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

Tak for dit køb af denne Daikin kondenseringsenhed. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du bruger 
kondenseringsenheden. Den indeholder en brugsanvisning 
og hjælp til at løse eventuelle problemer.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-
protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren.
Kølemiddeltype: R410A 
GWP (1) værdi:      1975
(1) GWP = globalt opvarmningspotentiale
(Værdierne er angivet i F-gas regler, Tillæg I, del 1 og 2.)
Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet 
afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning.
Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
For at få det fulde udbytte af kondenseringsenhedens funktioner 
og for at undgå funktionsfejl på grund af forkert håndtering bedes du 
læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug.
Denne kondenseringsenhed er klassificeret under "apparater, der ikke 
er tilgængelige for offentligheden".

• Sikkerhedsforanstaltningerne, som beskrives i vejledningen, 
klassificeres som ADVARSEL og FORSIGTIG. Begge indeholder 
vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at overholde 
alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt. 

ADVARSEL .............. Hvis disse instruktioner ikke følges 
korrekt, kan det medføre personskade 
eller dødsfald.

PAS PÅ..................... Hvis disse instruktioner ikke overholdes 

korrekt, kan det medføre materielle 
skader eller personskade, hvilket kan 
være alvorligt afhængigt af 
omstændighederne.

• Opbevar denne vejledning efter gennemlæsningen på et 
praktisk sted, så du kan bruge den, når der er brug for det. 
Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, er det vigtigt, 
at du også overdrager vejledningen. 

ADVARSEL

Du skal være opmærksom på, at hvis du i længere tid 
udsættes for kold eller varm luft fra klimaanlægget eller for 
luft, som er for kold eller for varm, kan det være skadeligt for 
din fysiske tilstand og dit helbred.

Hvis kondenseringsenheden svigter (lugter af brand osv.), 
skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte din 
lokale forhandler.
Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl, elektrisk stød 
eller risiko for brand.

Kontakt din lokale forhandler vedrørende installation. 
Hvis du udfører arbejdet selv, kan det medføre vandlækage, 
elektrisk stød eller brand.

Kontakt din lokale forhandler vedrørende ændring, 
reparation og vedligeholdelse af kondenseringsenheden.
Forkert udført arbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød 
eller brandfare.

Du må ikke anbringe objekter, inklusive stænger, dine fingre 
osv., i luftindtaget eller -udtaget. 
Kontakt med klimaanlæggets hurtigt roterende ventilatorblade 
kan medføre personskade.
Rør aldrig ved luftudtaget eller de vandrette blade, mens 
svingklappen er i drift.
Der kan komme fingre i klemme, eller enheden kan gå i stykker.
Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker.
Hvis kondenseringsenheden ikke fungerer korrekt (f.eks. at 
kondenseringsenhedens indvendige temperatur ikke falder 
effektivt), kan det skyldes lækage af kølemiddel.  
Kontakt din forhandler for at få hjælp.  
Kølemidlet, der anvendes til kondenseringsenheden, 
er sikkert og lækker normalt ikke. 
Hvis kølemidlet slipper ud og kommer i kontakt med en 
uafdækket kedel, radiator eller komfur, kan der dannes farlige 
stoffer. Sluk for kondenseringsenheden, og kontakt forhandleren. 
Sørg for at tænde for kondenseringsenheden, efter at en 
kvalificeret servicemedarbejder har bekræftet, at lækagen 
er repareret.

Kontakt din lokale forhandler for at få at vide, hvad du skal 
gøre, hvis kølemidlet lækker.
Hvis kondenseringsenheden skal monteres i et lille rum, er det 
nødvendigt at træffe de rigtige foranstaltninger, så mængden af 
lækket kølemiddel ikke overskrider koncentrationsgrænsen 
i tilfælde af en lækage. Dette kan ellers føre til en ulykke på 
grund af iltsvind.

Kontakt professionelle fagfolk vedrørende fastgørelse 
af tilbehør, og sørg for kun at bruge tilbehør, som 
er specificeret af producenten.
Hvis dit eget arbejde med enheden fører til en defekt, kan 
det medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. 

Kontakt din lokale forhandler om flytning og geninstallation 
af kondenseringsenheden.
Ukorrekt installationsarbejde kan medføre lækage, elektrisk stød 
eller brand.

