
3P130767-4K

DRIFTSHÅNDBOK

Total varmeveksler
Ventilator med varmegjenvinning 
– med direkte fordamper –

MODELLER
(Kanaltype for takmontering)

Med direkte fordamper og luftfukter

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Med direkte fordamper

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Ventilator med varmegjenvinning
Ventilator med varmegjenvinning
• Takk for at du valgte denne totale varmeveksleren fra Daikin.

Les denne driftshåndboken nøye før du tar i bruk ventilatoren med 
varmegjenvinning. Den vil fortelle deg om riktig bruk av anlegget, 
og hjelpe deg dersom det skulle oppstå problemer. Denne 
håndboken omhandler kun innendørsanlegget. Bruk den sammen 
med driftshåndboken for utendørsanlegget. Når du har lest 
håndboken, bør den oppbevares for fremtidig referanse.

• Dette anlegget er en valgfri type for luftkondisjoneringsanlegget 
i VRV-system.
Det bør vanligvis brukes i kombinasjon med det innendørs 
luftkondisjoneringsanlegget i VRV-system. 
Det er også mulig å bruke dette anlegget som et frittstående 
system.

• Dette anlegget kan ikke regulere romtemperaturen. Hvis det er 
behov for dette, bør du ikke installere ventilatoren med varme-
gjenvinning alene, men heller installere et annet innendørsanlegg.

• Bruk fjernkontrollen til det innendørs luftkondisjoneringsanlegget 
i VRV-system til å styre anlegget.



MODELLER VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Opphengsbrakett 14 Dreneringsutløp

2 Forbindelsesflens for kanal 15 Luftfukter (type med naturlig fordampning)
<Kun for VKM-GBMV1-serien>3 Avtrekksvifte

4 Luftfilter (med lang levetid) 16 Sil (inkludert)
<Kun for VKM-GBMV1-serien>5 Spjeld

6 Kontrollboks 17 Fødevannstank
<Kun for VKM-GBMV1-serien>7 Vedlikeholdsdeksel

8 Varmevekslerelementer
Den veksler varmen (temperatur og luftfuktighet) innendørs 
med luften som er hentet inn utenfra, og endrer utendørs-
luften til samme forhold som innendørs og fører den inn.

18 Magnetventil
<Kun for VKM-GBMV1-serien>

19 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

20 Spjeldmotor

9 Merkeplate 21 EA: Avtrekksluft til utsiden

10 Lufttilførselsvifte 22 OA: Frisk luft fra utsiden (utendørsluft)

11 Direkte fordamper 23 RA: Returluft fra rom

12 Gassrør 24 SA: Tilførselsluft til rom

13 Væskerør

5

1

2

3

4

6

7
8

10
9

11

12

13

14
1915

16

1120 17

18

15

21

22

23

24
[1]



Fjernkontroll for VKM BRC1D527

2 3

Fjernkontroll for VKM BRC1D527 Fjernkontroll for VKM BRC1D527

4 5

A Kombinert driftssystem med VRV-systemer

1 Innendørsanlegg

2 Ventilator med varmegjenvinning – med direkte fordamper –

3 Fjernkontroll for innendørsanlegg

4 Utendørsanlegg

B Frittstående system

Fjernkontroll for VKM BRC1D527
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Med direkte fordamper og luftfukter Med direkte fordamper
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Total varmeveksler
Ventilator med varmegjenvinning 

– med direkte fordamper –

Drifts-
håndbok
INNHOLD
ILLUSTRASJONER (figur) .........................................[1][2]

1 SIKKERHETSTILTAK.......................................................1
2 HVA SOM SKAL GJØRES FØR DRIFT...........................4
3 DRIFTSPROSEDYRE......................................................8
4 VEDLIKEHOLD.............................................................. 11
5 FEILSØKING .................................................................12
6 GARANTISERVICE OG GARANTI................................14

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk 
er oversettelser av originalinstruksjonene.

Viktig informasjon om kjølemediet som 
brukes
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er 
inkludert i Kyoto-avtalen.
Type kjølemedium: R410A

GWP
(1)

-verdi: 1975
(1)

 GWP = global oppvarmingsevne

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasje kan 
være påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. 
Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer informasjon.

1 SIKKERHETSTILTAK
Du bør lese denne driftshåndboken nøye før bruk for å dra full 
nytte av hvordan ventilatoren med varmegjenvinning fungerer, 
samt for å unngå funksjonsfeil som følge av feilaktig håndtering. 
Dette produktet hører innunder betegnelsen "utstyr ikke allment 
tilgjengelig".
• Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som 

ADVARSEL og FARE. Sørg for å følge alle forholds-
reglene nedenfor: De er viktige for å trygge sikkerheten.

ADVARSEL .....Angir en potensielt farlig situasjon som, 
hvis den ikke forhindres, kan medføre 
død eller alvorlig personskade.

FARE ..............Angir en potensielt farlig situasjon som, 
hvis den ikke forhindres, kan medføre 
mindre eller moderat personskade. Kan 
også brukes til å varsle om risikabel bruk.

• Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et 
praktisk sted slik at du kan ta den frem ved behov. Hvis 
utstyret overleveres til en ny bruker, skal også 
håndboken følge med.

ADVARSEL (ved drift)

• Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes direkte 
for kald eller varm luft fra ventilatoren med varme-
gjenvinning, eller hvis du utsettes for luft som er for 
kald eller for varm, kan dette være skadelig for den 
fysiske helsen.

• Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer eller 
liknende, i luftinntaket eller luftutløpet.
Det kan føre til personskade som følge av kontakt med de 
hurtiggående viftebladene til ventilatoren mer 
varmegjenvinning.

• Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke brukes 
i omgivelser med oljedamp, for eksempel matoljedamp 
eller maskinoljedamp.
Oljedamp kan forårsake sprekkskader i ventilatoren med 
varmegjenvinning, elektrisk støt eller brann.

• Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke brukes på 
steder med mye oljeos, for eksempel kjøkken, eller der 
det finnes brennbar gass, etsende gass eller metallstøv.
Bruk av ventilatoren med varmegjenvinning på slike steder 
kan forårsake brann eller skader på ventilatoren med 
varmegjenvinning.

• Ikke bruk brennbare materialer (for eksempel hårspray 
eller insektmiddel) i nærheten av ventilatoren med 
varmegjenvinning. Ikke rengjør ventilatoren med 
varmegjenvinning med organiske løsningsmidler, 
for eksempel malingstynner.
Bruk av organiske løsningsmidler kan føre til sprekkskader 
på ventilatoren med varmegjenvinning, elektrisk støt eller 
brann.

• Betjen ikke anlegget med våte hender. Dette er for 
å unngå elektrisk støt.

• Åpne vinduene og ventiler rommet hvis det lekker 
brennbar gass.
Utilstrekkelig ventilasjon når anlegget slås på eller av 
kan forårsake eksplosjon fra gnister ved den elektriske 
tilkoblingen. 

• Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke vaskes 
med vann, fordi dette kan føre til elektrisk støt eller 
brann.
(Gjelder ikke luftfiltre osv.)

• Sørg for å stanse anlegget og slå av strømtilførselen før 
rengjøring eller inspeksjon.
Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake 
skade.

• Foreta aldri inspeksjon eller vedlikehold på anlegget 
selv.
Be kvalifisert servicepersonell om å utføre dette arbeidet. 
(Kvalifisert servicepersonell.)

• Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved 
kjølemedielekkasje.
Hvis ventilatoren med varmegjenvinning ikke fungerer som 
den skal, dvs. ikke produserer kald eller varm luft, kan dette 
skyldes kjølemedielekkasje. Kontakt nærmeste forhandler 
for å få hjelp. Kjølemediet som brukes til ventilatoren med 
varmegjenvinning er trygt og lekker normalt ikke. Men hvis 
kjølemediet lekker og kommer i kontakt med en åpen 
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det 
danne farlige forbindelser. Slå av ventilatoren med varme-
gjenvinning, og kontakt nærmeste forhandler. Slå på ventila-
toren med varmegjenvinning når kvalifisert servicepersonell 
har bekreftet at lekkasjen er reparert.

• Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis ventilatoren 
med varmegjenvinning kommer under vann som følge 
av naturkatastrofe, for eksempel flom eller orkan.
Ventilatoren med varmegjenvinning må i så fall ikke 
betjenes, ellers kan det forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt 
eller brann.

• Start eller stopp ventilatoren med varmegjenvinning 
med fjernkontrollen. Du må aldri bruke strømbryteren til 
å gjøre dette. 
Ellers kan det forårsake brann eller vannlekkasje. Hvis det 
er installert en automatisk omstartskontroller mot strøm-
brudd og strømmen kommer tilbake, vil viften plutselig 
begynne å rotere og kan forårsake personskade.

• Kontakt nærmeste forhandler om hvordan du rengjør 
innsiden av ventilatoren med varmegjenvinning.
Feilaktig rengjøring føre til brudd i plastdeler, vannlekkasje 
og annen skade, i tillegg til elektrisk støt.
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FARE (ved drift)

• Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke brukes til 
andre formål enn det som er tilsiktet.
Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke brukes til å 
avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunst-
verk, fordi dette kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller 
levetiden til disse gjenstandene.

• Plasser ikke apparater med åpen flamme på steder som 
er utsatt for luftstrømmen fra ventilatoren med varme-
gjenvinning, fordi dette kan svekke forbrenningen fra 
brenneren.

