drift, se "Individuell
innstilling for system med samtidig drift" på side 15 for å stille inn
master- og slaveanlegg separat.

Ved bruk av trådløse fjernkontroller

Ved bruk av trådløse fjernkontroller må den trådløse fjernkontrollens
adresse stilles inn. Se installeringshåndboken som følger med den
trådløse fjernkontrollen for instruksjoner om innstillingen.

Individuell innstilling for system med samtidig drift

Det er enklere å bruke fjernkontrollen ved innstilling av
slaveanlegget.

Følg fremgangsmåten nedenfor når master- og slaveanlegget skal
stilles inn separat.

Fremgangsmåte

1 Endre ANDRE KODENR. til "02" for individuell innstilling, slik at
slaveanlegget kan stilles inn individuelt. (Fra fabrikken er
ANDRE KODENR. satt til "01" for felles innstilling.)

2 Utfør innstilling på stedet for masteranlegget.

3 Slå av strømtilførselen med hovedbryteren etter trinn 2.

4 Koble fra fjernkontrollen på masteranlegget, og koble den til på
slaveanlegget.

5 Slå på hovedbryteren igjen, og som i trinn 1, endrer du ANDRE
KODENR. til "02" for individuell innstilling.

6 Utfør innstilling på stedet for slaveanlegget.

7 Slå av strømtilførselen med hovedbryteren etter trinn 6.

8 Finnes det flere enn ett Sub-anlegg, gjenta trinn 4, 5, 6 og 7.

9 Koble fra fjernkontrollen på slaveanlegget etter innstillingen, og
koble den til igjen på masteranlegget.

Dette avslutter fremgangsmåten for innstilling.

Styring med to fjernkontroller (styre 1 innendørsanlegg 
med 2 fjernkontroller)

Når det benyttes 2 fjernkontroller, må den ene stilles på "MAIN" og
den andre på "SUB".

VEKSLING MELLOM MAIN/SUB

1 Sett en flat skrutrekker inn i fordypningen mellom øvre og nedre
del av fjernkontrollen. Bruk skrutrekker på 2 steder, og vri av den
øvre delen.

(Fjernkontrollens kretskort er festet til den øvre delen av
fjernkontrollen.)

2 Drei velgebryteren for main/sub på én av de to fjernkontrollenes
kretskort til "S".

(La bryteren på den andre fjernkontrollen bli stående i "M".)

Innstilling Modusnummer Første kodenr. Andre kodenr.

Felles innstilling
11(21) 1

01
Individuell innstilling 02

NB Det er ikke behov for å koble om fjernkontrollen fra
masteranlegget dersom fjernkontrollen for slave-
anlegget blir brukt.

(Husk imidlertid å koble fra ledningene som er
festet til rekkeklemmen for fjernkontrollen til
masteranlegget.)

1 2 3

1
2
3

1 2 3

4

5
P1 P2

P1 P2

7

1 2 3

6
P1 P2

1 2 3

1
2
3

1 2 3

4

5
P1 P2

P1 P2

7

1 2 3

6
P1 P2

(1)(2)

(3)(7)

(4)

(8)
(5)(6)

1 Hovedstrømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Sikring

4 Utendørsanlegg

5 Innendørsanlegg (master)

6 Innendørsanlegg (slave)

7 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

NB!
Tallene i parentes henviser til trinnene du skal følge 
i fremgangsmåten ovenfor.

1 Kretskort på fjernkontroll

2 Fabrikkinnstilling

3 Bare én av fjernkontrollene trengs å endres

S

M
S

S
M

1

2

3
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MONTERING AV HJØRNEDEKSLER OG 
LUFTINNTAKSRIST

■ Fest hjørnedekslene til anlegget, og lås dem fast med skruer.
(Skruene er tapet fast til hjørnedekslene.)

■ For rør som går oppover eller mot høyre, skjærer du til
hjørnedekslene, som vist på tegningen nedenfor, før du fester
dem.

■ Fest luftinntaksristen.

■ Hekt remmene til anlegget slik at risten ikke kan falle ned.

PRØVEKJØRING

Se avsnittet "Vær spesielt oppmerksom under konstruksjonen som
gjelder for de neste punktene, og kontroller disse punktene når
installeringen er fullført." på side 3.