Sørg for at bruge sikringer med den korrekte ampereværdi.
Brug ikke forkerte sikringer, kobbertråd eller andre ledninger som 
erstatning, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, 
personskade eller skade på enheden.

Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder.
Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, kan det medføre 
elektrisk stød eller brand.

Sørg for, at enheden er forbundet til jord. 
Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, 
lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medføre 
elektrisk stød eller brand.  
En høj stødstrøm fra lyn eller andre kilder kan medføre 
skader på kondenseringsenheden.

Kontakt forhandleren, hvis kondenseringsenheden kommer 
under vand på grund af en naturkatastrofe, f.eks. 
oversvømmelse eller tyfon.
Du må ikke bruge kondenseringsenheden, da det ellers kan 
medføre fejl, elektrisk stød eller brand.
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Start eller stop klimaanlægget med fjernbetjeningen. 
Brug aldrig hovedafbryderen til dette formål. 
Det kan forårsage brand eller vandlækage.  
På grund af den indstillede strømsvigtkompensation kan 
ventilatoren desuden pludselig begynde at rotere, hvilket 
kan medføre personskade.

Du må ikke bruge produktet i en atmosfære, som er forurenet 
med oliedampe, f.eks. madlavningsolie eller maskinolie.
Oliedampe kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller 
brand.

Du må ikke bruge produktet på steder med overdreven olieret 
røg, f.eks. i køkner, eller på steder med brandfarlig gas, 
korrosiv gas eller metalstøv.
Hvis du bruger produktet sådanne steder, kan det medføre brand 
eller produktsvigt.

Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller 
insektgift) i nærheden af produktet.  
Du må ikke rengøre produktet med organiske 
opløsningsmidler som f.eks. fortynder.
Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner 
i produktet, elektrisk stød eller brand.

Undlad at have flygtigt eller brændbart materiale i enheden.
Det kan medføre eksplosion eller brand.

Sørg for at bruge en dedikeret strømforsyning til 
kondenseringsenheden.
Brug af enhver anden strømforsyning kan medføre 
varmedannelse, brand eller produktsvigt.

Kontakt din forhandler om indvendig rengøring af 
kondenseringsenheden.
Forkert rengøring kan forårsage brud på plastdele, vandlækage 
og andre skader såvel som elektrisk stød.

PAS PÅ

Du må ikke bruge kondenseringsenheden til andre formål 
end det, som den er beregnet til. 
Du må ikke bruge kondenseringsenheden til køling af 
præcisionsinstrumenter, eller kunstværker, da det kan påvirke 
den pågældende genstands ydelse, kvalitet og/eller holdbarhed.

Brug ikke enheden til køling af vand.
Der kan opstå frysning.

Du må ikke fjerne enhedens ventilatorafskærmning. 
Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator, som roterer 
ved høj hastighed, og som kan medføre skader. 

Anbring ikke noget rundt om enheden, som ikke må blive 
fugtigt.
Det kan gøre området fugtigt på grund af kondensvand 
fra enheden.

Efter længerevarende brug skal du kontrollere, 
om enhedens stativ og beslag er beskadiget.
Hvis deres tilstand er dårlig, kan enheden falde ned og medføre 
skader.

Du må ikke anbringe brændbar spray, eller bruge 
spraybeholdere i nærheden af enheden, da dette kan 
resultere i brand.

Du må ikke anbringe brændbare beholdere, f.eks. 
spraydåser, inden for 1 m fra luftudtaget.
Beholderne kan eksplodere, da den varme luft, som udsendes 
af indendørs- eller udendørsenheden, kan påvirke dem.

Før rengøring skal du stoppe for hovedafbryderen eller 
fjerne strømledningen.
Ellers kan der opstå elektrisk stød og personskade.

Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan 
give elektrisk stød. 

Du må ikke lade børn kravle op på udendørsenheden, 
og du må ikke placere noget på den.
Fald kan medføre skader.

Du må ikke vaske kondenseringsenheden med vand, da det 
kan medføre elektrisk stød eller brand.

Du må ikke anbringe vandbeholdere (blomstervaser, 
urtepotter m.m.) på enheden, da det kan medføre elektrisk 
stød eller brand.

Du må ikke montere kondenseringsenheden på steder, hvor 
der er fare for brandfarlige gasudslip. 
I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær 
kondenseringsenheden medføre risiko for brand.