• Plasser ikke varmeapparater direkte under ventilatoren 
med varmegjenvinning, fordi varmen kan føre til 
deformasjon.

• Sørg for at verken barn, planter eller dyr utsettes 
direkte for luftstrømmen fra ventilatoren med varme-
gjenvinning, fordi dette kan ha en ugunstig innvirkning.

• Plasser ikke brennbare sprayflasker eller bruk spray-
flasker i nærheten av ventilatoren med varmegjen-
vinning eller innendørs inntaks- og utløpsrister, fordi 
dette kan medføre brann.

• Slå av strømmen når ventilatoren med varme-
gjenvinning ikke skal brukes på en stund.
Ellers kan ventilatoren med varmegjenvinning bli varmt eller 
begynne å brenne som følge av støvansamling.

• Ikke blokker luftinntak eller -utløp.
Hvis viften ikke blåser luften gjennom hele rommet, kan 
det forårsake oksygenmangel som kan føre til dårlig helse-
tilstand eller langsiktige helseproblemer.

• Ikke kjør ventilatoren med varmegjenvinning uten 
luftfilter.
Det kan føre til funksjonsfeil siden varmevekslerelementet 
kan bli tilstoppet med smuss eller støv.

• Bruk hansker ved rengjøring.
Rengjøring uten hansker kan forårsake personskade.

• Fjernkontrollen må ikke demonteres.
Berøring av innvendige deler kan medføre elektrisk støt 
eller brann. 
Kontakt nærmeste forhandler for innvendige inspeksjoner 
og justeringer.

• Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørs-
anlegget, og unngå at løvverk og småstein samler seg 
rundt anlegget.
Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn 
i anlegget. Når slike dyr kommer inn i anlegget, kan de 
forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer 
i kontakt med elektriske deler.

• Vær forsiktig når du rengjør eller inspiserer luftfilteret.
Det må vises forsiktighet ved arbeid i høyden. Hvis stillaset 
ikke står stødig, kan du falle ned og skade deg.

• Ikke plasser vannbeholdere (blomstervaser o.l.) på 
ventilatoren med varmegjenvinning, fordi dette kan føre 
til elektrisk støt eller brann.

• Anlegget er ikke beregnet for bruk av små barn eller 
personer som ikke er i stand til å betjene 
luftkondisjoneringsanlegg.
Det kan forårsake personskade eller elektrisk støt.

• Barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med 
innendørsanlegget eller fjernkontrollen.
Utilsiktet drift forårsaket av barn kan føre til personskade 
eller elektrisk støt.

ADVARSEL (ved installering)

• Kontakt nærmere forhandler om installeringsarbeidet.
Utføres arbeidet selv, kan dette føre til vannlekkasje, 
elektrisk støt eller brann.

• Installering skal utføres i henhold til installerings-
håndboken.
Feilaktig installering kan medføre lekkasje, elektrisk støt 
eller brann. Det kan føre til personskade hvis anlegget faller 
ned.

• Ikke installer anlegget der temperaturen rundt anlegget 
eller innendørs inntaks- og utløpsrister kan synke til 
under frysepunktet.
<Kun for VKM-GBMV1-serien>
Vannet i vannrørene, luftfukterelementet, magnetventilene 
og andre komponenter kan fryse slik at det oppstår sprekker 
og lekkasjer.

• Pass på at avtrekksluften ikke kommer inn gjennom den 
utendørs luftinntaksventilen.
Det kan føre til at interiøret i rommet forurenses og kan 
være helseskadelig.

• Plasser utendørs luftinntaksventil slik at den ikke suger 
inn avtrekksluft som inneholder forbrenningsluft osv.
Feilaktig installering kan føre til oksygenmangel i rommet og 
kan forårsake alvorlige ulykker.

• Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert 
elektriker.
Spør nærmeste forhandler om å legge opp ledningene. Gjør 
aldri dette selv. 

• 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.
Utilstrekkelig kapasitet for strømkretsen eller feilaktig utført 
arbeid kan føre til elektrisk støt eller brann.

• Sørg for å jorde ventilatoren med varmegjenvinning.
Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke jordes til 
vannrør, lynavleder eller telefonjordleder. Feil jording kan 
medføre elektrisk støt eller brann. Spenningsstøt fra 
lynnedslag eller andre kilder kan medføre skade på 
ventilatoren med varmegjenvinning.

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

• Installer ventilatoren med varmegjenvinning på et fun-
dament som er sterkt nok til å bære vekten til anlegget.
For svakt fundament kan føre til at anlegget faller ned og 
forårsaker personskade.

• Koble fjernkontrollen kun til riktig modell.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

• Ikke koble til flere elektriske ledninger.
Det kan medføre brann.

• Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres 
i tilfelle kjølemedielekkasje.
Når ventilatoren med varmegjenvinning installeres i et lite 
rom, må du sørge for at en eventuell kjølemedielekkasje 
ikke overstiger konsentrasjonsgrensen. Ellers kan dette 
forårsake ulykke som følge av oksygenmangel.

• Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke installeres 
der den kan utsettes for lekkasje av brennbar gass.
Ved gasslekkasje kan gassansamlinger i nærheten av 
ventilatoren med varmegjenvinning forårsake brann.
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FARE (ved installering)

• Ventilatoren med varmegjenvinning eller luftinntaks-
risten/luftutløpsristen må ikke brukes på følgende 
steder.
1. Steder som er utsatt for høy temperatur eller åpen

flamme.
Unngå steder der temperaturen nær ventilatoren med 
varmegjenvinning og luftinntaksristen/luftutløpsristen 
overstiger 40°C. Hvis anlegget brukes ved høy tempe-
ratur, kan det føre til deformert luftfilter og varmeveksler-
element eller brann i motor.

2. Steder som kjøkken eller andre steder der det finnes 
oljedamp.
Det kan medføre brann.

3. Steder som maskinanlegg eller kjemiske anlegg der 
det utvikles gass som inneholder helsefarlig gass 
eller etsende komponenter av materialer, slik som 
syre, alkali, organisk løsemiddel og maling.
Steder der det kan lekke ut brennbare gasser.
Dette kan forårsake gassforgiftning eller brann.

4. Steder som baderom der det finnes fukt.
Det kan forårsake strømtap eller elektrisk støt og andre 
feil.

5. Steder under frysepunktet.
<Kun for VKM-GBMV1-serien>
Hvis anlegget brukes ved temperaturer under 0°C, kan 
dette føre til at dreneringssumpen, tilførsels- og utløps-
rørene, luftfukterelementet, magnetventilene og andre 
deler vil fryse, som igjen kan forårsake ulykker.

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

7. Steder som er utsatt for mye sot.
Sot fester seg til luftfilteret og varmevekslerelementet, 
og gjør dem ubrukelige.

• Er anlegget beskyttet mot snø? 
Kontakt nærmeste forhandler for nærmere opplysninger.

• Kontroller at temperaturen og luftfuktigheten på 
installeringsstedet er innenfor bruksområdet, 
og at de ikke overstiger grenseverdiene.
Må ikke installeres på kalde steder eller andre steder med 
lave temperaturer eller nær oppvarmede bassenger. Det 
kan føre til elektrisk støt og brann.

• Installer de to utendørskanalene skrånende nedover 
slik at det ikke kommer inn regnvann i anlegget.
Hvis dette ikke gjøres skikkelig, kan det komme inn vann 
i bygningen som kan skade møbler og forårsake elektrisk 
støt og brann.

• Isoler de to utendørskanalene for å forhindre dugg-
kondens (og innendørskanalen også hvis det er 
nødvendig).
Hvis dette ikke gjøres skikkelig, kan det komme inn vann 
i bygningen som kan skade møbler osv.

• Bruk elektrisk isolasjon mellom kanalen og veggen når 
du bruker metallkanaler til å føre metall- eller trådlekter 
eller metallovertrekk i trebygninger.
Det kan føre til elektrisk støt og brann.

• Legg opp dreneringsrørene slik at fullstendig drenering 
sikres.
Dreneringsvannet vil ikke renne ut hvis dreneringsrørene 
ikke er lagt opp slik de skal. Dermed kan det samle seg 
smuss og rester i dreneringsrørene som kan forårsake 
vannlekkasje. Hvis dette skjer, må du stanse ventilatoren 
med varmegjenvinning og kontakte nærmeste forhandler 
for å få hjelp.

• Plasser ikke fjernkontrollen der det er fare for at den 
kan bli våt.
Hvis det kommer inn vann i fjernkontrollen, er det fare for 
elektrisk lekkasje og skade på elektroniske komponenter. 
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

ADVARSEL
(ved flytting og 
ny installering / reparasjon)

• Ikke gjør endringer på ventilatoren med 
varmegjenvinning.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

• Kontakt nærmeste forhandler om hvordan du flytter og 
installerer ventilatoren med varmegjenvinning på nytt.
Feilaktig installering kan medføre lekkasje, elektrisk støt 
eller brann.

• Du må ikke demontere eller reparere anlegget på egen 
hånd.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann. 
Kontakt nærmeste forhandler for å få utført slikt arbeid.

• Pass på at ventilatoren med varmegjenvinning ikke 
velter når du fjerner den.
Vannet inne i anlegget kan dryppe eller lekke slik at møbler 
osv. blir våte.

• Ikke flytt eller installer fjernkontrollen på nytt på egen 
hånd.
Feilaktig installering kan medføre elektrisk støt eller brann.
Kontakt nærmeste forhandler.

