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FØR INSTALLATION

Installation og vedligeholdelse skal udføres af teknikere, der er
uddannede til at dette arbejde på denne type maskiner, og aktuelle
sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

Ved modtagelse af enheden skal man kontrollere dens tilstand og se
efter, om den er blevet beskadiget under transporten.

Se relevant teknisk dokumentation vedrørende installation og
anvendelse af muligt tilbehør.

Model og version for enheden kan identificeres ved hjælp af
indikationerne på papemballagen.

GRÆNSER FOR ANVENDELSE OG DRIFT

Daikin kan ikke gøres ansvarlig
- hvis enheden er installeret af personale uden de nødvendige 

kvalifikationer,
- hvis enheden har været anvendt i modstrid med forskrifterne,
- hvis enheden har været anvendt under betingelser, der ikke er 

tilladte,
- hvis vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne manual, ikke er 

blevet udført,
- hvis der er blevet anvendt uoriginale reservedele.

Lad enheden blive i emballagen, indtil den er klar til at blive
installeret, for at undgå at der trænger støv ind.

Luft, der suges ind af enheden, skal altid filtreres. Brug altid de
medfølgende luftfiltre.

Hvis ikke enheden anvendes om vinteren, skal man tappe vandet af
systemet for at hindre skader på grund af isdannelse. Hvis man
bruger frostvæske, skal man kontrollere frysepunktet.

Man må ikke ændre ledningsføringen i enheden eller andre dele på
enheden.

Driftsgrænser vises nedenfor, alle andre værdier strider mod
forskrifterne:

■ Varmeledende medier: vand/glycol

■ vandtemperatur: 5°C~95°C

■ maksimalt driftstryk: 10 bar

■ lufttemperatur: –20°C~43°C

■ spændingstolerance: ±10%

Valg af placering

■ Installér ikke enheden i rum, hvor der forekommer brændbare
gasser

■ Vand må ikke sprøjte direkte på enheden;

■ enheden skal installeres på lofter eller vægge, der kan bære
dens vægt. Der skal være tilstrækkeligt med plads rundt omkring
enheden, således at man kan betjene den og udføre service på
en korrekt måde; der skal også være plads til alt monteret
ekstraudstyr.

■ Placér aldrig varmeenheden lige under en el-stikdåse.

BESKRIVELSE AF UDSTYRET

Luftkonditionerings- og varmluftenheder i FWD-serien er beregnet til
brug som klimaanlæg i rum, hvor installation af afskærmede enheder
er påkrævet.

Hovedkomponenter

■ Lastbærende konstruktion af galvaniseret stålplade med
tilstrækkelig tykkelse, grundigt isoleret med støjdæmpende
materiale og materiale, der modvirker kondens, selvslukkende i
klasse 1, komplet med inspektionsplader.

■ Ventilatorenhed med enkelt eller dobbelt blæserhjul,
centrifugaltype med dobbelt indtag, med statisk og dynamisk
afbalancerede blæserhjul, direkte sammenkoblet med en el-
motor med 3 hastigheder, udstyret med permanent fortætter og
termisk sikkerhedsudstyr.

■ Klemrække.

■ Varmeveksler: højeffektiv, fremstillet af kobberrør og aluminium-
ribber fastgjort til rørene gennem mekanisk ekspansion.
Udstyret med grenrør af messing og med luftventiler.
Varmeveksleren, normalt monteret med udstyr på venstre side,
kan drejes 180°.

■ System til opsamling og bortledning af kondens, forberedt
enten for lofts- eller vægmontering. Alle modeller i FWD-serien
kan installeres enten vandret eller lodret.

■ Luftindtagsmodul med luftfilter

■ Luftindtagsmodul
Fremstillet af galvaniseret stålplade. Disse moduler sørger for
filtrering af luften, der suges ind af enheden, og de forbinder
endvidere enheden med indtagskanalen.

■ Luftfilter
Fremstillet af akrylmateriale, selvslukkende i klasse 1, med
filtrering klasse EU 2.

Filteret kan monteres eller afmonteres og det er fastgjort med 2
greb med tappe med M4-gevind.
Filtrerematerialet kan vaskes og retableres med henblik på at
opnå den påkrævede filtereffektivitet med begrænset lækage.

■ Sættet med tilbehør består af
- Lastbærende konstruktion af galvaniseret stålplade
- Filter af kassettetypen, der kan tages ud (trækkes ud som en 

skuffe)
- Selvskærende fastgørelsesskruer

Eksempel på installation

Se figur 1.

FWD Afskærmede ventilationskonvektorer
Installations- og

betjeningsvejledning

Læs denne manual grundigt igennem, før du starter
enheden op. Gem den. Installationsvejledningen skal
opbevares til fremtidig brug.