Når konstruksjonen av kjølemedierørene, dreneringsrørene og de
elektriske ledningene er fullført, skal det gjennomføres en prøve-
kjøring for å beskytte anlegget.

Prøvekjøring

1 Åpne stengeventilen på gassiden.

2 Åpne stengeventilen på væskesiden.

3 Kjør veivhusvarmeren i 6 timer. (Ikke påkrevd ved anlegg som
kun er utformet for kjøling.)

4 Still inn på kjøling med fjernkontrollen, og start driften ved å
trykke på PÅ/AV-knappen ( ).

5 Trykk 4 ganger på knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING
( ) (2 ganger med trådløs fjernkontroll), og kjør i modusen
Prøvekjøring i 3 minutter.

6 Trykk på knappen JUSTER RETNING PÅ LUFTSTRØM ( )
for å kontrollere at anlegget er i gang.

7 Trykk knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING ( ), og bruk
anlegget på vanlig måte.

8 Kontroller at anlegget fungerer i samsvar med driftshåndboken.

Slik diagnostiserer du funksjonsfeil

Når strømmen er slått på, kan du sjekke hvilken type
funksjonsfeil som er oppstått ved å se på funksjonsfeilkoden
som vises på fjernkontrollen.

Diagnose for visning av LCD-skjermen på fjernkontrollen.

■ Tilkoblet fjernkontroll. (MERKNAD 1)
Når driften stanser på grunn av problemer, driftslampen blinker,

og når " " og funksjonsfeilkoden vises på LCD-skjermen. I
slike tilfeller diagnostiserer du feilen ved hjelp av tabellen med
oversikt over funksjonsfeilkodene. Gjelder det gruppekontroll,
vises også anleggsnummeret slik at nummeret på innendørs-
anlegget med problemer kan identifiseres. (MERKNAD 2)

■ Trådløs fjernkontroll.
(Se også driftshåndboken som følger med den trådløse
fjernkontrollen.)
Når driften stanser på grunn av problemer, blinker skjermen på
innendørsanlegget. I slike tilfeller diagnostiserer du feilen ved
hjelp av tabellen med oversikt over funksjonsfeilkodene for å se
etter funksjonsfeilkoden som kan bli funnet med fremgangs-
måten nedenfor. (MERKNAD 2)

1 Trykk på knappen for INSPEKSJON/PRØVEKJØRING, så vises

" " og "0" blinker.

2 Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og finn
anleggsnummeret som stanset som følge av problemer.

3 korte pip .............. Utfør alle handlingene nedenfor
1 kort pip ................ Utfør (3) og (6)
1 langt pip............... Ingen problemer

3 Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER, så blinker det
øverste tallet i funksjonsfeilkoden.

4 Fortsett å trykke på knappen for PROGRAMMERINGSTID til du
hører 2 korte pip, og finn den øverste koden.

5 Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER, så blinker det
nederste tallet i funksjonsfeilkoden.

6 Fortsett å trykke på knappen for PROGRAMMERINGSTID til du
hører et langt pip, og finn den nederste koden.

Et langt pip indikerer funksjonsfeilkoden.

1 Område med røråpning. Skjær til med sag.

2 For rør som går mot høyre

3 For rør som går på baksiden

1 1

23

TEST

TEST

Forholdsregler

1. Se "Slik diagnostiserer du funksjonsfeil" på side 16
hvis anlegget ikke fungerer som det skal.

2. Utfør prøvekjøring når luftinntaksristen er montert
dersom den trådløse fjernkontrollen brukes.

3. Når du har gjennomført prøvekjøringen, trykker du
knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING én gang
for å sette anlegget i inspeksjonsmodus, og
kontroller at funksjonsfeilkoden er "00" (= normal).
Hvis koden angir noe annet enn "00", se "Slik
diagnostiserer du funksjonsfeil" på side 16.
FUY71~125FJV1 + FUYP71~125BV1 + FUQ71~125BUV1B + FUQ71~125BVV1B
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Feilsøking med lysdioder på kretskortet (se tabell nedenfor)

Kontrollen nedenfor kan utføres med servicemonitorens lysdioder
(grønn). (Normal når den blinker)

 lysdiode på, ● lysdiode av,  lysdiode blinker, —: brukes ikke til
feilsøking.