Monter drænrør for at sikre perfekt dræning.
Utilstrækkelig dræning kan medføre vandlækage.

Apparatet er ikke beregnet til brug af mindre børn uden 
opsyn eller personer, som ikke er i stand til at betjene 
kondenseringsenheden.
Det kan resultere i personskade eller elektrisk stød.

Børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med 
enheden. 
Uønsket betjening af et barn kan medføre personskade eller 
elektrisk stød.

For at undgå personskade må du ikke røre ved luftindtaget 
eller enhedens aluminiumsfinner. 

Du må ikke anbringe genstande direkte i nærheden af 
kondenseringsenheden, og du må ikke lade blade og andre 
småmaterialer samle sig omkring enheden. 
Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. 
Når de først er inden i enheden, kan sådanne dyr medføre fejl, røg 
eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.

Du må ikke blokere luftindtagene eller -udtagene.
Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller 
problemer. 

Lad ikke børn lege på eller omkring udendørsenheden.
Hvis de uforsigtigt rører ved apparatet, kan der opstå personskade. 

Sluk for strømmen, når enheden ikke skal bruges 
i længere tid.
Ellers kan enheden blive varm eller bryde i brand på grund 
støvansamlinger.

Rør ikke direkte ved aluminiumsbladet under rengøring.
Det kan resultere i personskade.

[Installationsstedet]
Er enheden installeret på et godt ventileret sted uden 
forhindringer rundt om den?
Produktet må ikke anvendes på følgende steder.
a. Steder med mineralsk olie, såsom skæreolie.

b. Steder, som er direkte udsat for stænk fra havvand eller 
saltvandsholdig luft.

c. Steder, hvor der dannes svovlgas, såsom varme kilder.

d. Steder med store spændingsudsving, såsom fabrikker.

e. I køretøjer eller om bord på skibe.

f. Steder med oliestænk eller kraftig damp, såsom køkkener.

g. Steder med maskiner, der danner elektromagnetiske bølger.

h. Steder med sur gas, alkalisk gas eller damp.

i. Steder med dårlig dræning.

j. Steder med eksplosionsfarlig atmosfære.

Installer enheden, strømforsyningskabel, 
transmissionsledninger og kølemiddelrør mindst 1,5 meter 
fra tv'er, radioer og musikanlæg.
Ellers kan der opstå støj på billede og lyd.

Er der truffet foranstaltninger til snebeskyttelse?
Kontakt din forhandler for detaljerede foranstaltninger, såsom 
installation af en snebeskyttelseshætte.

Er frirum omkring det gennemgående hul mellem de interne 
og eksterne enheder undgået?
Den afkølede luft vil lække ud fra åbningen, og enhedens køleeffekt vil 
blive forringet.

Er der sikret plads til service?
Hvis target-fordampningstemperaturen er ≤–20°C, kan det være 
nødvendigt at påfylde kølemiddelolie. Hvis det ikke gøres, kan det føre til 
funktionsfejl i kompressoren. Hvis du ændrer target-fordampnings-
temperaturen fra ≥–20°C til ≤–20°C, kan det også være nødvendigt at 
tilføje kølemiddelolie. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 
Efter tilføjelse af kølemiddelolie kan target-fordampningstemperaturen 
ikke ændres til ≥–20°C. 
Se installationsvejledningen for flere oplysninger.

[Elektrisk arbejde]
Forsøg ikke at udføre el-arbejde eller jording, hvis du ikke har 
autorisation til at gøre det.
Rådfør dig med din forhandler vedrørende elarbejde og jording.

Kontroller, at strømforsyningen er egnet til enheden, og at 
enheden forsynes fra en særskilt kreds.
Kontroller den elektriske kapacitet og spændingen.
Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen.
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[Kølemiddel]
• Dette produkt indeholder fluorgasser, som er omfattet af Kyoto-

protokollen.

Type af kølemiddel: R410A, GWP værdi: 1975
Periodisk inspektion af kølemiddellækager kan være påkrævet 
afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din installatør 
for yderligere oplysninger.

• Den samlede mængde påfyldt kølemiddel i et Multi-ZEAS-system 
skal være mindre end 100 kg for at være i overensstemmelse med 
CE-kravene (EN603350-2-40 standarden). Det betyder, at hvis 
den beregnede samlede mængde påfyldt kølemiddel er lig med 
eller mere end 95 kg, skal du opdele multi-udendørssystemet 
i mindre uafhængige systemer, som hver indeholder mindre end 
95 kg påfyldt mængde kølemiddel.

