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SIKKERHETSTILTAK

Les "Sikkerhetstiltak" nøye før du installerer utstyr til luft-
kondisjoneringsanlegget, og pass på at det installeres på riktig måte.

Når du er ferdig med installeringen, foretar du en prøvekjøring for å
se etter feil og forklarer kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget
skal brukes og vedlikeholdes ved hjelp av driftshåndboken. Be
kunden om å oppbevare installeringshåndboken sammen med
driftshåndboken for fremtidig bruk.

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

Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen kan dette
produktet forårsake radiointerferens, slik at brukeren må ta
nødvendige forholdsregler.

Advarsel

■ Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre
installeringsarbeid.
Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget i henhold til instruksjonene
i denne installeringshåndboken.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.

■ Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle
kjølemedielekkasje. Når luftkondisjoneringsanlegget skal
installeres i et lite rom, må du sørge for at en eventuell kjøle-
medielekkasje ikke overstiger konsentrasjonsgrensen.
Ellers kan dette forårsake ulykke som følge av oksygenmangel.

■ Sørg for at du bare bruker spesifisert tilbehør og deler til
installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre vannlekkasje,
elektrisk støt eller brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som er
sterkt nok til å bære vekten til anlegget.
For svakt fundament kan føre til at utstyret faller ned og
forårsaker personskade.

■ Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk
vind, tyfoner og jordskjelv.
Hvis dette ikke gjøres under installeringen, kan det føre til at
anlegget faller ned og dermed forårsaker ulykker.

■ Sørg for at det finnes en separat strømtilførselskrets for dette
anlegget, og at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert personell
i henhold til lokale lover og bestemmelser samt denne
installeringshåndboken.
Utilstrekkelig strømtilførselskapasitet eller feil elektrisk
konstruksjon kan føre til elektrisk støt eller brann.

■ Kontroller at alt ledningsopplegg er sikret, at spesifiserte
ledninger er brukt, og at ingen belastning på
kontakttilkoblingene eller ledningene.
Feil tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til unormal
varmeutvikling eller brann.

■ Når det legges opp ledninger for strømtilførselen og ledningene
tilkobles for fjernkontrollen og overføringen, må ledningene
plasseres slik at dekselet på kontrollboksen kan festes ordentlig.
Feilaktig plassering av kontrollboksdekselet kan føre til elektrisk
støt, brann eller overopphetede kontakter.

■ Hvis det lekker ut kjølemediegass under installeringen, må
området straks ventileres.
Det kan dannes giftig gass hvis kjølemediet kommer i kontakt
med ild.

■ Se etter lekkasje av kjølemediegass når installeringen er fullført.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegassen lekker ut i
rommet og kommer i kontakt med brannkilder som vifteovn,
kamin eller gasskomfyr.

■ Sørg for å slå av anlegget før du berører elektriske deler.

■ Berør ikke bryteren med fuktige fingrer.
Berøring av bryteren med fuktige fingrer kan forårsake elektrisk
støt.

■ Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.
Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefon-
jordleder.
Feil 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 innendørs vannlekkasje og
skade på eiendom.

■ Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømledningen og
tilkoblingsledningene minst 1 meter unna TV- eller radio-
apparater for å forhindre bildeinterferens og støy.
(1 meter er kanskje ikke nok for å forhindre støy, avhengig av
innkommende signalstyrke.)

■ Fjernkontrollens (radioutstyrets) rekkevidde kan være kortere
enn forventet i rom med elektroniske lysstoffrør (med
vekselretter eller hurtigstarter).
Installer innendørsanlegget så langt unna lysstoffrør som mulig.
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■ Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
• Der det er høy konsentrasjon av mineraloljesprut eller -damp

(f.eks. på et kjøkken). 
Plastdeler vil svekkes, deler kan falle av og det kan oppstå
vannlekkasje.

• Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass. 
Korrodering av kobberrør eller loddede deler kan forårsake
kjølemedielekkasje.

• I nærheten av maskiner som avgir elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften av styresystemet og
forårsake funksjonsfeil i anlegget.

• Der det kan lekke ut brannfarlig gass, der det finnes karbonfibrer
eller brannfarlig svevestøv i luften, eller der flyktige, brennbare
væsker som malingstynner eller bensin håndteres.

• Bruk av anlegget under slike forhold kan forårsake brann.

■ Berør ikke varmevekslerens ribber.
Feilaktig håndtering kan forårsake personskade.

■ Vær ekstra forsiktig under transport av produktet.
Enkelte produkter bruker polypropylen-bånd til emballering.
Slike polypropylen-bånd må ikke brukes som transportmiddel.
Det er farlig.

■ Kast emballasjen på en sikker måte.
Emballasje, for eksempel spiker og andre deler av metall eller
tre, kan forårsake stikksår eller andre personskader.
Riv i stykker og kast plastposer, slik at barn ikke kan leke med
dem. Barn risikerer å bli kvalt hvis de leker med plastposer som
ikke er revet i stykker.

■ Slå ikke av strømmen umiddelbart etter at anlegget er stanset.
Vent alltid i minst 5 minutter før du slår av strømmen.
Ellers kan det oppstå vannlekkasje og andre problemer med
vann.

■ Til bruk i husholdningen kan dette produktet forårsake radio-
interferens, slik at brukeren må ta nødvendige forholdsregler.

Følg gjeldende regler for installeringsarbeid.

FØR INSTALLERING

Tilbehøret som trengs til installasjonen, må oppbevares i din
forvaring til installeringsarbeidet er fullført. Ikke kvitt deg med
dette!

1. Fastsett en transportmåte.

2. La anlegget bli værende i emballasjen under flytting til det kommer til
installeringsstedet. Dersom anlegget må pakkes ut, skal det benyttes
en stropp av mykt materiale eller beskyttelsesplater sammen med et
tau når anlegget løftes for å unngå skade eller riper på anlegget.