Funksjonsfeilkode

■ For steder der funksjonsfeilkoden står tom, vises ikke

indikasjonen " ". Selv om anlegget fortsetter å fungere, må
anlegget inspiseres og nødvendige reparasjoner utføres.

■ Avhengig av typen innendørs- eller utendørsanlegg, kan det
hende at funksjonsfeilkoden (ikke) vises.

Mikroprosessor normal 
monitor

Overføring 
normal monitor

HAP (H1P) HBP (H2P) Detaljer

Innendørsanlegg er normalt ➞ 
Diagnostiser utendørsanlegget
Feil i ledningsopplegg mellom 
innendørs- og 
utendørsanleggene

●

Hvis utendørsanlegget HAP(H1P) 
ikke lyser, diagnostiser utendørs-
anlegget. Hvis det blinker, 
skyldes dette enten feil i lednings-
opplegget, eller en funksjonsfeil 
ved kretskortet til innendørs- eller 
utendørsanlegget.
(MERKNAD 4)

—

Funksjonsfeil ved kretskortet 
til innendørsanlegget 
(MERKNAD 5)

●

Unormal strømtilførsel, 
funksjonsfeil ved kretskortet, eller 
frakobling mellom innendørs- 
og utendørsanleggene 
(MERKNAD 5)

NB 1. Ved tilkoblet fjernkontroll. Trykk knappen
INSPEKSJON/PRØVEKJØRING på fjernkontrollen

slik at " " begynner å blinke.

2. Hold nede PÅ/AV-knappen i 5 sekunder eller mer i
inspeksjonsmodus slik at problemet ovenfor
forsvinner, deretter vises og skjules funksjonsfeil-

koden to ganger, etterfulgt av koden " " (normalt).
Skjermbildet endres fra inspeksjonsmodus til
normalmodus.

3. Avhengig av modellen eller forholdene kan det føre til
en nødstopp.

4. Hvis HBP (H2P) er avslått, kan forgreningsopplegget
mellom hvert av innendørs- og utendørsanleggene
være enten feil tilkoblet eller brutt. Kontroller
forgreningsopplegget før du følger noen av
diagnosetrinnene ovenfor.
Hvis HBP (H2P) er avslått på en vekselretter, kan
det hende at sikringen på utendørsanleggets
kretskort er gått.

5. Slå av strømmen, og vent i minst 5 sekunder. Slå på
strømmen igjen, og kontroller om lysdioden frem-
deles er i samme tilstand.

Feilkode Beskrivelse

A1 Kretskort for innendørsanlegg defekt

A3 Dreneringsvannivå unormalt

A6 Viftemotor på innendørsanlegg overbelastet, overstrøm eller 
låst

A7
Svingeklaffmotor er låst

Det er bare luftstrømretningen som ikke kan styres

AF Luftfukter defekt

AH
Luftrenser defekt

Kun luftrenseren fungerer ikke

AJ
Innstilt type uriktig

Kapasitetsdata er feil forhåndsinnstilt. Eller ingenting er 
programmert i dataplaten IC.

C4 Temperaturføler i varmeveksler defekt

C9 Lampeføler for innsugningsluft defekt

CJ
Føler i fjernkontroll defekt

Fjernkontrolltermistoren fungerer ikke, men bruk av anlegget 
via anleggstermistoren er mulig

E0 Handling for sikkerhetsanordning (utendørsanlegg)

E1 Kretskort for utendørsanlegg defekt

E3 Unormalt høyt trykk (utendørsanlegg)

E4 Unormalt lavt trykk (utendørsanlegg)

E5 Låssvikt i kompressormotor (utendørsanlegg)

E7 Motorlåssvikt på utendørsvifte
Utendørsvifte øyeblikkelig funksjonsfeil pga. overstrøm

E9 Elektronisk ekspansjonsventil defekt (utendørsanlegg)

F3 Utløpsrørtemperatur unormal (utendørsanlegg)

H3 Høytrykksbryter defekt (utendørsanlegg)

H4 Lavtrykksbryter defekt (utendørsanlegg)

H7 Posisjonsignalsvikt på utendørsmotor (utendørsanlegg)

H9
Utelufttermistor defekt (utendørsanlegg)

(Merknad 3)

J3
Utløpsrørtermistor defekt (utendørsanlegg)

(Merknad 3)

J5 Innsugningsrørtermistor defekt (utendørsanlegg)

J6
Varmevekslertermistor defekt (utendørsanlegg)

(Merknad 3)

L4
Overopphetet varmeutstrålingsribbe (utendørsanlegg)

Vekselretterkjøling defekt.