2. NAVN PÅ DEL
I tilfælde af LREQ15, LREQ20

3. SYSTEMKONFIGURATION
Kondenseringsenheden har følgende systemkonfiguration.

3-1 Luftkølet kondenseringsenhed

3-2 Andet konfigurationsudstyr

Ved andet konfigurationsudstyr henvises til 
betjeningsvejledningen for det pågældende udstyr.

4. FREMGANGSMÅDE VED DRIFT/STOP
Forberedelser

• Tænd alt udstyret i konfigurationen.
• For at beskytte udstyret skal du tænde 

for strømmen mindst 6 timer, før driften 
skal starte på udstyret.

1. Sæt driftskontakten til masterenheden 
på TIL.

Stop
2. Sæt driftskontakten til masterenheden 

på FRA.

PAS PÅ

Enheden skal gennemgå en stoppebevægelse, før der slukkes 
for strømmen til enheden.
Sørg for at slå afbryderen fra, efter at driftskontakten er slået fra. 
Det er ikke muligt at starte og stoppe systemet ved at betjene drifts-
kontakten til slaveenheden.

Bemærk:
• Brug af en fjernkontakt anbefales, hvis enheden stoppes hyppigt.  

Bed din forhandler om at installere fjernkontakten.

5. BEDRE BRUG

5-1 Sluk for strømmen hvis enheden ikke er i drift 
i længere tid.
Enheden kan bruge op til mellem 10 og 100 watt, hvis 

strømmen er slået til (se bemærkning).
Af hensyn til maskinens beskyttelse skal du dog altid tænde for 

strømmen mindst 6 timer, før du genoptager drift af enheden.

Bemærk:Enhedens strømforbrug afhænger af driftsmæssige 
faktorer, såsom kondenseringsenhedens model.

5-2 Installer en alarm hvis driftsfejl kan forventes 
at forringe de opbevarede varers kvalitet.
Enheden er forsynet med en terminaludgang til et alarmsignal.  

Hvis der skulle opstå funktionsfejl på systemet, og der ikke er 
nogen alarm, vil driften af enheden være afbrudt i længere tid, 
og der kan opstå skader på de opbevarede varer.  
Installation af en alarm anbefales for hurtigt at kunne træffe 
passende foranstaltninger i sådanne tilfælde.  
Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.

Navn Masterenhed Slaveenhed

Form

Navn

Indendørsenhed

Køling

Enhedskøler Køle-/frysedisk

Form

Navn

Indendørsenhed

Kontrolpanel 
for afrimning

Frysning

Enhedskøler
Køle-/

frysedisk

Form

Strømforsyningsledninger
(til dedikeret 
fejlstrømsafbryder)

Jordledning
En ledning, der gør systemet 
sikkert ved at forbinde 
udendørsenheden til jord for at 
forhindre elektrisk stød eller 
brand som følge af elektrisk 
lækage.

Kølerør

Transmission
sledninger

Varmeveksler 
til luftindtag
(aluminiumfinne)

Luftudtagsventilator

Til start af drift

ONREMOTE OFF

Til stop af drift

ONREMOTE OFF

FRA
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6. PLEJE OG RENGØRING
Sørg for at stoppe enhedens drift med driftskontakten og slukke 
for strømmen (dvs. slå fejlstrømsafbryderen fra), før der 
påbegyndes vedligeholdelse af enheden.

PAS PÅ

Rør ikke direkte ved aluminiumsbladet under rengøring.
Det kan resultere i personskade.

Du må ikke vaske kondenseringsenheden med vand, 
da det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Før rengøring skal du stoppe for hovedafbryderen eller 
fjerne strømledningen.
Ellers kan der opstå elektrisk stød og personskade.

• Bed din forhandler om periodisk rengøring af varmeveksleren.

7. FEJLFINDING

7-1 Følgende tilfælde er ikke funktionsfejl.
1. Enheden fungerer ikke.

• Enheden genstartes umiddelbart efter, at enheden er standset.
Enheden er under kontrol for at undgå belastning af 
maskindelene. Enheden vil genoptage driften efter 
1 til 5 minutter.