Hold fast opphengsbrakettene på anlegget hvis du flytter
anlegget etter utpakking. Utsett ikke kjølemedierør, drenerings-
rør eller flensedeler for trykk.

Kontroller hvilken type R410A-kjølemedium som skal brukes før
anlegget installeres. (Bruk av feil kjølemedium vil forhindre
normal drift av anlegget.)

Se i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget, når
dette skal installeres.

Forholdsregler

■ Pass på at du viser kundene hvordan anlegget skal brukes
(betjening av ulike funksjoner og justering av temperaturen) ved
at de selv utfører operasjoner mens de følger driftshåndboken.

■ Installer ikke på steder der luften har et høyt saltinnhold, f.eks.
ved sjøen, og der spenningen varierer kraftig, f.eks. på fabrikker,
eller i kjøretøy og skip.

Tilbehør

Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget.

Tilleggsutstyr

Dette innendørsanlegget forutsetter én av fjernkontrollene som står
oppført nedenfor.

Metallklemme 1

Dreneringsslange 1

Isolasjon for kobling

• for væskerør 1

• for gassrør 1

Tetningspute

• stor 1

• middels 1

Skruer til kanalflenser 26

Skive for opphengsbrakett 8

Klemme (stor) 8

Klemme (liten) 4

Skivefesteplate 4

Tetningsmateriale 2

Luftfilter 1

Installeringshåndbok
Driftshåndbok 1

Produktkvalitetsbevis 1

Fjernkontrolltype

Med ledning BRC1C61

Trådløs BRC4C65 / BRC4C66
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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

Se også "Sikkerhetstiltak" på side 1.

Punkt som skal kontrolleres ved levering

Punkt om driften som trenger forklaring

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

VELGE INSTALLERINGSSTED

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

■ 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 i
installeringshåndboken for utendørsanlegget.)

■ *H1-dimensjon betyr minimumshøyden til anlegget.

■ Velg *H1-, *H2-dimensjonen for å sikre et fall på minst 1/100,
som angitt i "Dreneringsrør" på side 7.

■ Vedlikeholdsområdet som er merket med *, er nødvendig ved
bruk av installeringsboksen for adapterkretskort
(KRP1BA101), som selges separat.

FORHOLDSREGLER

■ Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømtilførsels-
ledningene og koblingstrådene minst 1 m unna TV- eller
radioapparater for å forhindre interferens eller støy. (1 m er
eventuelt ikke nok for å forhindre støy, avhengig av
radiobølgene.)

■ Hvis du installerer det trådløse settet i et rom med
elektroniske lysstoffrør (med vekselretter eller hurtigstarter),
kan fjernkontrollens rekkevidde være kortere. Installer
innendørsanlegg så langt unna lysstoffrør som mulig.

2 Bruk opphengsbolter ved installeringen. Kontroller at 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 kartongen for installasjon. Se
denne for å kontrollere hvilke punkt som krever forsterkning.)

Merk av ✓ etter 
kontroll

■ Er innendørsanlegget og 
utendørsanlegget festet 
skikkelig?

Anleggene kan falle ned, 
vibrere eller lage støy.

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

■ Er anlegget fullstendig 
isolert?

Det kan dryppe kondensvann.

■ Er det jevn flyt i dreneringen? Det kan dryppe kondensvann.

■ 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 utført?

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 driftshåndboken for kunden?

■ Gav du driftshåndboken og garantien til kunden?

■ Beskrev du hvordan kunden skal vedlikeholde og rengjøre deler 
som kjøpes lokalt (luftfilter, rist (både luftutløpsrist og 
innsugningsrist) osv.)?

■ Gav du kunden håndbøker for deler som kjøpes lokalt (hvis det 
er installert)?

FARE

■ Flytter du på anlegget mens det pakkes ut eller
senere, skal det løftes ved hjelp av løftehankene.
Legg ikke trykk på andre deler, spesielt kjølemedie-
rørene, dreneringsrøret og flensedelene.

■ Hvis det er fare for at luftfuktigheten i taket kan
overstige  80% og 30°C, må du forsterke isolasjonen
på karosseriet.
Bruk glassull eller polyetylenskum som isolasjon, slik
at tykkelsen er <10 mm og det får plass inne i
takåpningen.

1 Kontrollboks

2 Tak

3 Gulvflate (mm)

≥300*

20
0

*H
1≥

24
0

≥2
50

0*H
2

≥2
0

≥300*

1

2 3
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FORBEREDELSER FØR INSTALLASJONEN

1 Kontroller plasseringsforholdet mellom anlegget og
opphengsboltene.

Monter inspeksjonsåpningen på den siden av kontrollboksen der
det er enkelt å utføre vedlikehold og inspeksjon av kontroll-
boksen og dreneringspumpen. Monter dessuten inspeksjons-
åpningen på den nedre delen av anlegget.

2 Sørg for at anlegget ikke utsettes for mer eksternt statiske
trykk enn angitt grense.

(Se teknisk dokumentasjon om grenseverdi for eksternt statisk
trykk.)

3 Åpne installeringshullet (klargjorte tak).

■ Når installeringshullet er åpnet i taket der anlegget skal
installeres, fører du kjølemedierør, dreneringsrør,
overføringsledning og fjernkontrolledning (ikke nødvendig
ved bruk av trådløs fjernkontroll) frem til anleggets hull for rør
og ledninger.
Se "Røropplegg for kjølemedium" på side 6, "Dreneringsrør"
på side 7 og "Eksempel på elektrisk opplegg" på side 10.

■ Når du har åpnet takhullet, kontrollerer du om nødvendig at
taket er i vater. Det kan være nødvendig å forsterke
takrammen for å hindre risting.
Ta kontakt med en arkitekt eller bygningssnekker for
nærmere opplysninger.