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning,
lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret.
Anvend kun tilbehør fra Daikin, som er specielt beregnet til
brug sammen med udstyret, og få tilbehøret monteret af en
professionel.

Kontakt Daikin og få råd og vejledning i tilfælde af tvivl om
montering eller brug af udstyret.

1 FWD enhed

2 Indtagsmodul med luftfilter
FWD
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DIMENSIONER

■ Indtagsmodul med fladt filter, klasse EU 2 (Se figur 2)

■ Standardenhed (Se figur 5)
Dimensionerne nævnt i venstre side relaterer til hydrauliske
komponenter monteret i venstre side, og dimensionerne nævnt i
højre side relaterer til hydrauliske komponenter monteret i højre
side.

INSTALLATION

Vandret eller lodret installation

(Se figur 3)

Konfiguration af enheden

Enhederne leveres altid i AA-konfiguration, men luftindtagets position
kan ændres under installationen.

Beskrivelse af udstyret (Se figur 6)

Det anbefales, at man monterer tilbehøret på standardudstyret, før
man positionerer det, se den tekniske dokumentation.

Delene med indtags- og afgangsrør er rektangulære og forboret med
huller, hvori tilbehøret kan fastgøres. Der findes et rundt tilskåret
element (Ø100 mm) på begge sideplader på enheden til brug ved
direkte indtag af friskluft.

Hvis installationen afviger fra det aftalte, kan opsætningen ændres
ved at adskille enheden som vis i figur 6.
Varmevekslerens dele kan flyttes over på modsatte side som følger:

1 Fjern lukkeplader for oven og for neden (1+2),

2 fjern tanken til kondensvand ved vandret installation (8),

3 løsn de 4 fastgørelsesskruer på motorens holder uden at skrue
dem helt ud (7),

4 fjern varmeveksleren (5) ved at skrue de 4 fastgørelsesskruer
ud, træk den ud og drej den, fjern de udskårne elementer på
den modsatte sideplade, sæt varmeveksleren i igen og spænd
skruerne,

5 sæt førnævnte komponenter på igen,

6 stop afgangshullerne til på grenrørene, der blev brugt før, med
isoleringsmateriale, der modvirker kondens.

Installation af enheden

Fastgør standardenheden til loftet eller væggen med brug af mindst
fire af de seks åbninger.

■ Vedr. vandret installation (loftsmontering) anbefales det at
bruge M8 gevindstænger, skrueforankringer, der kan bære
enhedens vægt og at positionere enheden med 2 M8 bolte og
skiver med en diameter, der passer over åbningen, således at
enheden kan fastgøres.
Før man spænder låsemøtrikken, skal man justere til-
spændingen af hovedmøtrikken således, at enhedens hældning
er korrekt, eksempelvis så kondensvand kan bortledes (se
figur 4).
Den korrekte hældning opnås ved at hælde indtaget nedad
i forhold til udtaget, indtil der er en forskel i niveauet på ca
10 mm fra den ene ende til den anden. Tilslut
hydraulikforbindelserne til varmeveksleren og, ved køledrift, til
udløbet for kondensvand. Brug et af de 2 dræn på ekstratanken,
som kan ses på ydersiden af enhedens sideplade (se figur 5):
vandret (tank) og lodret udløb for kondensvand.

■ Ved lodret installation (vægmontering) skal man fastgøre
enheden således, at vandet flyder ud mod det udløb for
kondensvand, der benyttes. En hældning, der modsvarer en
forskel i niveau mellem de to sideplader på ca. 5 mm er
tilstrækkeligt.
De to udløbsrør for kondensvand på hovedtanken findes bag
sidepladerne, og der er adgang hertil gennem en membran-
åbning, som man skal gennembryde for at føre udløbsrøret
igennem.
Det anbefales ikke at fjerne førnævnte membranåbning, da den
forhindrer, at de skarpe kanter på hullet i sidepladen med tiden
ødelægger udløbsrøret for kondensvand.

■ Brug en fleksibel gummislange til tilslutning af enheden til
udløbsforbindelsen for kondensvand, og fastgør den til det
valgte udløbsrør (Ø3/8”) med en metalklemme (brug det udløb, der
findes på siden med monterede hydraulikdele).
For at fremme kondensvandets udløb skal der være en
hældning på udløbsrøret nedad på mindst 30 mm/m, og man
skal sikre sig, at der er frit gennemløb uden bøjninger eller
blokeringer.