• Enheden er netop blevet tændt.
Mikroprocessoren skal starte op. Vent cirka to minutter.

2. Enheden stopper ikke.
• Driftskontakten blev slået fra for et stykke tid siden.

Enheden kører et stykke tid, før enheden stopper, for at 
beskytte maskindelene. Enheden stopper, når driften 
er fuldført.

3. Enheden laver støj.
• Under køledrift udsender enheden en svag, konstant 

hvislende lyd.
Dette er lyden af gas (kølemiddel), der strømmer rundt 
i kondenseringsenheden.

• Enheden udsender en hvislende lyd lige efter, at enheden 
starter drift eller stopper.
Dette er lyden af strømmende gas (kølemiddel).

• Enheden rasler, når enheden startes og stoppes 
gentagne gange.  
Dette er lyden af gas (kølemiddel), der strømmer rundt inde 
i kondenseringsenheden.

4. Udendørsventilatoren kører ikke rundt.
• Enheden er i drift.

Ventilatorens er under rpm-styring for at opretholde optimal 
drift af produktet.

5. Hverken udendørsenhedens kompressor eller 
udendørsventilatoren stopper.
• Dette opstår, efter at enheden stopper.

Kompressoren og udendørsventilatoren fortsætter med at køre 
for at forhindre tilbageblivende kølemiddelolie og kølemiddel. 
Den vil stoppe i løbet af omkring 5 til 10 minutter.

7-2 Tjek dette, før du beder om service.
1. Enheden fungerer slet ikke.

• Er strømforsyningens sikring sprunget?
Sluk for strømmen. (Kontakt din forhandler for udskiftning 
af strømforsyningens sikring.)

• Er strømafbryderen slået fra?
Tænd for strømmen, hvis strømafbryderen er i stillingen FRA.
Tænd ikke for strømmen, hvis strømafbryderen er sat i 
udløsningsposition. (Kontakt din forhandler.)

• Er der ikke strømsvigt?
Vent, indtil strømmen er genetableret. Hvis der opstår 
strømsvigt under drift, genstarter systemet automatisk, 
umiddelbart efter at strømmen vender tilbage.

• Er alle strømforsyninger tændt?
Tænd al strømmen.

2. Enheden stopper hurtigt efter, at enheden begynder at køre.
• Er luftindtag og -udtag på udendørsenheden og 

indendørsenheden fri for blokeringer?
Fjern blokeringerne.

3. Enheden køler ikke godt nok.
• Er der meget frost i indendørsenheden (enhedskøler og køle-/

frysedisk)?
Foretag manuel afrimning, eller gør afrimningsintervallet 
kortere.

• Er der ikke for mange varer indeni?
Nedbring antallet af varer.

• Er der jævn cirkulation af kold luft i indendørsenheden 
(enhedskøler og køle-/frysedisk)?
Flyt rundt på varerne.

• Er der støv på udendørsenhedens varmeveksler?
Fjern støvet med børste eller støvsuger uden at bruge vand, 
eller kontakt din forhandler.

• Slipper der kold luft ud?
Stop lækagen af kold luft.

• Er den indstillede temperatur i indendørsenheden 
(enhedskøler og køle-/frysedisk) for høj?
Indstil temperaturen korrekt.

• Opbevares der varer med høj temperatur?
Sæt dem først ind, når de er kølet ned.

• Åbnes døren for længe?
Gør dørens åbningstid kortere.

7-3 Kontakt din forhandler i følgende tilfælde.

ADVARSEL

Hvis kondenseringsenheden svigter (lugter af brand osv.), 
skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte din 
lokale forhandler.
Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl, elektrisk stød eller 
risiko for brand.

1. Sikkerhedsanordninger, såsom sikring, afbryder, og 
fejlstrømsafbryder udløses hyppigt, eller driftskontakten 
kan ikke betjenes stabilt. 
Sluk for strømmen, og kontakt din forhandler.

2. Sluk for strømmen, og kontakt din forhandler, hvis du 
bemærker andre symptomer end de ovenstående, eller 
hvis udstyret ikke går i normal drift efter at have 
gennemført trinene i 7-2.

8. INSPEKTION
Forebyggende vedligeholdelse af enheden er påkrævet for at 
undgå skade på handelsprodukter. Bed om inspektion ved en 
entreprenør, som er autoriseret af vores forhandler.
Se oplysninger om "Vedligeholdelsesinspektion" på side 6 
vedrørende vedligeholdelsesinspektion.