4 Monter opphengsboltene

(Bruk opphengsbolter fra W3/8 til M10.)
Bruk en gjennomhullet forankring for eksisterende tak, og en
forsenket innsats, forsenket forankring eller annet som måtte
finnes lokalt for å forsterke taket, slik at nye tak kan tåle vekten
av anlegget.

5 For inntak nedenfra erstatter du kammerdekselet som
angitt i fremgangsmåten nedenfor.

1. Fjern beskyttelsesnettet (6 steder) (kun PBVE(T)).
Ta av kammerdekselet (7 steder).

1 Luftinntak

2 Luftutløp

3 Dreneringspumpe

4 Kontrollboks

5 Størrelsen på inspeksjonsåpning (450 x 450 mm)

6 Tak

Må ses
Inspeksjonsdør (takåpning)

620

620

A
A

B

500

3 4

5

6

12

Modell A B

FXDQ20~32 700 740

FXDQ40+50 900 940

FXDQ63 1100 1140

1 Forankringsbolt

2 Takplate

3 Lang mutter eller strekkfisk

4 Opphengsbolt

5 Innendørsanlegg

NB Alle ovennevnte deler må kjøpes lokalt.

1 Luftutløp

2 Luftinntak

3 Kammerdeksel

4 Beskyttelsesnett (kun for PBVE(T))

5

4

3

1

2

1
3

2

4
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2. Sett tilbake kammerdekselet i retningen som vist på tegningen
nedenfor (7 steder).
Sett tilbake beskyttelsesnettet i retningen som vises på
tegningen nedenfor (6 steder) (kun for PBVE(T)).

3. Fest luftfilteret (tilleggsutstyr) som vist på tegningen.
De 4 hullene som ikke kan dekkes av luftfilteret, bør dekkes
med vanlig tape.

INSTALLERING AV INNENDØRSANLEGG

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 Foreta en midlertidig installering av innendørsanlegget.

Fest opphengsbraketten til opphengsbolten. Pass på at den
festes skikkelig ved hjelp av mutter og skive fra både øvre og
nedre sider på opphengsbraketten.

FORHOLDSREGLER

Ettersom anlegget bruker dreneringssump av plast, må du
forhindre sveisesprut og andre fremmedlegemer fra luftutløpet
under installeringen.

2 Juster høyden på anlegget.

3 Kontroller at anlegget er i vater.

4 Trekk til den øvre mutteren.

1 Luftutløp

2 Luftinntak

3 Kammerdeksel

4 Beskyttelsesnett (kun for PBVE(T))

1 Fest filteret på hovedanlegget mens du trykker ned knastene.

2 I tilfelle fra undersiden.

3 I tilfelle fra baksiden.

1

3

2

4

1

2 3

A Feste opphengsbraketten

B Slik fester du skiver

1 Del som kjøpes lokalt

2 Skive for opphengsbrakett (kjøpes lokalt)

3 Opphengsbrakett

4 Trekk til dobbelmutter

5 Skivefesteplate (kjøpes lokalt)

FARE

Kontroller at anlegget installeres i vater ved hjelp av et
vaterpass eller vannfylt plastrør. Ved bruk av plastrør
fremfor et vaterpass skal anleggets toppflate justeres
horisontalt etter vannivået i begge ender av plastrøret.
(Anlegget må ikke installeres slik at fallet ikke er i
retning av dreneringsrøret, ellers kan dette medføre
lekkasje.)

1 Vinylrør

2 Vater

A B

2

1

2
4

5
3 6

21 1
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RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM

Se installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget når det
gjelder kjølemedierørene på utendørsanlegg.

Varmeisolasjonsarbeid skal utføres fullstendig på begge sider av rør-
opplegget for gass og væske. Dette kan ellers føre til vannlekkasje.

Bruk isolasjon som kan tåle temperaturer på minst 120°C. Forsterk
isolasjonen på kjølemedierøret i henhold til installeringsområdet. Hvis
temperaturen oppunder taket kan nå 30°C eller luftfuktigheten 80%.
Det kan dannes kondens på overflaten til isolasjonen.

1 Koble til rørene.

■ Utendørsanlegget er påfylt kjølemedium.

■ Pass på å bruke både en fastnøkkel og en skiftenøkkel, som
vist på tegningen, når du kobler sammen eller kobler fra rør
som går til eller fra anlegget.

■ Se Tabell 1 når det gjelder dimensjonen på koniske muttere.

■ Påfør esterolje eller eterolje på området rundt konen (både
innvendig og utvendig) når du bruker tilkoblinger med koniske
muttere, og deretter dreier du rundt 3 eller 4 ganger for hånd.

Påfør eterolje eller esterolje her

■ Se Tabell 1 for tiltrekkingsmoment.

Tabell 1

■ Se "Tabell 2" på side 7 hvis du ikke har momentnøkkel.
Når du bruker en skiftenøkkel for å stramme til koniske
muttere, er det et punkt hvor tiltrekkingsmomentet plutselig
blir mye strammere.
Derfra skal du trekke til mutteren ytterligere ut fra riktig vinkel,
som angitt i "Tabell 2" på side 7.

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

3 Når du har kontrollert for gasslekkasje, sørger du for å
isolere rørtilkoblingene.

■ Bruk isolasjonen for kobling som følger med væske- og
gassrørene. Sørg dessuten for at sømmene på isolasjonen
for kobling på væske- og gassrørene vender opp. (Stram til
begge ender med en klemme.)

■ Surr en middels tetningspute over isolasjonen for kobling (del
med konisk mutter) på gassrørene.

FARE

Følg punktene nedenfor.

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

■ Påfør esterolje eller eterolje på området rundt konen
når du bruker en konisk tilkobling.

■ Bruk kun de koniske mutterne som leveres med
anlegget. Bruker du andre koniske muttere, kan dette
medføre kjølemedielekkasje.