• Når ventilatoren med varmegjenvinning ikke fungerer 
som den skal (avgir brent lukt e.l.), skal du slå av 
strømmen til anlegget og kontakte nærmeste 
forhandler.
Fortsatt drift under slike omstendigheter kan føre til feil, 
elektrisk støt eller brann.

<KONTROLLISTE I TILLEGG TIL 
SIKKERHETSTILTAKENE>
Punktene nedenfor bør kontrolleres. Spør nærmeste forhandler 
hvis du er usikker eller ikke kan kontrollere dem selv.

■ KONTROLLISTE FOR VALG AV 
INSTALLERINGSSTED

• Er utendørsenheten installert på et sted med god 
ventilasjon og uten hindringer i nærheten?

• Du må ikke bruke stedene som er beskrevet nedenfor.
a.Steder med mineralolje, slik som boreolje, i luftlaget.
b.Steder med saltholdig luft, slik som ved kysten.
c. Steder med sulfidgass i luft, slik som ved varme kilder.
d.Steder der spenningen varierer, slik som på fabrikker.
e. I kjøretøyer eller skip.
f. Steder med damp i luftlaget eller oljesprut, slik som på 

kjøkken.
g.Steder med mekanisk utstyr som skaper elektro-

magnetiske bølger.
h.Steder med mye syreholdig eller basisk damp.

• Er det iverksatt tiltak for beskyttelse mot snø?
Kontakt nærmeste forhandler for flere opplysninger.

■ KONTROLLISTE FOR ELEKTRISK 
KOBLINGSARBEID

• Alt koblingsarbeid skal utføres av en autorisert 
elektriker.
Ikke utføre arbeidet på egen hånd. Kontakt nærmeste 
forhandler.

• Elektrisk koblingsarbeid må utføres i henhold til lokale 
standarder.

• Er kretsen tilpasset luftkondisjoneringsanlegg?
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■ KONTROLLISTE FOR DRIFTSSTØY
• Er anlegget installert på følgende steder?

a.Et sted som er solid nok til å bære anleggets vekt uten at 
driftsstøy eller vibrasjoner forsterkes.

b.Et sted der den varme luftstrømmen og støyen fra utløps-
kanalen til utendørsanlegget ikke vil forstyrre naboene.

• Er det hindringer i nærheten av utløpskanalen til 
utendørsanlegget?
De kan svekke funksjonen og øke driftsstøyen.

• Kontakt nærmeste forhandler hvis det oppstår unormal 
støy under drift.

■ KONTROLLISTE FOR ARBEID MED 
DRENERINGSRØR OG VANNTILFØRSEL

• Kontroller at dreneringen fungerer skikkelig.
Under kjøledrift kan manglende drenering fra drenerings-
rørene utendørs føre til at dreneringsrørene tilstoppes med 
smuss eller støv slik at det kan lekke vann fra 
innendørsanlegget.
Stans driften, og kontakt nærmeste forhandler.

2 HVA SOM SKAL GJØRES FØR DRIFT
Denne driftshåndboken er beregnet for følgende systemer med 
standard styring. Kontakt nærmeste forhandler før driftsstart 
om hvilken drift som gjelder for den systemtypen og modellen 
du har.
Hvis anlegget har individuelt tilpasset styringssystem, kan 
du be nærmeste forhandler om driftsopplysningene som 
samsvarer med anlegget. 

2.1 NAVN PÅ DELER (se figur 1)
(1) Opphengsbrakett
(2) Forbindelsesflens for kanal
(3) Avtrekksvifte
(4) Luftfilter (med lang levetid)
(5) Spjeld
(6) Kontrollboks
(7) Vedlikeholdsdeksel
(8) Varmevekslerelementer
(9) Merkeplate

(10) Lufttilførselsvifte
(11) Direkte fordamper
(12) Gassrør
(13) Væskerør
(14) Dreneringsutløp
(15) Luftfukter (type med naturlig fordampning) 

<Kun for VKM-GBMV1-serien>
(16) Sil (inkludert) <kun for VKM-GBMV1-serien>
(17) Fødevannstank <kun for VKM-GBMV1-serien>
(18) Magnetventil <kun for VKM-GBMV1-serien>
(19) Fjernkontroll (tilleggsutstyr)
(20) Spjeldmotor
(21) EA: Avtrekksluft til utsiden
(22) OA: Frisk luft fra utsiden (utendørsluft)
(23) RA: Returluft fra rom
(24) SA: Tilførselsluft til rom

2.2 FJERNKONTROLL OG VELGEBRYTER: NAVN 
PÅ OG FUNKSJON TIL ALLE BRYTERE OG 
SYMBOLER (se figur 3)

• Elementene merket med en stjerne (*) viser funksjonene og 
symbolene som gjelder for anlegget. Elementer uten stjerne 
viser funksjoner for kombinerte luftkondisjoneringsanlegg. 
Ved bruk av knapper for funksjoner som ikke er tilgjengelige 
(knapper som ikke er beskrevet i teksten), vises meldingen 
"IKKE TILGJENGELIG". Kontakt nærmeste forhandler for 
mer detaljerte beskrivelser av disse funksjonene 
(knappene).

*1 PÅ/AV-knapp
Anlegget starter når du trykker på knappen. Trykker du på 
knappen en gang til, stanses anlegget.

*2 Driftslampe (rød)
Driftslampen lyser under drift eller blinker hvis det oppstår 
feil.

*3 Viser " " (omkobling under styring)
Kan vises i kombinasjon med et luftkondisjoneringsanlegg 
med VRV-system.
Det er ikke mulig å veksle mellom oppvarming/kjøling via 
fjernkontrollen når dette symbolet vises.

4 Viser " " (under sentralisert styring)
Når dette symbolet vises, er systemet under sentralisert 
styring. (Dette er ikke en standard spesifikasjon.)

5 FAVORITT-symbolet " "
Favoritt-symbolet viser statusen for favoritt-funksjonen.

*6 Viser " " (avising/varmstart)
Kan vises når frost på utendørsanleggets spole fører til økt 
oppvarming.

7 Viser " " (luftrenser)
Dette symbolet indikerer at luftrensingsanlegget er i gang.

8 Viser " " " " " " " " " " (driftsmodus: 
"VIFTE, TØRKING, AUTOMATISK, KJØLING, 
OPPVARMING")
Dette viser driftsstatusen til det kombinerte 
luftkondisjoneringsanlegget.
• Det finnes ingen "Oppvarming" for VRVIII-systemet 

(type med kun kjøling).
• " " er kun tilgjengelig på systemer som kjører med 

kjøling og oppvarming samtidig.

9 Temperatur ved fjernkontroll
Denne registrerer temperaturen rundt fjernkontrollen. 
Dette er ikke det samme som temperaturen på returluft fra 
rom (RA) fra varmevekslerenheten.

*10 Viser " " " " " "
Denne viser ventilasjonsmodus. 

11 MAKSIMUM INNSTILT TEMPERATUR " "
Maksimum innstilt temperatur indikerer maksimum innstilt 
temperatur i grensedrift.

*12 SYMBOL FOR PLANLEGGINGSTIDSBRYTER " "
Dette symbolet angir at planleggingstidsbryteren er 
aktivert.

13 Viser " " (inspeksjon/prøvekjøring)
Når du trykker på knappen inspeksjon/prøvekjøring, viser 
symbolet modusen som systemet opererer i.

• Skal ikke betjenes ved vanlig bruk (kun for 
servicepersonell/montør).

PÅ Favoritt-drift er aktivert.

BLINKER Favoritt-drift er i gang.

AV Favoritt-drift er deaktivert.
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*14 AV-SYMBOL " "
Dette symbolet angir at handlingen AV er valgt ved 
programmering av planleggingstidsbryteren.

15 MINIMUM INNSTILT TEMPERATUR " "
Minimum innstilt temperatur indikerer minimum innstilt 
temperatur i grensedrift.

*16 HANDLING-SYMBOLER " "
Disse symbolene indikerer handlingene for hver dag for 
planleggingstidsbryteren.

17 Viser " " (innstilt temperatur)
Dette viser innstilt temperatur for det kombinerte 
luftkondisjoneringsanlegget.
Den vises ikke når anlegget brukes som frittstående 
system.

*18 Velgeknapp for ventilasjonsmodus
Trykk på denne for å bytte ventilasjonsmodus.

*19 Knapp for viftehastighetsstyring
Trykk på denne for å regulere viftehastigheten.
(Se punkt 30)

*20 Knapp for inspeksjon/prøvekjøring
Brukes ikke, kun til serviceformål.

*21 PROGRAMMERINGSKNAPP " "
Denne knappen har flere funksjoner.
Alt etter tidligere bruk kan programmeringsknappen ha 
ulike funksjoner.

*22 KNAPP FOR PLANLEGGINGSTIDSBRYTER " "
Denne knappen aktiverer eller deaktiverer 
planleggingstidsbryteren.

*23 Knapp for programmeringstid
Bruk denne knappen til å programmere start- og/eller 
stopptidspunktet.

24 Viser " " (luftstrømklaff)
Dette viser retningen og modusen til luftstrømklaffen for 
det kombinerte luftkondisjoneringsanlegget.

25 Knapp for temperaturinnstilling
Bruk denne knappen til å stille inn ønsket temperatur for 
luftkondisjoneringsanlegget som er kombinert med dette 
anlegget.
Knappen kan ikke brukes for dette anlegget.
Dette anlegget kan ikke endre temperaturinnstillingen.