OFF

ON

Strømafbryder
(fejlstrømsafbryder)

Udløsnings-
position

Fane
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9. PRODUKTMODELLER OG VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER

9-1 Modeller og vigtigste specifikationer.

Bemærk:
*1. Værdierne kan ændres uden varsel i forbindelse med produktforbedringer.
*2. Når udendørstemperaturen er lav, kan den målte temperatur være lavere end den indstillede mål-fordampningstemperatur til beskyttelse 

af enheden.
*3. Støjniveauet er under 70 dB(A).

Model
LREQ30BY1 LREQ40BY1

LREQ15B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ20B7Y1R

Strømforsyning 3-faset 50 Hz 380–415 V

Kølemiddel R410A

Driftsforhold
Fordampningstemperatur –45°C~+10°C

Udendørstemperatur –20°C~+43°C

Udvendige mål (H×W×D) (mm)
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765

Produktvægt 331 kg 331 kg 337 kg 337 kg

Tilslutning 
af kølerør

Væskerør Ø19,1

Gasrør Ø41,3

Beregningstryk

Højtryksside
(bar) 38 38 38 38

(MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8

Lavtryksside
(bar) 25 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5
Betjeningsvejledning
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10. SERVICE EFTER SALG

10-1 Service efter salg

ADVARSEL

Kontakt din lokale forhandler vedrørende ændring, 
reparation og vedligeholdelse af kondenseringsenheden.
Forkert udført arbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller 
brandfare.
Kontakt din lokale forhandler om flytning og geninstallation 
af kondenseringsenheden.
Ukorrekt installationsarbejde kan medføre lækage, elektrisk stød 
eller brand.
Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker.
Hvis kondenseringsenheden ikke fungerer korrekt (f.eks. at 
kondenseringsenhedens indvendige temperatur ikke falder 
effektivt), kan det skyldes lækage af kølemiddel.  
Kontakt din forhandler for at få hjælp.  
Kølemidlet, der anvendes til kondenseringsenheden, er sikkert 
og lækker normalt ikke. 
Hvis kølemidlet slipper ud og kommer i kontakt med en uafdækket 
kedel, radiator eller komfur, kan der dannes farlige stoffer. Sluk for 
kondenseringsenheden, og kontakt forhandleren. Sørg for at tænde 
for kondenseringsenheden, efter at en kvalificeret 
servicemedarbejder har bekræftet, at lækagen er repareret.

1. Giv din forhandler oplysninger om følgende elementer, når 
du beder om reparation.
• Modelnavn Anført i garantibeviset.
• Serienummer og dato for installation 

Anført i garantibeviset.
• Fejlforhold – så præcist som muligt
• Din adresse, dit navn og dit telefonnummer

2. Reparationer efter garantiperiodens udløb
Kontakt din forhandler. Betalbare reparationer vil være mulige, 
hvis enheden kan bibeholde sine oprindelige funktioner efter 
reparationerne.

3. Vedligeholdelsesinspektion
Kondenseringsenheden kan blive snavset indeni, og dens 
ydeevne kan blive forringet, hvis den anvendes i flere sæsoner.
Afmontering og indvendig rengøring af enheden kræver 
specialteknikker. Derfor anbefaler vores forhandler en betalbar 
vedligeholdelsesinspektion som tillæg til den sædvanlige 
vedligeholdelse.
Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Bemærk, at vores forhandlers garanti måske ikke dækker fejl som 
følge af afmontering eller indvendig rengøring af enheden udført 
af entreprenører, der ikke er autoriseret af vores forhandler.

4. Flytning og bortskaffelse
• Kontakt din forhandler i forbindelse med fjernelse og 

geninstallering af systemets kondenseringsenhed, da det 
kræver teknisk ekspertise.

• Systemets kondenseringsenhed bruger fluorcarbon-
baseret kølemiddel. 
Kontakt din forhandler i forbindelse med bortskaffelse 
af systemets kondenseringsenhed, da det er påkrævet ved lov, 
at kølemiddel indsamles, transporteres og bortskaffes 
i overensstemmelse med relevante lokale og nationale regler.

• I alle tilfælde skal du kontakte din forhandler.