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

■ La ikke annet enn angitt kjølemedium, f.eks. luft,
blandes inn i kjølemediekretsen. Hvis kjølemediegass
lekker ut under arbeid på anlegget, må rommet
omgående luftes grundig ut.

1 Skiftenøkkel

2 Fastnøkkel

3 Rørkobling

4 Konisk mutter

2

3

1

4

Rørdimensjon
Tiltrekkings-

moment

Kone-
dimensjon A 

(mm) Kone

Ø6,4 (1/4") 14,2~17,2 N•m 8,7~9,1

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø12,7 (1/2") 49,5~60,3 N•m 16,2~16,6

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

FARE

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

Pass på at oljen kun påføres den koniske delen.
Hvis oljen påføres plastdeler e.l., kan delene
svekkes.

A Fremgangsmåte for isolering av væskerør

B Fremgangsmåte for isolering av gassrør

1 Festes til fundament

2 Rørisolasjonsmateriale (hovedanlegg)

R0.4-0.8

A

90°±2° 

45°±2°

21 4

7

8

7

5 63

21 4

7

8

7 10

5 963

A

B
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■ Når du slaglodder kjølemedierørene, skal du kun starte
slagloddingen etter å ha utført nitrogensubstitusjon
(advarsel 2.), eller mens du spyler nitrogen i kjølemedie-
rørene (advarsel 1.). Når dette er gjort, kobler du til
innendørsanlegget ved hjelp av en konisk tilkobling.

DRENERINGSRØR

1 Monter dreneringsrørene.

■ Kontroller at dreneringen fungerer skikkelig.

■ Diameteren på dreneringsrøret bør være større enn eller lik
diameteren på tilkoblingsrøret (vinylrør, rørdimensjon:
20 mm, utvendig dimensjon: 26 mm) (ikke inkludert
stigerøret).

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

3 Isolasjon for kobling (kjøpes lokalt)

4 Tilkobling for konisk mutter

5 Sømmene vendes opp

6 Rørisolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

7 Klemme (kjøpes lokalt)

8 Hovedanlegg

9 Middels tetningspute (kjøpes lokalt)

10 Surres over toppen på tilkobling for konisk mutter

FARE

Sørg for å isolere alt røropplegg helt frem til
rørtilkoblingene på innsiden av anlegget. Eventuelle
blottlagte rør kan forårsake kondensering eller
forbrenning ved berøring.

FARE

1. Når du slaglodder et rør mens du tilsetter nitrogen
inne i røret, må du passe på å stille inn
nitrogentrykket til 0,02 MPa med trykkreduksjons-
ventilen. (Dette trykket tilsvarer en lett bris mot
kinnet.)

2. Bruk ikke flussmiddel når du slaglodder skjøtene på
kjølemedierørene. Bruk fosforkobber til slaglodding
(BCup-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677),
som ikke krever flussmiddel. (Bruk av klorholdig
flussmiddel kan forårsake at rørene korroderer. Bruk
av fluorholdig sveiseflussmiddel kan forårsake at
kjølemediesmøremiddelet forringes med negativt
effekt på kjølemedierørene.) 

1 Kjølemedierør

2 Del som skal slagloddes

3 Nitrogen

4 Taping

5 Håndventil

6 Trykkreduksjonsventil

7 Nitrogen

1 2 4 5

6

73

Anbefales kun i nødstilfelle

Du må bruke en skiftenøkkel, men hvis du er nødt til å
installere anlegget uten skiftenøkkel, 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 mutteren med en
fastnøkkel, er det et punkt hvor tiltrekkingsmomentet
plutselig øker. Fortsett å trekke til den koniske
mutteren fra dette punktet i vinkelen som vises
nedenfor:

Tabell 2

FARE

■ Skjøteåpningen på dreneringsrøret kan variere
avhengig av modell, så kontroller modellnavn og bruk
riktig fremgangsmåte for den modellen.

■ Påse at alt vann er fjernet før du lager kanal-
tilkoblingen.

1 Dreneringsmuffe

2 Dreneringshull for service (med gummideksel)

3 Kjølemedierør

A For type PBVE og NBVE (med dreneringspumpe)

B For type PBVET og NBVET (uten dreneringspumpe)
Tilkoble dreneringsrøret når du har fjernet gummidekselet og 
isolasjonsrøret som er festet til tilkoblingshullet.

Rørdimensjon Videre tiltrekkingsvinkel

Anbefalt 
armlengde 
på verktøy

Ø6,4 (1/4") 60~90° ±150 mm

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° ±250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2

33

A

1

33

B
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Kun for PBVE og NBVE

Kun for PBVET og NBVET

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

■ Bruk dreneringsslangen og metallklemmen. Før drenerings-
slangen helt inn i tilkoblingshullet for dreneringsrør, og stram
til metallklemmen godt med den øvre delen av tapen på
slangeenden. Trekk til metallklemmen til skruehodet er
mindre enn 4 mm fra slangen.

■ De to områdene nedenfor skal isoleres fordi det ellers kan
dannes kondens som kan forårsake vannlekkasje.
- Dreneringsrør som føres innendørs
- Tilkoblingshull for dreneringsrør
Se tegningen nedenfor når du skal isolere metallklemmen og
dreneringsslangen med den store tetningsputen som følger
med.

FORHOLDSREGLER FOR STIGERØR FOR DRENERING (Kun for
PBVE og NBVE (med dreneringspumpe))

■ Kontroller at høyden på stigerøret for drenering ikke overstiger
600 mm.

■ Plasser stigerøret for drenering loddrett, og kontroller at det ikke
er mer enn 300 mm unna anlegget.

Plasser dreneringsslangen vannrett eller med en liten
oppadgående helning. Hvis det finnes luftlommer, kan det
oppstå støy som følge av tilbakeflyt når dreneringspumpen
stanser.