26 KNAPP FOR SETTPUNKT/GRENSE " "
Denne knappen veksler mellom settpunkt, grensedrift eller 

 (kun programmeringsmodus).

27 KNAPP FOR DRIFTSENDRING/  " "
Denne knappen har flere funksjoner. Alt etter tidligere bruk 
kan den ha følgende funksjoner:

*28 INDIKATOR FOR UKEDAG " "
Indikatoren for ukedag viser gjeldende ukedag (eller 
innstilt dag ved avlesing eller programmering av 
planleggingstidsbryteren).

*29 KLOKKEVISNING " "
Klokkevisning angir gjeldende tid (eller handlingstid ved 
avlesing eller programmering av 
planleggingstidsbryteren).

*30 Viser " " (viftehastighet)
Dette symbolet viser viftehastigheten du har valgt.
* Vises bare når du trykker på knappen for viftehastighets-

styring. Den viser vanligvis innstilt viftestyrke for det 
kombinerte luftkondisjoneringsanlegget.

*31 SYMBOL FOR RENGJØRING AV ELEMENT " "
Dette symbolet indikerer at elementet må rengjøres.

*32 Viser " " (luftfilter må rengjøres)
Se "4.1 NÅR SKAL LUFTFILTERET 
VEDLIKEHOLDES".

33 Viser " " (ventilasjon)
Dette symbolet indikerer at total varmeveksling er i gang.

*34 Viser "IKKE TILGJENGELIG"
• "IKKE TILGJENGELIG" kan vises i noen sekunder hvis 

funksjonen for knappen som trykkes inn, ikke er til-
gjengelig for enheten eller luftkondisjoneringsanlegget.

• "IKKE TILGJENGELIG" vises bare når ingen av 
innendørsanleggene er utstyrt med denne funksjonen 
når flere anlegg kjøres samtidig. Det vises ikke hvis 
funksjonen er tilgjengelig på kun ett av anleggene.

35 Knapp for viftehastighetsstyring på 
luftkondisjoneringsanlegg
Bruk denne knappen til å velge viftehastighet for luft-
kondisjoneringsanlegget som er kombinert med dette 
anlegget.

36 Justeringsknapp for luftstrømretning
Bruk denne knappen til å velge luftstrømretning for luft-
kondisjoneringsanlegget som er kombinert med dette 
anlegget.

*37 Tilbakestillingsknapp for filtervarsling
Se "4.1 NÅR SKAL LUFTFILTERET 
VEDLIKEHOLDES".

MERKNAD

• I motsetning til ved reelle driftssituasjoner viser skjermen på 
figur 3 alle mulige indikasjoner.

• Hvis indikatorlampen for filteret lyser, skal luftfilteret 
rengjøres som beskrevet i "4 VEDLIKEHOLD". Etter at 
luftfilteret er rengjort og satt tilbake på plass skal man trykke 
på tilbakestillingsknappen for filterets varsellys på fjern-
kontrollen. Varsellyset på displayet vil da slukke.

• Elementene merket med en stjerne (*) viser funksjonene 
og symbolene som gjelder for anlegget. 
Elementer uten stjerne viser funksjoner for kombinerte 
luftkondisjoneringsanlegg. 

1 Velger driftsmodus (VIFTE, TØRKING, 
AUTOMATISK, KJØLING, OPPVARMING).

2 Veksler mellom minimumstemperatur og 
maksimumstemperatur i grensedrift.

C
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2.3 FORKLARINGER FOR SYSTEMER
Dette anlegget kan utgjøre en del av to ulike systemer: 
som en del av det kombinerte driftssystem som brukes 
sammen med luftkondisjoneringsanlegg i VRVII-SYSTEM, 
og som frittstående system med kun ventilatoren med 
varmegjenvinning. Du trenger en fjernkontroll når 
anlegget brukes som frittstående system.
Spør nærmeste forhandler om hvilket system som er 
installert, før du bruker anlegget.
Vil du vite hvordan du bruker fjernkontrollen for innen-
dørsanlegget og den sentraliserte fjernkontrollen, kan 
du se i driftshåndboken for hvert anlegg.
Se i medfølgende driftshåndbøker for mer informasjon 
om hvordan du bruker fjernkontrollene.

■ DRIFT AV DE ULIKE SYSTEMENE
Eksempelsystem (se figur 2)
Kombinert driftssystem med VRVIII-systemer
[Drift]
Fjernkontrollen til luftkondisjoneringsanlegget starter og 
stopper luftkondisjoneringsanlegget og ventilatoren med 
varmegjenvinning.
Du kan også velge viftehastighet og ventilasjonsmodus.
Se "3 DRIFTSPROSEDYRE".
I overgangsperioder der kun ventilatoren med 
varmegjenvinning brukes uten luftkondisjoneringsanlegget, 
velger du "Ventilasjon" med driftsvelgeren. (Se 2.4)

Eksempelsystem (se figur 2)
Frittstående system
[Drift]
Ventilatoren med varmegjenvinning kan startes og stoppes 
med fjernkontrollen.
Du kan også velge viftehastighet og ventilasjonsmodus.
Se "3 DRIFTSPROSEDYRE".

MERKNAD

• Dette anlegget kan ikke regulere romtemperaturen. Hvis det 
er behov for dette, bør du ikke installere ventilatoren med 
varmegjenvinning alene, men heller installere et annet 
innendørsanlegg.

2.4 OM TILKOBLINGSSYSTEM MED 
DIREKTEKANAL

Eksempler på installering
Tilkoblingssystem med direktekanal

MERKNAD)
• Systemet må kjøres sammenkoblet med 

luftkondisjoneringsanlegget.
• Må ikke kobles til utløpssiden på innendørsanlegget.

Frittstående kanalsystem

Ventilatoren med varmegjenvinning kan ikke kjøres 
frittstående når luftkondisjoneringsanlegget er koblet til 
ventilatoren med varmegjenvinning via en kanal. Når du 
bruker ventilatoren med varmegjenvinning, skal luft-
kondisjoneringsanlegget stilles på viftemodus med 
svak viftestyrke.

Fjernkontroll for innendørsanlegg

• Hver gang du trykker på driftsmodusvelgeren, endres 
driftsmodusskjermen som vist på figuren nedenfor.

1 Driftsmodussymbolet
“Ventilasjon" vises.

2 Knapp for driftsmodusvelger

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Eksempel 1:
Med fjernkontroll BRC1D527 eller tilsvarende.
Skjermen endres som vist nedenfor.

MERKNAD) Gjeldende ventilasjonsmodus kan vises og 
velges via fjernkontrollen.

• Når symbolet " " (luftfilter må rengjøres) vises, må en 
kvalifisert servicetekniker tilkalles for å rengjøre filtrene 
(se kapittel "4 VEDLIKEHOLD").

2.5 LEDIG KJØLEDRIFT OM NATTEN
<AUTOMATISK VARMEFJERNINGSFUNKSJON OM 
NATTEN>
Ledig kjøledrift om natten er en energibesparende funksjon som 
kjører om natten når luftkondisjoneringsanlegget er AV, og 
reduserer dermed kjølebelastningen om morgenen når luft-
kondisjoneringsanlegget slås på ved å ventilere rom med 
kontorutstyr som øker romtemperaturen.
• Ledig kjøledrift om natten fungerer bare under kjøling og når 

anlegget er koblet til VRV-systemer.
• Ledig kjøledrift om natten er satt til "AV" i 

fabrikkinnstillingene. Du kan be nærmeste forhandler om 
å slå den på hvis du vil bruke funksjonen.

Driftsbilde

(a) Utendørstemperatur

(b) Innendørstemperatur

(c) Innstilt temperatur

(d) Driftstilstand for luftkondisjoneringsanlegg

(e) Driftstilstand for total varmeveksler

■ FORKLARING TIL BILDE OVER LEDIG 
KJØLEDRIFT OM NATTEN

Anlegget sammenligner innendørs- og utendørstemperaturene 
etter at luftkondisjoneringsanlegget har stoppet for natten. 
Driften starter når følgende betingelser er innfridd, og driften 
stanser når innendørstemperaturen oppnår innstillingen for 
luftkondisjoneringsanlegget.

<Betingelser>
[1] Når innendørstemperaturen er høyere enn innstillingen for 

luftkondisjoneringsanlegget, og
[2] Når romtemperaturen er lavere enn 

innendørstemperaturen.
Hvis disse betingelsene ikke er innfridd, foretas det en ny 
vurdering for hvert 60. minutt.

Når luftkondisjoneringsanlegget og ventilatoren med 
varmegjenvinning ikke er tilkoblet via en kanal

<Driftsmodus>

VRV:
Kjølemodus
Ventilator med varmegjenvinning:
Varmevekslermodus

VRV:
Viftemodus
Ventilator med varmegjenvinning:
Varmevekslermodus

VRV:
Stopper
Ventilator med varmegjenvinning:
Varmevekslermodus

Når luftkondisjoneringsanlegget og ventilatoren med 
varmegjenvinning er tilkoblet via en kanal

<Driftsmodus>

VRV:
Kjølemodus
Ventilator med varmegjenvinning:
Varmevekslermodus

VRV:
Viftemodus
Ventilator med varmegjenvinning:
Varmevekslermodus

A Temperatur ved drift (°C)

B Neste morgen (tid)

C Ledig kjøledrift om natten

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00

(d
)

(e
)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 DRIFTSPROSEDYRE

3.1 DRIFT MED KJØLING, OPPVARMING OG KUN 
VIFT (se figur 4)

[FORBEREDELSER]

• Skru på bryteren for hovedstrømtilførselen 6 timer før 
driftsstart for å beskytte anlegget.
Slå ikke av strømmen i sesongen med oppvarming eller 
kjøling. Dette skal sikre en problemfri oppstart.

