
3P130767-4K

BRUKSANVISNING

Total värmeväxlare
Värmeåtervinningsventilator – med DX-spole –

MODELLER
(Takmonterad luftkanaltyp)

Med DX-spole och luftfuktare

VKM50GBMV1
VKM80GBMV1
VKM100GBMV1

Med DX-spole

VKM50GBV1
VKM80GBV1
VKM100GBV1



Värmeåtervinningsventilator
Värmeåtervinningsventilator
• Tack för att du köpt denna Daikin totalvärmeväxlare.

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder 
värmeåtervinningsventilatorn. Här förklarar vi hur du använder 
aggregatet på rätt sätt och vad som bör göras ifall det skulle bli 
några problem. I den här handboken behandlas endast inomhus-
enheten. Använd den tillsammans med bruksanvisningen för 
utomhusenheten. Spara denna manual för framtida referens.

• Den här enheten är en tillvalstyp för VRV-
luftkonditioneringsaggregatet.
Den ska normalt användas i kombination med VRV-systemets 
inomhusluftkonditioneringsaggregat. 
Du kan också använda enheten som ett fristående system.

• Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om detta behövs 
ska du inte installera värmeåtervinningsventilatorn som en 
fristående enhet utan installera en extra inomhusenhet.

• Använd fjärrkontrollen för VRV-systemets inomhusenhet för att 
styra enheten.



MODELLER VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1
VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1

1

1 Konsol 14 Dräneringsutlopp

2 Kanalkopplingsfläns 15 Luftfuktare (naturlig avdunstningstyp)
<Endast VKM-GBMV1-serien>3 Utloppsfläkt

4 Luftfilter (lång drifttid) 16 Renare (medföljer)
<Endast VKM-GBMV1-serien>5 Fuktare

6 Reglerbox 17 Matningsvattentank
<Endast VKM-GBMV1-serien>7 Lucka för service

8 Värmeväxlarelement
Det växlar värmen (temperatur och luftfuktighet) från 
inomhusluften med luft utifrån, ger utomhusluften samma 
egenskaper som inomhusluften och tar sedan in den.

18 Magnetventil
<Endast VKM-GBMV1-serien>

19 Fjärrkontroll (extra tillbehör)

20 Fuktarmotor

9 Märkplåt 21 EA Utblåsningsluft till utomhus

10 Luftintagsfläkt 22 OA Friskluft från utomhus (utomhusluft)

11 Direkt expansionsspole 23 RA Returluft från rummet

12 Gasrör 24 SA Tilluft till rummet

13 Vätskerör
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Fjärrkontroll för VKM BRC1D527

2 3

Fjärrkontroll för VKM BRC1D527 Fjärrkontroll för VKM BRC1D527

4 5

A Kombinationssystem med VRV-system

1 Inomhusenhet

2 Värmeåtervinningsventilator – med DX-spole –

3 Fjärrkontroll för inomhusenhet

4 Utomhusenhet

B Fristående system

Fjärrkontroll för VKM BRC1D527
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Med DX-spole och luftfuktare Med DX-spole
VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Total värmeväxlare
Värmeåtervinningsventilator – med DX-spole –

Bruksanvisning
INNEHÅLL
ILLUSTRATIONER (bild)............................................[1][2]
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Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk 
är översättningar av originalinstruktionerna.

Viktig information om det kylmedium som 
används
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som 
omfattas av Kyotoavtalet.
Kylmediumtyp: R410A

GWP
(1)

-värde: 1975
(1)

 GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)

Regelbundna inspektioner för kylmediumläckage kan krävas, 
beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. 
Kontakta din lokala leverantör för mer information.

1 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du börjar 
använda värmeåtervinningsventilatorn för att dra full nytta av 
dess funktioner och för att undvika problem som uppstår på 
grund av felaktig hantering. Denna produkt lyder under 
beskrivningen "utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".
• I denna handbok finns två varningstyper, VARNING 

och FÖRSIKTIGT. Följ noggrant alla förebyggande 
säkerhetsåtgärder nedan: De är viktiga för att 
säkerheten ska kunna garanteras.

VARNING .......... Indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan resultera 
i dödsfall eller allvarlig skada.

FÖRSIKTIGT ..... Indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan resultera 
i mindre eller medelstor skada. Kan 
också användas för att varna för osäkra 
metoder.