■ Installation af luftfilter. Ved indtag kan filtermodulet være
monteret enten i den samme forbindelse som udtaget
(konfiguration AA) eller i 90° i forhold til enheden (konfiguration
AB). I sidstnævnte tilfælde skal lukkepladen for neden på fronten
flyttes ved at justere de seks skruer, der fastgør pladen til
enheden. Pladen kan så monteres i bunden af enheden.
Der er boret huller i begge ender af filtermodulet, som passer
med hullerne på enhedens indgang.
Det er som sådant muligt at forbinde modulet med enheden
samtidig med, at hullerne i den anden ende kan positioneres, så
de passer til indgangen på luftbehandlingsanlægget.
De forborede huller i den ene ende af modulet er Ø5 mm; det er
denne del, der kan kobles direkte sammen med enheden.
Ved den anden ende er hullernes diameter 3,5 mm for at sikre,
at skruerne, der anvendes til fastgørelse af andre dele
(medfølger ikke) kan sidde fast.
Generelle dimensioner vises i figur 2.

1 6 åbninger til lynkobling

2 Udløb kondensvand - vandret installation

3 Udløb kondensvand - lodret installation

4 Hydrauliske forbindelser
4 = standard varmeveksler
4 DF = ekstra varmeveksler

5 Luftudtag

6 Luftindtag
6A = leveringsperioder
6B = kan ændres under installation

7 Rundt tilskåret element (Ø100 mm) til friskluftindtag

Luftkonditionerings- og varmluftenheder i FWD-serien kan
installeres både vandret og lodret. Kontrollér, at den
ønskede installation svarer til et af billederne vist i figur 3,
hvor begge mulige konfigurationer (AA eller AB) kan
anvendes til opvarmning og køling.

AA Luftindtag og -udtag er på linje

AB Luftindtag ikke på linje med luftudtag

1 Lukkeplade for oven

2 Lukkeplade for neden

3 Tilskåret element til eksternt luftindtag

4 Centrifugalventilatorer

5 Standard varmeveksler

6 Ekstra varmeveksler (DF)

7 Tank til kondensvand til vægmontering (rør Ø3/8”)

8 Tank til kondensvand til loftsmontering (rør Ø3/8”)

9 Hydrauliske dele til varmeveksler

10 Dele til udløb kondensvand

11 Klemrække

12 Lastbærende konstruktion
Installations- og betjeningsvejledning
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■ Installationen af filtermodulet gengives skematisk i:
- figur 9: Installation af moduler med filterindtag på FWD med 

konfiguration AA.
- figur 10: Installation af moduler med filterindtag på FWD med 

konfiguration AB.
Brug de selvskærende skruer, der leveres sammen med sættet.

Der gælder følgende

■ Udluft varmeveksleren, med standsede pumper, ved hjælp af
luftventilerne, der findes ved siden af de monterede dele på
selve varmeveksleren.

■ Ved montering af et system med afskærmning anbefales det,
at man placerer vibrationsdæmpende led (medfølger ikke)
mellem kanalerne og enheden.

■ Hvis man ønsker at installere et modul med elektrisk mod-
stand (EDEH) som tilbehør, skal det vibrationsdæmpende led
være varmebestandigt.

■ Kanalsystemet, særlig fødekanalen, skal isoleres med
materiale, der modvirker kondens.

■ Montér en inspektionsplade ved siden af udstyret til brug ved
vedligeholdelse og rengøring.

■ Montering af kontrolpanelet på væggen. Vælg en position,
hvor der er let adgang til at indstille funktionerne og aflæse
temperaturen. Undgå positioner, som er udsat for direkte
sollys, eller positioner, der udsættes for direkte varme eller
kolde luftstrømme. Der må ikke være forhindringer, som gør
det vanskeligt at aflæse temperaturen korrekt.

LEDNINGSFØRING PÅ STEDET

Tilslut el-ledningerne, når strømmen er blevet afbrudt. For detaljer, se
den relevante vejledning.

Kontrollér, at strømforsyningen modsvarer den nominelle strøm-
forsyning, der er anført på enhedens fabriksskilt.

For hver enhed skal der være en afbryder (IL) i strømforsyningen
med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne og en egnet
sikring (F).

Strømforbruget er angivet på datapladen, som er monteret på
enheden.

Ledningsføringen skal passe til kombinationen enhed/styreenhed og
være i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der følger med
alt tilbehør.

For at kunne foretage de elektriske tilslutninger skal man fjerne
lukkepladen for neden (se figur 6) for at få adgang til klemrækken.

Strømkablerne (strømforsyning og styring) skal ledes til klemrækken
gennem membranåbningen på sidepladen på enheden modsat siden
med monterede hydraulikdele.

Figur 7 viser FWD ledningsdiagrammet uden kontrolpanel.

Enhedens motorer kører med 3 hastigheder.

Tabel over ledninger/dele (Se figur 7)

BK .......................... Sort = maks. hastighed

BU eller GY............ Blå eller grå = medium hastighed

GNYE..................... Gul-grøn = jordforbindelse

RD.......................... Rød = minimum hastighed

WH......................... Hvid = almindelig

- - - - ....................... Ledningsføring på stedet

CN.......................... Forbinder

F............................. Sikring (medfølger ikke)

IL............................ Hovedafbryder (medfølger ikke)

M............................ Motor

➀ ........................... Tilslutninger til styreenhed

TESTKØRSEL

Kontrollér, at udstyret er blevet installeret, så den påkrævede
hældning er sikret.