L5
Øyeblikkelig overstrøm (utendørsanlegg)

Mulig jordfeil eller kortslutning i kompressormotoren.

L8
Elektrisk varme (utendørsanlegg)

Mulig elektrisk overbelastning i kompressoren eller spalte 
i kompressormotoren.

L9
Hindre motorstopp (utendørsanlegg)

Kompressor kan være låst.

LC Overføringssvikt mellom utendørsanleggenes vekselrettere 
(utendørsanlegg)

P1 Åpen fase eller lav spenning til hovedkrets (utendørsanlegg)

P3 Temperaturfølersvikt i kretskort (utendørsanlegg)

P4 Temperaturfølersvikt i varmeutstrålingsribbe 
(utendørsanlegg)

PJ
Innstilt type uriktig (utendørsanlegg)

Kapasitetsdata er feil forhåndsinnstilt. Eller ingenting er 
programmert i dataplaten IC.

U0 Unormal temperatur i innsugningsrør eller lite kjølemedium

U1
Motfase 

Reverser to av kontaktene L1, L2 og L3.

U2
Spenningssvikt i strømkilde (utendørsanlegg)

Omfatter defekt i K1M.

U4
UF

Overføringsfeil (innendørsanlegg – utendørsanlegg)

Feil ledningsopplegg mellom innendørs- og utendørsanlegg, 
eller funksjonsfeil i kretskortet som er montert på innendørs- 
og utendørsanleggene.
Hvis UF vises, er ikke ledningene mellom innendørs- 
og utendørsanleggene riktig lagt opp. Frakoble derfor 
strømtilførselen umiddelbart, og korriger ledningsopplegget. 
(Kompressoren og viften som er montert på 
utendørsanlegget, kan startes uavhengig av bruken av 
fjernkontrollen.)

U5
Overføringsfeil (innendørsanlegg – utendørsanlegg)

Feil ved overføring mellom innendørsanlegget og 
fjernkontrollen.

U8
Funksjonsfeil i overføring mellom Main- og Sub-
fjernkontrollene.
(Funksjonsfeil i Sub-fjernkontroll.)

UA
Feil innstilling for multisystem

Innstilling er feil for velgebryter på multisystem (se bryter SS2 
på kretskortet til hovedanlegget)

UC Sentralkontrolladresse overlapper
Installeringshåndbok
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KOBLINGSSKJEMA (For FUY71~125FJV1, FUYP71~125BV1)

33A, 33S..........Endebryter (svingeklaff)
33H ..................Flottørbryter
A1P..................Trykt kretskort
A2P..................Trykt kretskort (Transformator 230 V/16 V)
C1R .................Kondensator (M1F/M2F)
HAP, HBP ........Lysdiode (servicemonitor grønn)
M1A .................Motor (svingeklaff)
M1F, M2F.........Motor (innendørsvifte)
M1P, M3P ........Motor (dreneringspumpe)
Q1F..................Termostatbryter (M1F/M2F innebygd)
R1T..................Termistor (luft)
R2T..................Termistor (konvektor)
RyA..................Magnetisk relé (M1A)
RyP..................Magnetisk relé (M1P/M3P)
SS1..................Velger (nødbryter)
X1M, X2M........Rekkeklemme

...................Fasestyrekrets

...................Signalmottaker

...................Signaloverføringskrets

Tilkoblet fjernkontroll
R1T ..................Termistor (luft)
SS1 ..................Velger (Main/Sub)

Mottaker-/displayenhet (festet til trådløs fjernkontroll)
A3P, A4P ..........Trykt kretskort
BS ....................Trykknapp (PÅ/AV)
H1P..................Lysdiode (PÅ – rød)
H2P..................Lysdiode (Tidsbryter – grønn)
H3P..................Lysdiode (Filtervarsel – rød)
H4P..................Lysdiode (Avising – oransje)
SS1 ..................Velger (Main/Sub)
SS2 ..................Velger (trådløs adresseinnstilling)