Trykk flere ganger på driftsmodusvelgeren for å finne 
den driftsmodusen du vil ha:

" " Kjøling

" " Oppvarming

" " Kun vifte

MERKNAD

• " " kan bare velges på systemer som kjører med kjøling og 
oppvarming samtidig.

" " vises på alle fjernkontroller ved bruk av VRV-

system med kun kjøling, men det er bare " " og " " 
som kan stilles inn.

• Velg driftsmodus på en fjernkontroll der " " ikke 
vises.

" " " " og " " (kun for systemer med samtidig 
kjøling/oppvarming) kan ikke velges på fjernkontroller der de 
vises.

Se 3.2 hvis " " vises.

Trykk på velgeknappen for ventilasjonsmodus hvis du vil 
endre modus.
Skjermen roterer mellom følgende valg hver gang du 
trykker på knappen.

MERKNAD

• Det er ikke nødvendig å endre ventilasjonsmodus siden 
modusen allerede er stilt til "automatisk modus".

Trykk på hastighetsknappen for ventilasjonsviften hvis 
du vil endre viftehastighet.
Skjermen roterer mellom følgende valg hver gang du 
trykker på knappen.

L = Lav, H = Høy

Symbolet for ventilasjonsviftehastighet forsvinner når du 
har valgt hastighet.
I tillegg vises viftehastigheten til det kombinerte 
luftkondisjoneringsanlegget.

MERKNAD

• Det er ikke nødvendig å endre modus for viftehastighet siden 
modusen allerede er stilt til "Lav" eller "Høy" av montøren.

Trykk på PÅ/AV-knappen.
Driftslampen lyser, og systemet starter driften.

Stanse systemet
Trykk én gang til på PÅ/AV-knappen. Driftslampen slukkes. 
Anlegget stanser.

• Når driften er stanset, kan viften fortsette å gå i opptil et 
minutt.

• Viften kan stoppe, med dette er ikke en funksjonsfeil.

MERKNAD

• Slå ikke av strømmen rett etter at driften er stanset. 
Vent i minst 5 minutter.
Hvis du ikke venter, kan det føre til lekkasje eller 
funksjonsfeil.

• Ikke endre driften hyppig over korte tidsperioder.
Det kan føre til både funksjonsfeil og feil på brytere eller 
releer i fjernkontrollen.

• Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen med en hard og 
spiss gjenstand.
Fjernkontrollen kan skades.

■ FORKLARING TIL DRIFTSMODUS

MERKNAD

• Dette anlegget kan ikke regulere romtemperaturen. Hvis det 
er behov for dette, bør du ikke installere ventilatoren med 
varmegjenvinning alene, men heller installere et annet 
innendørsanlegg.

Automatisk modus Varmeveksler-
modus

Forbikoblings-
modus

1

2

3

L H

4

Kjølemodus
Oppvarmings-

modus

Automatisk 

modus
Velger automatisk 

" " eller " ."

Viftemodus 
Kjører kun i 
ventilasjons-
modus.
Anlegget 
behandler luft fra 
utsiden ved hjelp 
av varmeveksler-
elementer, men 
ikke den direkte 
fordamperen.

Ved drift i ventilasjonsmodus justerer 
anlegget utendørsluften etter tempe-
raturen innendørs og henter den inn 
i rommet.
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■ FORKLARING TIL VENTILASJONSMODUS

MERKNAD

Automatisk modus : Kombinert med et 
luftkondisjoneringsanlegg i VRVIII-
system
Anlegget veksler automatisk mellom 
" " og " " basert på informa-
sjon fra luftkondisjoneringsanlegget 
i VRV-system (oppvarming, kjøling, 
vifte og innstilt temperatur) og 
informasjon fra ventilatoren med 
varmegjenvinning (innendørs- og 
utendørstemperaturer).
Frittstående system
Anlegget veksler automatisk mellom 
" " og " " når det er kombinert 
med et luftkondisjoneringsanlegg 
(ikke produsert av Daikin) og basert 
på informasjon fra ventilatoren med 
varmegjenvinning (innendørs- og 
utendørstemperaturer) når ventila-
toren med varmegjenvinning brukes 
frittstående.

Total varmevekslermodus : Utendørsluft passerer 
gjennom varmeveksler-
elementet, og varmevekslings-
luften sendes inn i rommet.

Forbikoblingsmodus : I denne modusen går ikke uten-
dørsluften gjennom varmeveksler-
elementet, men sendes i stedet 
inn i rommet slik den er.

■ FORKLARING TIL DRIFT MED OPPVARMING
Avising

• Ved oppvarming øker isdannelsen på utendørsanleggets 
spole. 
Oppvarmingskapasiteten reduseres, og systemet starter 
avising.

• Symbolet " " vises på fjernkontrollen frem til 
varmluften begynner å blåse.

• Den går tilbake til oppvarming igjen etter 6 til 8 minutter 
(maksimalt 10).

• Under avisingen kjører fortsatt viftene på anlegget 
(fabrikkinnstilling).
Formålet er å opprettholde samme mengde ventilasjon og 
luftfukting.

• En endring av rommets utforming bør vurderes hvis det er 
fare for kald trekk fra lufttilførselsåpningen.

• Viften kan stanses via fjernkontrollen.
Viften skal imidlertid ikke stanses hvis nærliggende rom kan 
forårsake forurenset luft eller skjemmende lukt, f.eks. på 
sykehusrom, toaletter osv.
Kontakt nærmeste forhandler for flere opplysninger.

Varmstart

• Symbolet " " vises på fjernkontrollen frem til 
varmluften begynner å blåse, dvs. til oppvarmingen starter.

3.2 STILLE INN HOVEDFJERNKONTROLLEN 
(se figur 5)

• Når systemet er installert som nedenfor, er det nødvendig 
å tilordne én av fjernkontrollene som MAIN-fjernkontroll.

• Det er bare MAIN-fjernkontrollen som kan velge kjøling, 
oppvarming eller automatisk drift (sistnevnte kun på 
systemer med samtidig kjøling/oppvarming).

• Skjermbildet på SUB-fjernkontrollene viser " " 
(omkobling under styring), og de vil automatisk følge den 
driftsmodus som bestemmes av MAIN-fjernkontrollen.

Det er imidlertid mulig å koble om til tørkeprogram med SUB-
fjernkontrollene dersom systemet er innstilt på kjøling ved hjelp 
av MAIN-fjernkontrollen.

(Driftssystemer med velger for kjøling/oppvarming)
Når flere innendørsanlegg eller dette anlegget er koblet til ett 
utendørsanlegg.

(Systemer med samtidig kjøling/oppvarming)
Hvis flere innendørsanlegg eller mange av dette anlegget er 
koblet til et utendørsanlegg via et anlegg med 
forgreningsvelger.

1 Innendørsanlegg

2 Ventilator med varmegjenvinning – med direkte 
fordamper –

3 Én av disse fjernkontrollene kan angis som MAIN-
fjernkontroll.

1 Anlegg med forgreningsvelger:
Det er dette anlegget som velger kjøling og 
oppvarming.

2 Ventilator med varmegjenvinning – med direkte 
fordamper –

3 Innendørsanlegg

4 Én av disse fjernkontrollene kan angis som MAIN-
fjernkontroll.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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SLIK TILORDNER DU MAIN-FJERNKONTROLLEN

Trykk på driftsmodusvelgeren på gjeldende MAIN-
fjernkontroll i 4 sekunder.
Skjermen som viser " " (omkobling under 
styring) på alle SUB-fjernkontrollene som er koblet til 
samme utendørsanlegg eller anlegg med 
forgreningsvelger, vil nå blinke.

• " " blinker med én gang når strømmen slås på.

• Ventilasjonsmodus kan endres uavhengig av innstillingen 
(MAIN eller SUB).

MERKNAD

• Dette anlegget kan ikke regulere romtemperaturen. Hvis 
anlegget er koblet til samme system med andre innendørs-
anlegg, stiller du MAIN-fjernkontrollen på de andre 
innendørsanleggene.

Trykk på driftsmodusvelgeren på den fjernkontrollen 
du vil tilordne som MAIN-fjernkontroll. Tilordningen er 
fullført. Denne fjernkontrollen er tilordnet som MAIN-
fjernkontroll, og skjermbildet av " " 
(omkobling under styring), vil forsvinne.
Skjermbildet på andre fjernkontroller viser " " 
(omkobling under styring).

Trykk på driftsmodusvelgeren på MAIN-fjernkontrollen 
(dvs. en fjernkontroll som ikke viser " ") for å 
bla gjennom modiene. Skjermbildet vil bla gjennom " " 
– " " (kun for systemer med samtidig kjøling/
oppvarming) – " " – " ".
Skjermbildet på SUB-fjernkontroller endres også 
automatisk.

■ DETALJER OG AKTIVITET VED BRUK

• Når du stiller inn MAIN-fjernkontrollen (uten " " 
på skjermen) til modusen kjøling/oppvarming, vil SUB-
fjernkontrollene (med " " på skjermen) følge 
modusen til MAIN-fjernkontrollen.
Valg av viftemodus er imidlertid mulig.