• Efter genomläsning bör du förvara handboken så 
att du kan använda den som referens vid behov. Om 
utrustningen överlämnas till en ny användare ska även 
handboken medfölja.

VARNING (under drift)

• Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller 
varm luft från värmeåtervinningsventilatorn, eller för 
luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för 
dig.

• Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luft-
intaget eller luftutloppet.
Skador kan uppstå på grund av kontakt med värme-
återvinningsventilatorns snabbt roterande fläktblad.

• Använd inte värmeåtervinningsventilatorn i luft som 
innehåller ånga från till exempel maskinolja eller 
matlagningsolja.
Ånga från maskinolja kan leda till sprickor i värme-
återvinningsventilatorn, elektriska stötar eller eldsvåda.

• Använd inte värmeåtervinningsventilatorn på platser 
med mycket oljerök, till exempel kök, eller på platser 
med brandfarlig gas, frätande gas eller metallspån.
Om du använder värmeåtervinningsventilatorn på sådana 
platser finns risk för eldsvåda eller att enheten går sönder.

• Använd inte brännbara material (till exempel hårspray 
eller insektsmedel) nära värmeåtervinningsventilatorn. 
Rengör inte värmeåtervinningsventilatorn med 
organiska lösningsmedel, till exempel thinner.
Organiska lösningsmedel kan orsaka sprickor i värme-
återvinningsventilatorn, elektriska stötar eller eldsvåda.

• Undvik elektriska stötar genom att inte använda 
enheten med fuktiga händer.

• Öppna fönstren och ventilera rummet om antändbar 
gas läckt ut.
Otillräcklig ventilation när enheten sätts på eller stängs 
av kan orsaka en explosion från gnistor i den elektriska 
anslutningen. 

• Tvätta inte värmeåtervinningsventilatorn med vatten, 
eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller 
eldsvåda.
(Gäller ej luftfilter, m.m.)

• Se till att stoppa enheten och stänga av strömmen vid 
rengöring eller inspektion.
När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka 
skador.

• Inspektera aldrig själv enheten och utför aldrig själv 
service på enheten.
Anlita utbildad personal för sådana uppgifter. (Den 
kvalificerade servicepersonen)

• Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande 
kylmedium.
Om värmeåtervinningsventilatorn inte fungerar korrekt, 
d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande 
kylmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för 
assistans. Kylmediet i värmeåtervinningsventilatorn är 
säkert och läcker inte i normala fall. Om kylmediet ändå 
läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga kan 
det ge upphov till skadliga ämnen. Stäng av värme-
återvinningsventilatorn och ring leverantören. Sätt på 
värmeåtervinningsventilatorn när den kvalificerade 
servicepersonen bekräftar att läckaget är reparerat.

• Kontakta leverantören om värmeåtervinningsventilatorn 
sätts under vatten vid en naturkatastrof, som en 
översvämning eller storm.
Använd inte värmeåtervinningsventilatorn om detta händer, 
eftersom det kan leda till skador, elektriska stötar eller 
eldsvåda.

• Starta eller stoppa värmeåtervinningsventilatorn med 
fjärrkontrollen. Använd aldrig huvudströmbrytaren för 
detta syfte. 
Det kan annars ge upphov till eldsvåda eller vattenläckage. 
Om en automatisk återstartsstyrning finns som skydd vid 
strömavbrott och strömmen kommer tillbaka så kan fläkten 
plötsligt börja rotera och ge upphov till skador.

• Kontakta leverantören för rengöring av värme-
återvinningsventilatorns insida.
Felaktig rengöring kan orsaka skador på plastdelar, 
vattenläckor och annan skada, samt elektriska stötar.
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FÖRSIKTIGT (under drift)

• Använd inte värmeåtervinningsventilatorn för andra 
syften än de avsedda.
Använd inte värmeåtervinningsventilatorn för kylning av 
precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, 
eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden 
på sådana föremål kan påverkas negativt.

• Placera inte föremål med en öppen låga på platser som 
utsätts för luftflöde från värmeåtervinningsventilatorn 
eftersom detta kan påverka brännarens förbränning.

• Placera inte värmare direkt under 
värmeåtervinningsventilatorn, eftersom värmen kan 
orsaka deformering.