5. Forespørgsler
Kontakt din forhandler vedrørende service efter salg.

10-2 Betalbare reparationer  
(Uden for garantidækning)

10-2-1 Skader som følge af brug, som ikke ligger inden 
for standarder for brug

• Brug uden for grænser

• Andre anvendelser end produktets tilsigtede formål eller ændring 
af produktet.

Standarder for brug
Kondenseringsenhed 

Begrænsninger for kølesiden Bemærk:

Emne Standard for brug

Kølemiddel R410A (*5)

Kølemiddelolie Daphne FVC68D (*6)

Område for 
fordampningstemperatur (Te)

–45°C ~ +10°C (*2)(*8)

Område for udendørstemperatur –20°C ~ +43°C (*4)

Sugegas overhedet grad 10 K eller højere (*7)

Sugegas temperatur 20°C eller lavere

Strømforsyning 

Spændings-
regulering

inden for ±10% af nominel 
spænding

Spændings-
ubalance

inden for ±2% af nominel 
spænding

Frekvens-
regulering

inden for ±2% af nominel 
frekvens

Kompressor TIL/FRA-frekvens 6 gange eller mindre pr. time

Længde på tilslutningsrør  
(ækvivalent rørlængde) (*1)

130 m eller lavere 
(Te ≥ –20)

100 m eller lavere 
(Te < –20)

Maks. højdeforskel mellem 
indendørs- og udendørsenheder

35 m eller lavere (*3) 
(når kondenseringsenheden 
er installeret højere end 
kølesiden)

10 m eller lavere 
(når kondenseringsenheden 
er installeret lavere end 
kølesiden)

Påkrævet plads til installation
I henhold til installationens 
serviceplads

Samlet kapacitet for 
indendørsenhed

Fra og med en 
udendørstemperatur på 32°C 
skal den samlede kapacitet 
for indendørsenhederne være 
≥50% af den samlede 
kapacitet for 
udendørsenhederne

Multirørsæt til udendørsenheder

Til opdeling af gasrørene 
og tilslutning af dem til de 
forskellige udendørsenheder 
skal multirørsættet til 
udendørsenheder 
(EKHRQZM) anvendes

Mindste 
belastningskapacitet, 
der kan tilsluttes

4,0 kW (Te ≥ –20) 
3,2 kW (Te < –20)

Væskemagnetventil 
installeret opstrøms 
i forhold til 
ekspansionsventil

For R410A: maksimal driftstrykforskel: 
3,5 MPa eller højere

Det er nødvendigt at styre magnetventilerne i 
indendørsenhed ved hjælp af "Betjen enhed" 
på udendørsenhed

Afrimningsmetode

Varmgasafrimning ikke mulig

Efter afsluttet afrimning genoptages driften 
på kølesidens blæser inden for 3 minutter 
eller derunder

Begrænser Brug en termisk ekspansionsventil til R410A
LREQ15+20B7Y1R
Luftkølet kondenserende køleenhed
4P362763-1B – 2014.01

Betjeningsvejledning

6



*1. Den tilsluttede rørlængde afhænger af den indstillede værdi for 
fordampningstemperaturen. Den samlede indvendige volumen af 
de tilsluttede indendørsenheder må ikke overstige 80 l.

*2. Når udendørstemperaturen er lavere end 
fordampningstemperaturen, er fordampningstemperaturen lavere 
end den indstillede fordampningstemperatur

*3. Der kræves fælde med 5 meters mellemrum fra 
udendørsenheden.

*4. Hvis udendørsenhederne installeres på et sted, hvor den 
omgivende temperatur kan falde til under –10°C, skal der 
installeres en læskærm eller snebeskyttelseshætte. 
Se servicevejledningen for yderligere detaljer.

*5. Brug kun kølemiddel R410A.

*6. Brug kun kølemiddelolie, som er anført i Daikins reservedelsliste.

*7. Gælder også post-afrimning.

*8. Hvis target-fordampningstemperaturen er ≤–20°C, kan det være 
nødvendigt at påfylde kølemiddelolie.

10-2-2 Fejl ved valg, installation og arbejde specificeret 
nedenfor samt andre fejl

Bemærk: Elementer mærket med stjerne viser konkrete eksempler.