Kontakt for tilleggsutstyr
X30A ................Kontakt (grensesnittadapter for Sky Air-serier)
X35A ................Kontakt (adapter for gruppekontroll)
X40A ................Kontakt (PÅ/AV-inngang fra utsiden) (kun for FUYP)

1 For utendørsanlegg 4 Bryterboks 7 Innendørsanlegg (master)

2 Merknad (4) 5 Mottaker-/displayenhet 8 Innendørsanlegg (slave)

3 Tilkoblet fjernkontroll 6 For systemer med samtidig drift

NB 1. : kontakt : kontakt

2. : feltkabling

3. Ved bruk av sentral fjernkontroll, skal den kobles til anlegget i samsvar med medfølgende installeringshåndbok.

4. X24A er tilkoblet når den trådløse fjernkontrollen brukes.

5. Fjernkontrollmodellene varierer etter kombinasjonssystemet, så undersøk teknisk materiale, kataloger o.l. før tilkobling.

6. Symboler viser følgende: RED: rød, BLK: sort, WHT: hvit, YLW: gul, GRN: grønn, BLU: blå.

7. Bekreft metoden for å stille velgeren (SS1, SS2) i installeringshåndboken, teknisk materiale o.l.

PC

RC

TC
FUY71~125FJV1 + FUYP71~125BV1 + FUQ71~125BUV1B + FUQ71~125BVV1B
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(For FUQ71~125BUV1B, FUQ71~125BVV1B)

A1P ................. Trykt kretskort
C1.................... Kondensator (M1F)
HAP................. Lysdiode (servicemonitor grønn)
KAR................. Magnetisk relé (M1S)
KPR................. Magnetisk relé (M1P)
M1F ................. Motor (innendørsvifte)
M1P................. Motor (dreneringspumpe)
M1S................. Motor (svingeklaff)
Q1M ................ Termostatbryter (M1F innebygd)
R1T ................. Termistor (luft)
R2T ................. Termistor (konvektor)
S1L.................. Flottørbryter
S1Q ................. Endebryter (svingeklaff)
SS1 ................. Velger (nødbryter)
T1R ................. Transformator (220-240 V/22 V)
V1TR ............... Fasestyrekrets
X1M, X2M ....... Rekkeklemme
RC ................... Signalmottakerkrets
TC ................... Signaloverføringskrets

Tilkoblet fjernkontroll
R1T ................. Termistor (luft)
SS1 ................. Velger (Main/Sub)

Trådløs fjernkontroll (mottaker-/displayenhet)
A2P, A3P..........Trykt kretskort
BS1..................Trykknapp (PÅ/AV)
H1P..................Lysdiode (PÅ – rød)
H2P..................Lysdiode (Tidsbryter – grønn)
H3P..................Lysdiode (Filtervarsel – rød)
H4P..................Lysdiode (Avising – oransje)
SS1..................Velger (Main/Sub)
SS2..................Velger (trådløs adresseinnstilling)

Kontakt for tilleggsutstyr
X35A................Kontakt (adapter for gruppekontroll)
X60A, X61A.....Kontakt (grensesnittadapter for Sky Air-serier)

1
2

2

4

9

3

1

5

8

6 7

1 For utendørsanlegg 4 Mottaker-/displayenhet 7 Innendørsanlegg (slave)

2 Merknad (4) 5 For systemer med samtidig drift 8 Fjernkontroll

3 Tilkoblet fjernkontroll 6 Innendørsanlegg (master) 9 Kontrollboks

NB 1. : kontakt : kontakt

2. : feltkabling

3. Ved bruk av sentral fjernkontroll, skal den kobles til anlegget i samsvar med medfølgende installeringshåndbok.

4. X24A er tilkoblet når den trådløse fjernkontrollen brukes.

5. Fjernkontrollmodellene varierer etter kombinasjonssystemet, så undersøk teknisk materiale, kataloger o.l. før tilkobling.

6. Symboler viser følgende: RED: rød, BLK: sort, WHT: hvit, YLW: gul, GRN: grønn, BLU: blå.

7. Bekreft metoden for å stille velgeren (SS1, SS2) i installeringshåndboken, teknisk materiale o.l.
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