• Når du stiller inn MAIN-fjernkontrollen (uten " " på 
skjermen) til viftemodus, vil det være umulig å velge andre 
innstillinger enn viftemodus for SUB-fjernkontrollene (med 
" " på skjermen).

3.3 PROGRAMMERE START OG STOPP AV 
SYSTEMET MED TIDSBRYTER

3.3.1 SLIK PROGRAMMERER OG STILLER DU 
TIDSBRYTEREN MED FJERNKONTROLL BRC1D527 
(se figur 6)

• Kontrollen er utstyrt med en planleggingstidsbryter slik at 
brukeren kan styre installasjonen automatisk, men klokken 
og ukedagen må stilles for å kunne bruke 
planleggingstidsbryteren.

• Se i driftshåndboken for fjernkontrollen om hvordan du stiller 
klokken.

Bla til mandag ved å trykke på " ".
Symbolet " " vises, " " blinker og ett av symbolene 
" " og ett av symbolene " " 
kan vises, men alle andre felt forblir tomme og angir at 
ingen handlinger er programmert for mandag.
Gå inn i programmodus ved å holde nede " " 
i 5 sekunder, så vil symbolet " " også blinke nå.
Trykk på " " for å aktivere første programmerte handling. 
Et blinkende " " vises og indikerer at første 
programmerte handling for mandag programmeres, 
mens innstilt temperatur og klokke blinker.

Legg inn klokkeslettet da handlingen skal starte ved hjelp 
av " " & " " (min. steg = 10 minutter).

Trykk på " " for å vise neste programmerte handling. 
Hvis enda en handling er programmert for mandag, vil 
" " fortsatt blinke og " " vises.
Hvis vi antar at 5 handlinger er programmert for mandag, 
kreves det i alt 5 trykk for å vise alle programmerte 
handlinger.
Legg inn klokkeslettet da handlingen skal stoppe ved 
hjelp av " " & " " (min. steg = 10 minutter).

Trykk på " ". Symbolet " " vises.
Dette symbolet betyr at anlegget vil stoppe på innstilt 
klokkeslett.
Når alle data for handlingene i planleggingstidsbryteren 
for mandag er lagt inn, må du bekrefte de programmerte 
handlingene.
Kontroller at den siste handlingen i planleggings-
tidsbryteren du vil beholde, er valgt (handlinger 
i planleggingstidsbryteren med høyere tall slettes) 

Nå må du velge mellom 2 alternativer:

1. BEKREFTE OG KOPIERE TIL NESTE DAG
Programmert handling for planleggingstidsbryteren for 
gjeldende dag gjelder også for neste dag: Bruk 
funksjonen "bekreft siste handling og kopier handlinger 
til neste dag" ved å trykke på " " og " "samtidig 
i 5 sekunder. "INDIKATOR FOR UKEDAG" vil skifte 
blinkende fra " " til " ".

2. BARE BEKREFTE
Programmert handling for planleggingstidsbryteren 
for gjeldende dag er kun gyldig for valgt dag: Bruk 
funksjonen "bekreft siste handling og gå til neste dag" 
ved å trykke på " " i 5 sekunder.
Programmodus avsluttes og, avhengig av hva som er 
valgt, de programmerte handlingene lagres for mandag 
(og eventuelt tirsdag).

PROGRAMMERE DE ANDRE UKEDAGENE
De andre ukedagene programmeres på samme måte som første 

ukedag. " " blinker for å indikere valgt dag, " " og " " lyser fast 

dersom handlinger er kopiert fra mandag til tirsdag, og kun " " 
vises dersom ingen handlinger er kopiert fra mandag til tirsdag.

MERKNAD) Planleggingstidsbryteren kan ikke:
• styre viftehastigheten,
• styre retningen til luftstrømmen,
• styre ventilasjonsmodus,
• styre viftehastighet,
• endre driftsmodus for et fastsatt settpunkt.

Ovennevnte parametre kan stilles manuelt uten å forstyrre 
planleggingstidsbryteren.

1

2
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3.4 OPTIMAL DRIFT
Følg forholdsreglene nedenfor for å sikre at anlegget fungerer 
som det skal.

• Når symbolet " " vises, må kvalifisert 
servicepersonell tilkalles for å rengjøre filtrene 
(se "4 VEDLIKEHOLD").

• Ventilatoren med varmegjenvinning må ikke kjøres 
i forbikoblingsmodus når inneluften varmes opp på 
vinteren eller når temperaturen utenfor er 30°C eller 
høyere.
Dette kan forårsake kondensdannelse på hovedanlegget 
eller utløpsristen, eller rundt åpningen for lufttilførsel.

• Plasser innendørsanlegget og fjernkontrollen minst 1 m 
unna TV, radio, stereo og annet liknende utstyr.
Dette kan forårsake fordreid bilde eller støy.

• Slå av hovedbryteren for strømtilførselen når utstyret 
ikke skal være i bruk over lang tid. Når strømtilførselen 
er slått på, vil det være et mindre effektforbruk selv om 
systemet ikke er i drift.
Slå derfor av hovedbryteren for strømtilførselen for å spare 
energi. Når anlegget skal settes i drift igjen, bør du slå på 
hovedbryteren 6 timer før driften starter for å sikre en myk 
oppstart.

• Bruk byvann eller rent vann, og foreta tiltak for å hindre 
kondensdannelse. (Kun for VKM-GBMV1-serien)

• Levetiden til luftfukteren reduseres når det tilføres hardt 
vann. (Kun for VKM-GBMV1-serien)
Bruk avherdingsmiddel.

• Ikke installer fjernkontrollen der 
innendørstemperaturen og luftfuktigheten er utenfor et 
område på henholdsvis 0–35°C og RH 40–80 %.
Det kan forårsake funksjonsfeil.

• Ikke installer fjernkontrollen der den kan utsettes for 
direkte sollys.
Det kan forårsake misfarging eller deformasjon.

MERKNAD

• Det vises ingen feilkode på fjernkontrollen når 
magnetventilen svikter.
Bruk i slik tilstand vil føre til utilstrekkelig befuktning og økt 
forbruk av springvann.
Magnetventilen bør kontrollere i starten av hver sesong med 
oppvarming. (Kun for VKM-GBMV1-serien)

4 VEDLIKEHOLD
(kun for kvalifisert servicepersonell)

BARE KVALIFISERT SERVICEPERSONELL HAR LOV TIL Å 
UTFØRE VEDLIKEHOLD
DU MÅ IKKE KONTROLLERE ÅPNINGEN PÅ INNSIDEN AV 
ANLEGGET PÅ EGEN HÅND.
• Arbeid i høyden kan forårsake ulykker. Kontakt nærmeste 

forhandler for vedlikehold.

4.1 NÅR SKAL LUFTFILTERET VEDLIKEHOLDES

Rengjør luftfilteret når symbolet " " (LUFTFILTER MÅ 
RENGJØRES) vises.

Skjermen viser at det vil være i drift for en innstilt tidsperiode.

MINST ÉN GANG I ÅRET (TIL VANLIG KONTORBRUK)
(RENGJØR LUFTFILTERET OFTERE VED BEHOV.)
• Be nærmeste forhandler om å rengjøre luftfilteret.

• Rengjøringen må skje hyppigere hvis anlegget er installert 
i et rom hvor det er betydelig luftforurensing.

* Kontakt nærmeste forhandler hvis du vil endre 
tidsinnstillingen for når filtervarselet skal vises.

FARE

• Bruk alltid luftfilteret.
Hvis luftfilteret ikke brukes, vil varmevekslerelementene bli 
tette, noe som kan føre til dårlig ytelse og påfølgende svikt.

NÅR SKAL VARMEVEKSLERELEMENTET RENGJØRES

MINST ÉN GANG ANNET HVERT ÅR
(TIL VANLIG KONTORBRUK)
(RENGJØR ELEMENTET OFTERE VED BEHOV.)

På fjernkontroller som viser filtervarsel skal du slå på 
strømmen etter vedlikehold og trykke på tilbakestillings-
knappen for filtervarsling.
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4.2 SESONGMESSIG VEDLIKEHOLD
<KUN FOR VKM-GBMV1-SERIEN>

4.2.1 I STARTEN AV SESONGEN
• Be nærmeste forhandler om å foreta inspeksjon i starten og 

mot slutten av befuktningssesongen.

For forhandlere

4.3 INSPEKSJON AV VIFTEMOTOREN

MERKNAD

• Det vises en feilkode på fjernkontrollen når viften svikter.
Bruk i slik tilstand vil føre til utilstrekkelig ventilasjon.
Lufttilførselen og avtrekksviftene bør kontrolleres hver eller 
hver annen måned.
Du kan foreta en enkel kontroll som vist nedenfor.
Vil du kontrollere luftstrømretningen, holder du en stang med 
en snor eller noe annet lett over inntaksristen og utløpsristen.

4.4 SKIFTE LUFTFUKTERELEMENTET
<KUN FOR VKM-GBMV1-SERIEN>

• Luftfukterelementet må skiftes jevnlig.
Luftfukterelementet bør vanligvis skiftes hvert tredje år 
når tilførselsvannet er bløtt vann, men ytre faktorer (hvis 
vannkvaliteten er hardt vann, osv.) samt driftsforhold 
(24-timers luftkondisjonering, osv.) kan redusere den 
produktive levetiden.