FORHOLDSREGLER (for alle modeller)

Tilkobling av dreneringsrør

■ Ikke koble dreneringsrørene direkte til kloakkrør som lukter
ammoniakk. Ammoniakken i kloakken kan komme inn i
innendørsanlegget via dreneringsrørene, og få varmeveksleren
til å korrodere.

■ Unngå å bøye eller vri dreneringsslangen slik at den utsettes for
unødig trykk.
(Slik behandling kan medføre lekkasje.)

■ Hvis du bruker sentrale dreneringsrør, følger du fremgangs-
måten i "Monter dreneringsrørene." på side 7.

■ Velg sentrale dreneringsrør med riktig dimensjon i henhold til
kapasiteten på det tilkoblede anlegget.

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

Hell på omtrent 1 l vann gradvis i dreneringssumpen for å
kontrollere dreneringen, som beskrevet nedenfor.

1 Sentralt dreneringsrør med et fall på minst 1/100.

1 Sentralt dreneringsrør med et fall på minst 1/100.

FARE

Vannansamling i dreneringsrørene kan føre til at
dreneringen tettes til.

1 Metallklemme (kjøpes lokalt)

2 Dreneringsslange (kjøpes lokalt)

3 Tape

4 Stor tetningspute

≤6
00 1

≥1
00

1

1

1

3

2 4

≤4 mm

1 Takplate

2 Opphengsbrakett

3 Justerbart område (≤600 mm)

4 Stigerør for drenering (kjøpes lokalt)

5 Dreneringsslange (tilleggsutstyr)

6 Metallklemme (tilleggsutstyr)

7 Vannrett eller oppadgående helning

1 Luftutløp

2 Bærbar pumpe

3 Bøtte

4 Kjølemedierør

5 Dreneringsutløp

6 5 4

1

3

2≤300 mm

≤6
00

 m
m

1~1.5 m

5
7

1

2

3
54
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INSTALLERE KANALEN

Tilkoble kanalen som leveres på stedet.

Side for luftinntak

■ Fest kanalen og flensen på inntakssiden (kjøpes lokalt).

■ Koble flensen til hovedanlegget med tilbehørsskruer.

■ Surr aluminiumstape eller liknende rundt flensen på inntaks-
siden og tilkoblingsområdet for kanalen for å hindre at det lekker
ut luft.

Side for luftutløp

■ Tilkoble kanalen etter luften inne i flensen på utløpssiden.

■ Surr aluminiumstape eller liknende rundt flensen på utløpssiden
og tilkoblingsområdet for kanalen for å hindre at det lekker ut
luft.

ELEKTRISK KOBLINGSARBEID

Generelle instrukser

■ Slå av strømmen før du utfører arbeid.

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

■ Det må bare benyttes kobberledning.

■ For elektrisk koblingsarbeid kan du også se på
"Koblingsskjema", som er festet til lokket på kontrollboksen.

■ For ledningsopplegget til fjernkontrollen kan du se i
installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen.

■ Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert elektriker.

■ Dette systemet består av flere innendørsanlegg. Merk hvert
innendørsanlegg som anlegg A, anlegg B osv., og pass på at
ledningsopplegget på rekkeklemmene for utendørsanlegget og
anlegget med forgreningsvelger samsvarer. Dersom elektrisk
opplegg og røropplegg ikke samsvarer mellom innendørs-
anlegget og utendørsanlegget, vil systemet ikke fungere som
det skal.

■ Du må installere samtlige brytere som skal kunne stenge av
hele strømtilførselen til anlegget.

■ Når det gjelder dimensjonen på strømtilførselsledningen til
utendørsanlegget, kapasiteten til strømbryteren og bryteren,
samt koblingsinstrukser, ser du i 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.

■ Sørg for å bruke isolerte kontakter for å unngå kortslutning i
strømtilførselsledningen.

■ Slå ikke på strømmen (strømbryter eller jordfeilbryter) før alt
annet arbeid er utført.

Spesifikasjoner for lokalt innkjøpte sikringer og ledninger

Strømbasert

FARE

■ Det elektriske koblingsarbeidet skal utføres av en
kvalifisert elektriker.

■ Hvis det elektriske koblingsarbeidet er utført av
andre enn fagpersoner, må trinnene 3 til 7 utføres
etter prøvekjøringen.

FXDQ Antall skruer

20~32 16

40+50 22

63 26

FARE

Når du fester en kanal på inntakssiden, må du sørge for å
feste et luftfilter inne i luftpassasjen på inntakssiden. (Bruk
et luftfilter med støvoppsamlingskapasitet på minst 50% i
tyngdemåling.) Medfølgende filter brukes ikke når
inntakskanalen festes.

1 Tilkoblingsskruer (tilleggsutstyr)

2 Flens (kjøpes lokalt)

3 Hovedanlegg

4 Isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

5 Aluminiumstape (kjøpes lokalt)

6 Side for luftutløp

7 Side for luftinntak

FARE

■ Sørg for å isolere kanalen for å hindre kondens-
dannelse. (Materiale: glassvatt eller polyetylenskum,
25 mm tykkelse.)

■ Bruk elektrisk isolasjon mellom kanalen og veggen
når du bruker metallkanaler til å føre metallekter
formet som nett eller panser, eller metallovertrekk i
trebygninger.

■ Sørg for å beskrive hvordan kunden skal vedlikeholde
og rengjøre deler som kjøpes lokalt (luftfilter, rist
(både luftutløpsrist og innsugningsrist) osv.).

1 2 23 4

5

67

5

Strømtilførselsledning (inkludert jordledning)

Modell
Antall 
anlegg Sikringer Ledning Dimensjon

FXDQ20~32

1 15 A H05VV-U3G

Lednings-
dimensjon 

må samsvare 
med lokale 

krav.