1. Fejl ved modelvalg
• Der er valgt en model, som ikke er egnet til 

opbevaringsløsninger.
* Køling af produkter når ikke målene for 

opbevaringstemperatur.
• Overbelastning eller underbelastning af køling vurderet af vores 

forhandler.
* Der stoppes 6 eller flere gange i timen, eller den indstillede 

køletemperatur opnås ikke.

2. Installationsfejl (installations- og miljøproblemer)
• Enheden er ikke installeret på et stabilt vandret underlag.

* Enheden er ikke fastgjort forsvarligt.
• Installationsstedets miljømæssige forhold afviger fra normale 

atmosfæriske forhold.
* Saltvandsholdig luft, kystområde, olietågemiljø, område med 

udledning fra køkken, miljø med anden ætsende gas eller 
klæbende tåge.

• Installationsstedet havde dårlig ventilation og varmeafledning.
* Maskinen indførte den udførte luft igen.

• Det obligatoriske multirørsæt til udendørsenheder blev ikke 
anvendt.

• Den obligatoriske læskærm eller snebeskyttelseshætte blev 
ikke installeret ved udendørs temperaturer ≤–10°C.

• Instruktionerne i installationsvejledningen blev ikke fulgt 
korrekt.

3. Fejl ved arbejde
• Rørene var ikke tilstrækkeligt vakuumtørret indvendigt.

* Tilstopning i tynde områder af rørene på grund af isdannelse.
• Rørene var ikke tilstrækkeligt lufttætte indvendigt.

* Lækage af kølemiddelgas.
• Rørene var forurenet med fremmed stof indvendigt.

* Tilstopning i tynde områder af rørene.
• Enheden blev negativt påvirket af ombygningsarbejde ved 

opstillingsstedet.
* Brug af enheden uden for driftstemperaturområdet som følge 

af modifikation på opstillingsstedet.
• En ulykke opstod på grund af forkert håndtering af enheden 

under installationen.
* Yderpanelet er løsnet, blafrer eller er ødelagt, eller rør 

er skadet ved bøjning.
* Instruktionerne om tilføjelse af kølemiddelolie blev ikke fulgt 

korrekt.
* Der blev fyldt for meget eller for lidt kølemiddel på systemet.

4. Fejl ved drift
• Temperaturindstillingerne for opbevarede emner var forkert.

* Opbevaring af grøntsager ved temperaturer under 0°C.
• Periodisk vedligeholdelse af enheden blev ikke udført.

* Tilstopning af luftvarmeveksleren, rustdannelse på enkelte 
dele, gaslækage og tilisning af indendørsenheden (køle-/
frysedisk og enhedskøler).

• De følgende instruktioner om tilføjelse af kølemiddelolie blev 
ikke fulgt korrekt.
* Hvis target-fordampningstemperaturen er ≤–20°C, kan det 

være nødvendigt at påfylde kølemiddelolie.
* Efter tilføjelse af kølemiddelolie kan target-

fordampningstemperatur ikke ændres til ≥–20°C.
* Hvis target-fordampningstemperatur sænkes med 5°C (fra en 

target-fordampningstemperatur på ≤–20°C), skal mængden 
af kølemiddelolie beregnes igen, og der skal tilføjes mere, 
hvis det er nødvendigt.

5. Andet
• Forbedringer, der på forhånd var anbefalet af vores forhandler, 

blev ikke gennemført.
* Samtidig start og stop af et antal enheder.

• Ulykker opstod på grund af naturkatastrofe eller brand.
* Skade på elektriske dele på grund af lynnedslag.

• Der var andre installations- og driftsmæssige problemer, 
der stred med sund fornuft.
* Brug af enheden uden varmeisolering på rørene.

• Arbejdet blev udført uden at overholde de følgende 
begrænsninger for køle-/frysedisk.
<Begrænsninger for køle-/frysedisk>
· Installation af den termostatiske ekspansionsventil og 

væsketilførslens magnetventil (som begge er til R410A) 
på køle-/frysedisk-basis. 
Termisk isolering af følerør til termostat-ekspansionsventil 
skal være termisk isoleret.

· Installer køle-/frysediske på samme etage, hvis køle-/
frysediskene er forbundet til en enkelt udendørsenhed.

· Sørg for, at de udgående rør fra varmeveksleren er placeret 
nedad (som vist på nedenstående figur).

Varmeveksler

Udtag
(underside)

Indtag
(overside)
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