• Kontakt nærmeste forhandler hvis du har spørsmål.

5 FEILSØKING

5.1 FØLGENDE SITUASJONER ER IKKE 
FUNKSJONSFEIL

• Driften starter ikke.
<Symptom>

Symbolet " " (under sentralisert styring) vises på 
fjernkontrollen, og symbolet blinker i noen sekunder hvis du 
trykker på PÅ/AV-knappen.

<Årsak>
Dette indikerer at den sentrale anordningen styrer anlegget.
Det blinkende symbolet indikerer at fjernkontrollen ikke kan 
brukes.

<Symptom>
Viftene roterer etter 1 minutt når du trykker på PÅ/AV-
knappen.

<Årsak>
Dette angir at driften forberedes.
Vent i ca. 1 minutt.

• Driften stanser noen ganger.
<Symptom>

Skjermen på fjernkontrollen viser "U5" og driften stanser, 
men starter igjen etter noen få minutter.

<Årsak>
Dette indikerer at fjernkontrollen fanger opp støy fra andre 
elektriske apparater enn ventilatoren med varmegjenvinning, 
og dette hindrer kommunikasjonen mellom anleggene slik at 
de stanser.
Driften startes igjen automatisk når støyen opphører.

• "88" vises på fjernkontrollen.
<Symptom>

Det vises rett etter at strømmen er slått på, og forsvinner 
etter flere sekunder.

<Årsak>
Dette indikerer at anlegget kontrollerer om fjernkontrollen 
fungerer som normalt.
Det vises bare midlertidig.

Inspisert del

Vedlikeholdsinnhold Problemer 
hvis vedlike-

hold ikke 
utføres

Inspeksjons-
punkter

Løsning

Sil (80-duk)

Se etter 
tilstopping

Rengjøres 
hvis 
tilstoppet.

Utilstrekkelig 
befuktning.

Se etter 
sprekker på 
o-ring

Byttes hvis 
det er 
sprekker.

Lekkasje.

Fødevanns-
tank

Kontroller at 
flottørbryter 
fungerer

Rengjøres 
hvis den ikke 
fungerer pga. 
ansamlinger.

Utilstrekkelig 
befuktning.
Over-
strømmet 
fødevanns-
tank.

Se etter 
smuss

Rengjøres 
hvis svært 
skitten.

Svak 
viftestyrke.
Redusert 
befuktnings-
kapasitet.

Magnetventil

Kontroller 
lukking og 
åpning.
Kontroller slik 
du kontrolle-
rer flottør-
bryteren. 

Byttes hvis 
den ikke 
fungerer.

Utilstrekkelig 
befuktning.
Over-
strømmet 
fødevanns-
tank. (Økt 
forbruk av 
springvann)
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5.2 HVIS NOEN AV FØLGENDE FUNKSJONSFEIL 
OPPSTÅR, IVERKSETTER DU TILTAKENE 
NEDENFOR OG KONTAKTER NÆRMESTE 
FORHANDLER

Systemet må repareres av kvalifisert servicepersonell.
DU MÅ IKKE KONTROLLERE OG REPARERE ÅPNINGEN 
PÅ INNSIDEN AV ANLEGGET PÅ EGEN HÅND.

ADVARSEL

Når ventilatoren med varmegjenvinning fungerer unormalt 
(brent lukt, osv.), trekker du ut strømledningen og 
kontakter nærmeste forhandler.
Fortsatt drift under slike omstendigheter kan føre til feil, 
elektrisk støt og brann.

• Anlegget går ikke i det hele tatt.
a. Kontroller at det ikke er strømbrudd.

Tiltak: Når strømmen er gjenopprettet, starter du 
driften igjen.

b. Kontroller om det er gått en sikring.
Tiltak: Slå av strømmen.

c. Kontroller om strømbryteren er utløst.
Tiltak: Slå på strømmen når strømbryteren står i AV-

posisjon.
Slå ikke på strømmen når strømbryteren står i 
utløserposisjon.
(Kontakt nærmeste forhandler.)

• Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, bryter 
eller jordfeilbryter, stadig slår ut, eller dersom PÅ/AV-
bryteren ikke virker som den skal.
Tiltak: Ikke slå på strømmen.

• Knappene på fjernkontrollen fungerer ikke som de skal.
Tiltak: Slå av hovedstrømtilførselen.

• Hvis symbolet " " (INSPEKSJON), "ANLEGGSNR." 
og DRIFTSLAMPEN blinker, og 
"FUNKSJONSFEILKODE" vises.

Tiltak: Gi beskjed til nærmeste forhandler om 
modellnavn og hva funksjonsfeilkoden indikerer.

• Dette er flere funksjonsfeil.
Tiltak: Stans anlegget.

Liste over funksjonsfeilkoder for fjernkontrollen til 
ventilasjonssystemet med varmegjenvinning

 :For funksjonsfeil med koden i hvite bokstaver på svart 
bakgrunn, så kjører anlegget fremdeles.
Men sørg for å få det inspisert og reparert så snart 
som mulig.
Hvis det vises andre feilkoder enn ovennevnte, kan 
det hende at det aktuelle problemet er oppstått for et 
kombinert luftkondisjoneringsanlegg eller utendørs-
anlegg. Du finner mer informasjon i driftshåndbøkene 
som følger med luftkondisjoneringsanleggene eller 
utendørsanleggene.

1 Strømbryter (jordfeilbryter)

2 Knast

3 Utløserposisjon

1 DRIFTSLAMPE

2 INSPEKSJONSSYMBOL

3 FUNKSJONSFEILKODE

4 INNEENHET Nr. hvor funksjonsfeilen opptrer

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Driftsl
ampe

Inspeksjons-
indikator

Anlegg 
nr.

Funksjons-
feilkode

Beskrivelse

PÅ AV Blinker 64
Funksjonsfeil i termistor for 
innendørsluft

PÅ AV Blinker 65
Funksjonsfeil i termistor for 
utendørsluft

PÅ AV Blinker 6A Spjeld-relatert funksjonsfeil

Blinker Blinker Blinker 6A
Spjeld-relatert funksjonsfeil + 
funksjonsfeil i termistor

Blinker Blinker Blinker A1 Defekt kretskort

PÅ AV Blinker A1 Defekt kretskort

Blinker Blinker Blinker A6 Låst rotor

Blinker Blinker Blinker A8
Spenningssvikt 
i strømtilførsel

Blinker Blinker Blinker A9
Driftsfeil i elektronisk 
ekspansjonsventil

Blinker Blinker Blinker C1 Kommunikasjonsfeil i vifte

Blinker Blinker Blinker C4
Feil i termistor for væskerør 
(feilaktig tilkobling, 
frakobling, kortslutning, feil)

Blinker Blinker Blinker C5
Feil i termistor for gassrør 
(feilaktig tilkobling, kuttet 
ledning, kortslutning, feil)

Blinker Blinker Blinker C9

Feil i termistor for inntaksluft 
til konvektor (feilaktig 
tilkobling, frakobling, 
kortslutning, feil)

Blinker Blinker Blinker U3 Prøvekjøring ikke utført

Blinker Blinker Blinker CA
Funksjonsfeil i termistor for 
utendørsluft (utendørsluft for 
konvektor)

Blinker Blinker Blinker U5
Overføringsfeil mellom 
anlegget og fjernkontrollen

AV Blinker AV U5 Innstillingsfeil for fjernkontroll

AV Blinker AV U8
Overføringsfeil mellom 
MAIN-fjernkontroll og SUB-
fjernkontroll

AV Blinker Blinker UA
Feil kombinasjon med 
innendørsanlegg og 
fjernkontroll

PÅ Blinker PÅ UC
Adresseoverlapping for 
sentralisert styring

Blinker Blinker Blinker UE
Overføringsfeil mellom 
anlegget og sentralisert 
fjernkontroll
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5.3 HVIS SYSTEMET IKKE FUNGERER SOM DET 
SKAL BORTSETT FRA I OVENNEVNTE 
TILFELLE, OG INGEN AV DE OVENNEVNTE 
FUNKSJONSFEILENE ER Å FINNE, BØR DU 
KONTAKTE NÆRMESTE FORHANDLER OG 
BE OM AT SYSTEMET UNDERSØKES ETTER 
FØLGENDE PROSEDYRER AV KVALIFISERT 
SERVICEPERSONSONELL

Følgende funksjonsfeil må kontrolleres av kvalifisert 
servicepersonell. Ikke foreta kontrollen på egen hånd.

• Anlegget går ikke i det hele tatt.
a. Kontroller at det ikke er strømbrudd.

Når strømmen er gjenopprettet, starter du driften igjen.
b. Kontroller om det er gått en sikring.

Skift sikring.
c. Kontroller om strømbryteren er utløst.

Kontakt nærmeste forhandler.
d. Er det problemer med strømmen eller ledningsopplegget?

Inspiser strøm og ledninger.
e. Er det problemer med vifteanlegget?

Inspiser viftemotor og vifte.

• Det blåses ut lite luft, men det er høy lyd.
a. Kontroller om luftfilteret og varmevekslerelementet er tett.

(Kontroller både SA- og RA-luftfilteret. Kontroller begge
sider av elementene.)
Rengjør luftfilteret og varmevekslerelementet.

• Det blåses ut mye luft, og det er høy lyd.
a. Kontroller om luftfilteret og varmevekslerelementet ikke er

installert.
Installer luftfilteret og varmevekslerelementet.