FXDQ40+50

FXDQ63

Overføringsledning
Ledningsopplegg for fjernkontroll

Modell Ledning Dimensjon

FXDQ20~32
Mantlet, vinylisolert ledning 

eller kabel (2 ledninger) 
(se merknad 2.)

0,75-1,25 mm2FXDQ40+50

FXDQ63

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

2. Isolasjonstykkelse: ≥1 mm.

3. Hvis ledningene er plassert slik at de lett kan berøres
av personer, installerer du en jordfeilbryter for å
hindre elektrisk støt.

4. Når du bruker en jordfeilbryter, bør du samtidig velge
én som beskytter mot overstrøm og kortslutning.
Bruker du en jordfeilbryter kun for jording, må den
installeres sammen med en strømbryter.
Installeringshåndbok
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Tillatt lengde for overføringsledninger og fjernkontrolledninger er
følgende.

Utendørsanlegg – innendørsanlegg: Maks. 1000 m (Maks.
ledningslengde: 2000 m)

Innendørsanlegg – fjernkontroll: Maks. 500 m

Elektriske karakteristika

• MCA: Min. strømstyrke (A) i kretsen
• kW: Utgangseffekt for viftemotor (kW)
• MFA: Maks. strømstyrke (A) for sikring
• FLA: Strømstyrke (A) ved full belastning

EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG

Slik tilkobler du ledningene

Tilkoble først når du har fjernet lokket på kontrollboksen, som vist på
tegningen nedenfor.

FORHOLDSREGLER

■ Se installeringshåndboken for fjernkontrollen for hvordan du
installerer og legger opp ledningene for fjernkontrollen.

■ Se også "Koblingsskjema", som er festet på lokket på kontroll-
boksen, når du skal legge opp elektriske ledninger.

■ Koble fjernkontrolledningen og overføringsledningen til
tilhørende rekkeklemmer.

Anlegg
Strøm-
tilførsel Viftemotor

Modell Hz Spenning
Spennings-
variasjon MCA MFA kW FLA

FXDQ20~32PBVE

50 220-240 Maks. 264
Min. 198

0,8

15

0,062
0,6

FXDQ20~32PBVE(T) 0,7

FXDQ40NBVE(T)
1,0 0,8

FXDQ50NBVE(T)
0,13

FXDQ63NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ20~32PBVE

60 220 Maks. 242
Min. 198

0,9

15

0,062
0,7

FXDQ20~32PBVE(T) 0,8

FXDQ40NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ50NBVE(T) 1,3
0,13

1,0

FXDQ63NBVE(T) 1,4 1,1

1 Lokk på kontrollboks

2 Strømtilførselsledning, jordledning

3 Koblingsskjema (bak)

4 Overføringsledning, fjernkontrolledning. Strømledningen må 
ikke tilkobles her. Det kan forårsake funksjonsfeil.

5 Klemme for å hindre glidning. Ledningsmantelen festes 
(tilleggsutstyr)

2

1

3 4

4

5

6

2

7
8

7

6 Klemme. Tilpass ledningsmantelen med festespennen på 
strømtilførselssiden av klemmematerialet for å hindre glidning 
(tilleggsutstyr).

7 Klemme

8 Klemme. Løsne spennen med skrutrekker. La det gå en 
ledning gjennom spennen, og sørg for å feste spennen til 
lokket på kontrollboksen.

9 Tetningsmateriale (tilleggsutstyr)

10 Ledning

11 Utsiden av anlegg

12 Innsiden av anlegg

Sørg for at ledninger føres gjennom et gjennomføringsområde 
for ledninger.
Når ledningene er lagt opp, tetter du ved ledningen og 
gjennomføringsområdet for ledninger for å hindre at det 
kommer inn fuktighet og smådyr fra utsiden.
Surr tetningsmateriale rundt sterk- og svakstrømledningene, 
som vist på tegningen nedenfor. (Ellers kan fuktighet eller 
smådyr som insekter fra utsiden forårsake kortslutning inne 
i kontrollboksen.) Fest godt slik at det ikke er noen sprekker.

FARE

■ Når du skal feste ledningene, bruker du medfølgende
klemmemateriale til å feste godt, som vist på
tegningen ovenfor, for å hindre at lednings-
tilkoblingene utsettes for eksternt trykk.

■ Sørg for å feste strømtilførselsledningen og jord-
ledningen til kontrollboksen med klemmen.

■ Når du legger opp ledningene, sørger du for at
ledningsopplegget er ryddig slik at lokket på kontroll-
boksen ikke presses opp, og deretter lukker du
dekselet skikkelig. Når du fester lokket på
kontrollboksen, passer du på at ingen ledninger
kommer i klem.

■ Utenfor luftkondisjoneringsanleggene plasserer du
svakstrømledninger (fjernkontrolledning og over-
føringsledning) og sterkstrømledninger (jordledning
og strømtilførselsledning) minst 50 mm fra hverandre
slik at de ikke passerer gjennom samme sted.
Nærkontakt kan medføre elektrisk støy, funksjonsfeil
og brudd.

FARE

Strømtilførselsledningen må under ingen omstendigheter
kobles til rekkeklemmen for fjernkontroll eller overførings-
ledning. Da kan hele systemet bli ødelagt.

9

10

11 12
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Tilkoble elektriske ledninger, fjernkontrolledninger og
overføringsledninger

■ Ledningsopplegg for strømtilførsel og jordledning.
Ta av lokket på kontrollboksen.
Deretter trekker du ledningene inn i anlegget via gjennom-
føringshullet for ledning, og tilkobler til rekkeklemmen (3P).
Sørg for at den mantlede, vinylisolerte delen går inn i
kontrollboksen.

■ Fjernkontrolledning og overføringsledning
Trekk ledningene inn i anlegget via gjennomføringshullet for
ledning, og koble til rekkeklemmen (6P).
Sørg for at den mantlede, vinylisolerte delen går inn i
kontrollboksen.