Kontrollér, at udløbet for kondensvand ikke er tilstoppet (af urenheder
osv.).

Kontrollér, at de hydrauliske forbindelser er tætte.

Kontrollér, at el-ledningerne er korrekt fastgjorte (foretag denne
kontrol, når strømmen er slået FRA).

Kontrollér, at varmeveksleren er udluftet korrekt.

Tænd for strømmen og kontrollér den kørende enhed.

ANVENDES

Se instruktionerne i styreenhedens installations- og driftsvejledning
vedrørende anvendelse af enheden. Styreenheder beregnet til
enheden kan fås som tilbehør.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Af sikkerhedshensyn skal man slukke for enheden og sætte hoved-
afbryderen på OFF, før man udfører vedligeholdelses- eller
rengøringsarbejde.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesarbejdet på FWD luftkonditionerings- og varmluft-
enhederne er begrænset til periodisk rengøring af luftfilteret og
varmeveksleren samt til kontrol af, om kondensvandet ledes rigtigt ud.

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af uddannet personale.

Vær forsigtig ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde: Hvis man ved
et uheld kommer i kontakt med nogle af metaldelene, kan man
komme til skade, brug derfor beskyttelseshandsker.

Hver gang enheden startes efter en lang periode, hvor anlægget står
stille, skal man sikre sig, at der IKKE er luft i varmeveksleren.

Motoren er vedligeholdelsesfri, da den har selvsmørende lejer.

Al ledningsføring og installation af komponenter skal fore-
tages af en autoriseret elektriker og være i overens-
stemmelse med lokale og nationale regulativer.

Motorens almindelige ledning er den hvide (WH).

Hvis den almindelige ledning ikke er tilsluttet korrekt, vil
motoren beskadiges uopretteligt.
FWD
Afskærmede ventilationskonvektorer
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Rengøring af luftfilteret

Afbryd spændingen til enheden ved at sætte hovedafbryderen på
OFF.

Følg anvisningerne nedenfor vedrørende rengøring af luftfilteret (se
figur 6)

■ Der er adgang til udstyret gennem inspektionspladen, her skal
man fjerne luftfilteret som vist i figur 8 ved at løsne
holdegrebene.

■ Ellers skal man, hvis filteret er placeret bag indsugningsgitteret,
fjerne gitteret og gennemføre arbejdet beskrevet nedenfor.
(Se figur 8)

■ Vask filteret med lunkent vand eller, ved tørt støv, med trykluft.

■ Sæt filteret i igen, når det er tørt.

Rengøring af varmeveksleren

Det anbefales at kontrollere varmevekslerens tilstand, før sommer-
sæsonen starter. Kontrollér også, at ribberne ikke er blokeret af
fremmedlegemer.

Fjern fødepladen og kondenstanken for at få adgang til varme-
veksleren. Når man har adgang til varmeveksleren, skal man rengøre
den med trykluft eller damp under lavt tryk uden at beskadige
ribberne på varmeveksleren.

Før brug af anlægget om sommeren skal man regelmæssigt
kontrollere udledningen af kondensvand.

BORTSKAFFELSESKRAV

Demontering af enheden skal foretages i overensstemmelse med
relevante lokale bestemmelser og national lovgivning.

FEJLFINDING

Hvis ikke enheden arbejder korrekt, skal man først kontrollere
punkterne i tabellen nedenfor, før man tilkalder service.

Hvis man ikke kan løse problemet, skal man kontakte forhandleren
eller service.

Symptom 1: Enheden kører ikke

Symptom 2: Ringe køle- eller varmeeffekt

Symptom 3: Enheden er utæt

1 Indtagsmodul med filter

2 Luftfilter, fastgjort til indtagsmodulet med skruer, trækkes ud 
som en skuffe.

BEMÆRK Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse og rengøring
resulterer i energibesparelse og lavere omkostninger.

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Strømsvigt Genopret strømforsyningen

Den automatiske kredsløbsafbryder 
er aktiveret

Kontakt service

Kontakten står på STOP ("0") Tænd for enheden (ON), vælg "I"

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Tilsmudset eller tilstoppet luftfilter Rens luftfilteret

Hindring nær luftindtaget eller -
udtaget

Fjern hindringen

Luft i varmeveksleren Kontakt montøren

Åbne døre og vinduer Luk døre og vinduer

Enheden kører med lav hastighed Vælg mellem eller høj 
ventilatorhastighed

MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Enheden er ikke monteret med den 
rigtige hældning

Kontakt montøren

Udløbet for kondensvand er 
tilstoppet

Kontakt montøren
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