• Det tørker vanligvis på vinteren. 
<Kun for VKM-GBMV1-serien>
a. Er serviceventilen for vanntilførselen åpen?

Åpne serviceventilen for vanntilførselen.
b. Har du satt innstillingen på fuktighetsføleren (kjøpes 

lokalt) for lavt?
Korriger innstillingen.

• Fukter svært lite eller ikke i det hele tatt. 
<Kun for VKM-GBMV1-serien>
a. Er det vann i vanntilførselstanken?
b. Blir vannet levert?

Inspiser vanntilførselsrørene, og sørg for at vannet 
leveres.

c. Er silen tett?
Rengjør silen.

d. Er magnetventilen ødelagt (dvs. åpnes ikke)?
Skift magnetventilen.

e. Er luftfukterelementet ødelagt?
Skift.

f. Er luftfukterelementet blir mindre vanntett?
Skift luftfukterelementet.

g. Er styrekretsene defekt?
Skift kretskortet og andre elektriske komponenter.

h. Er flottørbryteren defekt?
Skift flottørbryteren.

i. Er det nok trykk i vanntilførselen?
Still på nytt slik at det er nok trykk.

j. Er det fremmedlegemer i fødevannstanken?
Rengjør fødevannstanken.

6 GARANTISERVICE OG GARANTI

6.1 GARANTISERVICE

ADVARSEL

• Anlegget må ikke endres.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

• Du må ikke demontere eller reparere anlegget.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
Kontakt nærmeste forhandler.

• Unngå åpen flamme hvis det lekker kjølemedium.
Kjølemediet som brukes i dette anlegget, er trygt.
Kjølemediet lekker vanligvis ikke, men skulle det likevel skje 
at kjølemediet lekker ut i rommet og kommer i kontakt med 
den brennbare luften i utstyret, f.eks. vifteovn, kamin, olje- 
eller gasskomfyr, osv., vil det dannes giftig gass.
Når en kjølemedielekkasje er blitt reparert, bør service-
personell bekrefte at lekkasjeområdet er riktig utbedret før 
driften startes opp igjen.

• Anlegget må ikke fjernes eller installeres på nytt på 
egen hånd.
Ufullstendig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk 
støt eller brann.
Kontakt nærmeste forhandler.

■ INFORMER AKTUELT PERSONELL OM 
OPPLYSNINGENE NEDENFOR NÅR DU BER 
FORHANDLEREN OM Å UTFØRE 
REPARASJONER:
• Leveringsdato og installeringsdato:
• Funksjonsfeil: 
Informer personellet om hva som er defekt.
(Funksjonsfeilkoden vises på fjernkontrollen.)
• Navn, adresse, telefonnummer

■ REPARASJON HVIS VILKÅRENE FOR GARANTI 
ER UTLØPT
Kontakt nærmeste forhandler. Hvis reparasjon er nødvendig, 
kan det betales for service.

■ MINIMUM LAGRINGSTID FOR VIKTIGE DELER
Selv etter at bestemte typer luftkondisjoneringsanlegg er gått 
ut av produksjon, har vi tilhørende viktige deler på lager 
i minst 6 år.
De viktige delene omfatter deler som er avgjørende for at 
luftkondisjoneringsanlegget skal fungere.

■ RÅD OM VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON
Ettersom det samler seg støv når anlegget har vært 
brukt i flere år, vil ytelsen til en viss grad bli redusert.
Demontering og innvendig rengjøring krever teknisk 
ekspertise, så vi anbefaler at det inngås en avtale om 
vedlikehold og inspeksjon (kostnad tilkommer) utover vanlig 
vedlikehold.

■ ANBEFALTE SYKLUSER FOR INSPEKSJON OG 
VEDLIKEHOLD
[Merknad: Vedlikeholdssyklusen er ikke det 
samme som garantiperioden.]
Tabell 1 forutsetter følgende bruksvilkår.
• Normal bruk uten hyppige start og stans av maskinen.

(Selv om det avhenger av modellen, anbefaler vi at 
maskinen ikke startes og stanses mer enn 6 ganger per 
time for normal bruk.)

• Produktet antas å være i drift i 10 timer per dag og 
2 500 timer per år.
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• Tabell 1 – Oversikt over inspeksjonssyklus og 
vedlikeholdssyklus

*1:
• Du kan foreta en enkel kontroll som vist nedenfor.

Vil du kontrollere luftstrømretningen, holder du en stang med 
en snor eller noe annet lett over inntaksristen og utløpsristen.

*2:
• Når magnetventilen svikter, vises det ingen feilkode på 

fjernkontrollen.
Bruk i slik tilstand vil føre til utilstrekkelig befuktning og økt 
forbruk av springvann.
Magnetventilen bør kontrollere i starten av hver sesong med 
oppvarming.

Merknad 1
Denne tabellen viser hoveddeler.
Se avtalen om vedlikehold og inspeksjon for flere opplysninger.
Merknad 2
Denne vedlikeholdssyklusen angir anbefalt tid før det blir 
behov for vedlikehold, og skal dermed sikre at produktet skal 
kunne være i drift så lenge som mulig.
Brukes til å fastsette egnet vedlikehold (budsjettering for 
vedlikehold og inspeksjon, osv.).
Avhengig av innholdet i avtalen om vedlikehold og inspeksjon, 
kan inspeksjons- og vedlikeholdssyklusene faktisk bli kortere 
enn det som står oppført her.

Forkortet vedlikeholdssyklus og utskiftingssyklus må 
vurderes i tilfellene nedenfor.

• Ved bruk på varme, fuktige steder eller steder der temperatur 
og luftfuktighet varierer kraftig.

• Ved bruk på steder der det er kraftige elektriske svingninger 
(spenning, frekvens, bølgeforvrenginger osv.).
(Kan ikke brukes hvis det er utenfor tillatte verdier.)

• Ved montering og bruk på steder der støt og vibrasjoner 
forekommer hyppig.

• Ved bruk på uegnede steder der det kan finnes støv, salt, 
skadelig gass eller oljetåke, f.eks. svovelsyre og 
hydrogensulfid, i luften.

• Ved bruk på steder der maskinen startes og stoppes hyppig, 
eller der driftsperioden er lang. (Eksempel: 24-timers 
luftkondisjonering)

• Hvis tilførselsvannet er hardt vann, vil dette redusere 
luftfukterens levetid.

■ ANBEFALT UTSKIFTINGSSYKLUS FOR 
SLITASJEDELER

[Syklusen er ikke det samme som garantiperioden.]

• Tabell 2 – Oversikt over utskiftingssyklus

Merknad 1
Denne tabellen viser hoveddeler.
Se avtalen om vedlikehold og inspeksjon for flere opplysninger.
Merknad 2
Denne vedlikeholdssyklusen angir anbefalt tid før det blir 
behov for vedlikehold, og skal dermed sikre at produktet skal 
kunne være i drift så lenge som mulig.
Brukes til å fastsette egnet vedlikehold (budsjettering for 
vedlikehold og inspeksjon, osv.).
Merknad 3
Levetiden til luftfukterelementet er ca. 3 år (4 000 timer), 
med følgende hardhet på tilførselsvannet: 150 mg/l.
(Levetiden til luftfukterelementet er ca. 1 år (1 500 timer), 
med følgende hardhet på tilførselsvannet: 400 mg/l.)
Årlige driftstimer: 10 timer/dag x 26 dager/ 
måned x 5 måneder = 1 300 timer.

Kontakt nærmeste forhandler for flere opplysninger.
Merknad: Skader som skyldes demontering eller innvendig 
rengjøring utført av andre enn våre autoriserte forhandlere, 
dekkes ikke av garantien.

■ FLYTTE OG KASSERE ANLEGGET

• Kontakt nærmeste forhandler hvis du skal fjerne og 
installere hele entalpien til varmeveksleren på nytt ved 
flytting til nytt sted, siden dette krever teknisk ekspertise.

• Dette anlegget inneholder freon i kjølemiddelet. 
Nå anlegget skal kasseres, fjernes og vedlikeholdes, skal 
kjølemiddelet samles opp i samsvar med lokale forskrifter 
for globalt miljøvern ved tilintetgjørelse.
Kontakt nærmeste forhandler for flere detaljer.

■ TELEFON
Kontakt nærmeste forhandler for garantiservice o.l.

■ GARANTIPERIODE

Garantiperiode: Innen ett år etter installering.
• Kontakt nærmeste forhandler hvis luftkondisjonerings-

anlegget må repareres i løpet av garantiperioden.

Navn på hoveddel
Inspeksjons-
syklus

Vedlikeholdssyklus 
[utskiftinger og/
eller reparasjoner]

Elektrisk motor 
(vifte, fuktapparat osv.)

1–2 
måneder 
anbefales 
*1

20 000 timer

Kretskort

1 år

25 000 timer

Varmevekslerelement 10 år

Varmeveksler 5 år

Føler (termistor) 5 år

Fjernkontroll og brytere 25 000 timer

Dreneringssump 8 år

Ekspansjonsventil 1 år *2 20 000 timer

Elektromagnetisk ventil 1 år 20 000 timer

Navn på hoveddel
Inspeksjons-
syklus

Utskiftingssyklus

Luftfilter
1 år

3 år

Filter med høy effekt 
(tilleggsutstyr)

1 år

Varmevekslerelement 2 år 10 år

Luftfukterelement 1 år 3 år (merknad 3)
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