FORHOLDSREGLER

■ Ledninger av ulik tykkelse kan ikke tilkobles rekkeklemmen for
strømtilførsel. (Slakk i strømtilførselsledningene kan forårsake
unormal varme.)

■ Bruk runde kabelsko med isolasjonshylse for tilkobling til
rekkeklemmen for strømtilførsel. Hvis slike ikke er tilgjengelige,
kobler du ledninger med samme diameter til begge sider.

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

■ Bruk angitt strømtilførselsledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for å hindre at
rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

■ Bruk riktig skrutrekker for å stramme kontaktskruene. Hvis
bladet på skrutrekkeren er for lite, kan skruehodet bli skadet slik
at skruen ikke strammes skikkelig.

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

■ Se på tabellen nedenfor for tiltrekkingsmomentet til kontakt-
skruene.

Eksempler på ledningsopplegg

Ved bruk av 1 fjernkontroll for 1 innendørsanlegg

For gruppekontroll eller ved bruk av 2 fjernkontroller

1 Kretskort for innendørsanlegg (ASSY)

2 Rekkeklemme (3P)

3 Strømtilførselsledning – jordledning

4 Gjennomføringshull for ledning

5 Fjernkontrolledning – overføringsledning

6 Rekkeklemme (6P)

L N

1

2

3
4

456

1 2 3

1 Rund kabelsko

2 Fest isolasjonshylse

3 Elektrisk ledning

Kontakt
Tiltrekkings-

moment

Rekkeklemme for fjernkontroll og 
overføringsledning (6P) 0,79-0,97 N•m

Rekkeklemme for jord og strømtilførsel (3P) 1,18-1,44 N•m

1 Strømtilførsel 220-240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Utendørsanlegg

3 Innendørsanlegg A

4 Innendørsanlegg B

5 Mest nedstrøms innendørsanlegg

6 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

1 Strømtilførsel 220-240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Utendørsanlegg

3 Innendørsanlegg A

4 Innendørsanlegg B

5 Mest nedstrøms innendørsanlegg

6 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

7 For bruk med 2 fjernkontroller

8 Ved gruppekontroll

Merknad:
Det er ikke nødvendig å angi adresse for innendørsanlegg når 
det brukes gruppekontroll.
Adressen stilles inn automatisk når strømmen slås på.

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN

L N

1 1
2

3

6 6 6

4 5

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5

7         6
8

LN LN LN
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Sammen med anlegg med forgreningsvelger

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".)

Koblingsmåte (se "Elektrisk koblingsarbeid" på side 9).

3 Ta av lokket på kontrollboksen.

4 Legg til fjernkontroll 2 (slave) i rekkeklemmen (6P) for fjern-
kontrollen (P1, P2) i kontrollboksen.

(Det er ingen polaritet.)

FORHOLDSREGLER

■ Det er nødvendig med tverrforbindelser når det brukes gruppe-
kontroll og 2 fjernkontroller samtidig.

■ Koble innendørsanlegget ved enden av tverrforbindelsen
(P1, P2) til fjernkontroll 2 (SUB).

Fjernkontroll (tvangsstyrt av og på/av-drift)

■ Ekstern strømtilførsel kobles til kontaktene T1 og T2 på rekke-
klemmen (6P) for fjernkontroll for at denne skal fungere.

■ Se "Innstilling på stedet og prøvekjøring" på side 13 for nærmere
informasjon om driften.

1 Strømtilførsel 220-240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Utendørsanlegg

3 Innendørsanlegg A

4 Anlegg med forgreningsvelger

5 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

1 Kretskort på fjernkontroll

2 Fabrikkinnstilling

3 Bare én av fjernkontrollene trengs å endres

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2LN

1

2 4

3

5

S

M
S

S
M

1

2

3

1 Rekkeklemme for fjernkontrolledning

2 Fjernkontroll 1 (Main)

3 Fjernkontroll 2 (Sub)

1 Innendørsanlegg 1

2 Innendørsanlegg 2

3 Maksimalt antall innendørsanlegg

4 Tverrforbindelse (P1•P2)

5 Fjernkontroll 1 (MAIN)

6 Fjernkontroll 2 (SUB)

1 Inngang A

Ledningsspesifikasjon
Mantlet, vinylisolert ledning eller kabel (2-

leder)

Tverrsnitt 0,75-1,25 mm2

Lengde Maks. 100 m

Ekstern kontakt
Kontakt som kan sikre en 

minimumsbelastning på 15 V likestrøm, 
1 mA.

1P 2F

2 3

}}}}
1

1 2 3

3

4 5

3

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1
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Sentralisert styring

Du må angi gruppenummeret for sentralisert styring. For nærmere
detaljer, se håndboken for hver tilleggskontroll for sentralisert styring.

INNSTILLING PÅ STEDET OG PRØVEKJØRING

Det kan hende at innstillinger på stedet må utføres med
fjernkontrollen, avhengig av typen installasjon.

1 Sørg for at lokket på kontrollboksene er lukket på innendørs- og
utendørsanlegg.

2 Avhengig av typen installasjon, foretar du innstillingene på
stedet fra fjernkontrollen når du har slått på strømmen, ved å
følge håndboken "Innstillinger på installasjonsstedet" som fulgte
med fjernkontrollen.

■ Innstillingene kan gjøres ved å velge "Modusnr.", "FØRSTE
KODENR." og "ANDRE KODENR.".

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

Til sist må du sørge for at kunden oppbevarer håndboken
"Innstillinger på installasjonsstedet" sammen med driftshåndboken
på et trygt sted.

Stille inn valg av statisk trykk

■ Velg ANDRE KODENR. for motstanden i tilkoblet kanal.
(ANDRE KODENR. satt til "01" ved levering.)

■ Se teknisk dokumentasjon for nærmere opplysninger.

Innstilling for fjernkontroll

■ Tvangsstyrt av og PÅ/AV-drift bør velges ved å velge ANDRE
KODENR., som angitt i tabellen nedenfor. (ANDRE KODENR.
satt til "01" ved levering.)

■ Inngang A for tvangsstyrt av og PÅ/AV-drift fungerer som angitt i
tabellen nedenfor.

Stille inn visningsintervallet for filtervarsel

■ Forklar kunden følgende hvis innstillingene for skittent filter er
blitt endret.

■ Visningsintervallet for filtervarsel er innstilt på 2 500 timer
(tilsvarer 1 års bruk) ved levering.

■ Innstillingene kan endres slik at de ikke vises.

■ Når anlegget installeres på et støvfullt sted, stiller du inn
visningsintervallet for filtervarsel til kortere intervaller (1 250
timer).

■ Forklar kunden at filteret må rengjøres jevnlig for å hindre at det
tettes til, i tillegg til på innstilte tidspunkt.

1 Første kodenr.

2 Andre kodenr.

3 Modusnummer

4 Modus for innstilling på stedet

Eksternt statisk trykk
Modus-
nummer

Første 
kodenr.

Andre 
kodenr.

Standard (10 Pa)

13(23) 5

01

Innstilling for høyt statisk trykk 
(30 Pa) 02

SETTING

1 2 3 4

Ekstern PÅ/AV-inngang
Modus-
nummer

Første 
kodenr.

Andre 
kodenr.

Tvangsstyrt av
12(22) 1

01

PÅ/AV-drift 02

Tvangsstyrt av På/av-drift

Inngang A "på" for å 
tvangsstyre stans (mottak av 
fjernkontroll forbudt)

Anlegg drives ved å endre inngang A 
fra "av" til "på"

Inngang A "av" for å tillate 
fjernkontroll

Anlegg stanses ved å endre inngang A 
fra "på" til "av"

Andre kodenr.

Modus-
nummer Første kodenr. 01 02

10(20)

0 smuss på 
filter lite mye

1 (lite/mye) angitt tid 2500 / 1250 
timer

10000 / 5000 
timer

3 visning av 
filtervarsel PÅ AV
Installeringshåndbok
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Innstillinger for separat solgt tilleggsutstyr

Se bruksanvisningene som følger med separat solgt tilleggsutstyr, for
nødvendige innstillinger.

Ved bruk av trådløs fjernkontroll

Du må stille inn en adresse ved bruk av trådløs fjernkontroll. Se
installeringshåndboken som følger med den trådløse fjernkontrollen,
for nærmere opplysninger om hvordan du foretar innstillingene.

3 Foreta en prøvekjøring i henhold til installeringshåndboken for
utendørsanlegget.

Driftslampen på fjernkontrollen vil blinke når det oppstår en
funksjonsfeil. Sjekk funksjonsfeilkoden på LCD-skjermen for å
se hva som er galt. Du finner en forklaring på funksjonsfeilkoder
og tilhørende problem i "FORHOLDSREGLER FOR SERVICE"
for utendørsanlegget. Hvis noen av følgende meldinger vises,
kan det hende at ledningene ble lagt opp feil eller at strømmen
ikke er slått på, så kontroller på nytt.

4 Når prøvekjøringen er fullført, kontrollerer du dreneringen i
dreneringspumpen i henhold til "Dreneringsrør" på side 7.

MERKNADER

Skjerm på fjernkontroll Innhold

Det er en kortslutning i 
TVANGSSTYRT AV-kontaktene 
(T1, T2).

U3 Prøvekjøringen er ikke utført.

U4
UH

• Strømmen på utendørsanlegget 
er av.

• Utendørsanlegget har ikke 
ledningsopplegg for 
strømtilførsel.

• Feil ledningsopplegg for 
overføringsledningen og/eller 
TVANGSSTYRT AV-ledningen.

• Overføringsledningene er kuttet 
over.

UF Reversert overføringsledning.

Tom skjerm

• Strømmen på 
innendørsanlegget er av.

• Innendørsanlegget har ikke 
ledningsopplegg for 
strømtilførsel

• Feil ledningsopplegg for 
fjernkontrolledningen, 
overføringsledningen og/eller 
TVANGSSTYRT AV-ledningen.

• Fjernkontrolledningen er kuttet 
over.

FARE

Prøvekjøringen skal alltid stanses ved hjelp av fjern-
kontrollen til å stanse driften.
FXDQ20~32PBVE(T) + FXDQ40~63NBVE(T)
Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i VRV-system
Kanaltype for takmontering og liten statisk belastning
4PW46381-4

Installeringshåndbok

14



C
op

yr
ig

ht
 ©

 D
ai

ki
n

4PW46381-4


	Installeringshåndbok
	Sikkerhetstiltak
	Før installering
	Forholdsregler
	Tilbehør
	Tilleggsutstyr
	Vær spesielt oppmerksom under konstruksjonen som gjelder for de neste punktene, og kontroller dis...

	Velge installeringssted
	Forberedelser før installasjonen
	Installering av innendørsanlegg
	Røropplegg for kjølemedium
	Dreneringsrør
	Installere kanalen
	Elektrisk koblingsarbeid
	Generelle instrukser
	Spesifikasjoner for lokalt innkjøpte sikringer og ledninger
	Elektriske karakteristika

	Eksempel på elektrisk opplegg
	Slik tilkobler du ledningene
	Eksempler på ledningsopplegg
	Styring med to fjernkontroller (styre 1 innendørsanlegg med 2 fjernkontroller)
	Fjernkontroll (tvangsstyrt av og på/av-drift)
	Sentralisert styring

	Innstilling på stedet og prøvekjøring
	Stille inn valg av statisk trykk
	Innstilling for fjernkontroll
	Stille inn visningsintervallet for filtervarsel
	Innstillinger for separat solgt tilleggsutstyr