• Se till att barn, växter och djur inte utsätts för direkt 
luftflöde från värmeåtervinningsventilatorn, eftersom 
det kan ha negativa effekter.

• Placera inte brandfarlig spray och använd inga spray-
burkar nära värmeåtervinningsventilatorn, eftersom 
detta kan leda till eldsvåda.

• Stäng av strömmen om värmeåtervinningsventilatorn 
inte ska användas under en längre tid.
Värmeåtervinningsventilatorn kan annars bli mycket varm 
eller antändas på grund av dammansamling.

• Blockera inga luftintag eller luftutsläpp.
Om fläkten inte blåser luft genom hela rummet kan det leda 
till syrebrist och dålig hälsa eller långsiktiga hälsoproblem.

• Kör inte värmeåtervinningsventilatorn utan luftfilter.
Detta kan orsaka fel eftersom värmeåtervinningsventilatorn 
kan sättas igen av smuts eller damm.

• Använd skyddshandskar vid rengöring.
Rengöring utan handskar kan orsaka skada.

• Montera aldrig isär fjärrkontrollen.
Om du vidrör komponenter den kan det orsaka elektriska 
stötar eller eldsvåda. 
Kontakta leverantören för interna inspektioner och 
justeringar.

• Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhus-
enheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt 
enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in 
i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana 
smådjur orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de 
kommer i kontakt med strömförande komponenter.

• Var försiktig när du rengör luftfilter eller inspekterar 
anläggningen.
Arbete på hög höjd krävs, och detta bör du ägna ordentlig 
uppmärksamhet. Om ställningen är instabil kan du falla ned 
och skada dig.

• Placera aldrig något som innehåller vatten (blomvaser 
eller dylikt) på värmeåtervinningsventilatorn, eftersom 
det kan orsaka elektriska stötar eller brand.

• Utrustningen är inte avsedd för användning av minder-
åriga utan målsmans övervakning eller personer som 
inte är kompetenta att hantera luftkonditionerings-
enheter.
Det kan leda till skador eller elektriska stötar.

• Små barn bör övervakas så att de inte leker med 
inomhusenheten eller fjärrkontrollen.
Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det resultera 
i skador eller elektriska stötar.

VARNING (vid installation)

• Kontakta leverantören för allt installationsarbete.
Om du gör arbetet själv kan det orsaka vattenläcka, 
elektriska stötar eller eldsvåda.

• Installationen ska göras enligt installationshandboken.
Felaktig installation kan leda till läckage, elektriska överslag 
eller brand. Kroppsskada kan uppstå om enheten faller.

• Installera inte enheten på platser där temperaturen 
kring enheten eller inomhusenhetens luftintag eller 
utlopp kan falla under fryspunkten.
<Endast VKM-GBMV1-serien>
Vattnet i vattenrören, luftfuktningselement, magnetventiler 
och andra komponenter kan frysa och orsaka brott och 
läckor.

• Låt inte utloppsluften komma in i luftintagsventilen 
utomhus.
Detta kan göra att rummet blir kontaminerat och kan vara 
skadligt för hälsan.

• Placera luftintagsventilen utomhus så att den inte tar 
in utloppsluft som innehåller förbränningsluft, m.m.
Felaktig installation kan orsaka syrebrist i rummet och leda 
till allvarliga olyckor.

• All kabeldragning måste utföras av behörig elektriker.
Be leverantören utföra kabeldragningen. Gör det aldrig på 
egen hand. 

• Kontrollera att en separat strömkrets används för 
enheten och att allt elarbete utförs av behörig personal 
enligt lokala lagar och bestämmelser.
Otillräcklig effekt i strömförsörjningen eller felaktigt arbete 
kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

• Jorda alltid värmeåtervinningsventilatorn.
Jorda inte värmeåtervinningsventilatorn till ett vattenrör, 
en åskledare eller en jordledning för telefon. Felaktigt utförd 
jordning kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. En 
kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa 
kan skada värmeåtervinningsventilatorn.

• Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska 
stötar eller eldsvåda.

• Installera enheten på ett fundament som klarar av dess 
tyngd.
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen 
faller ned och orsakar kroppsskada.

• Anslut fjärrkontrollen till korrekt modell.
Detta kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

• Anslut inga ytterligare elkablar.
Detta kan orsaka eldsvåda.

• Kontakta leverantören i händelse av ett 
kylmediumläckage.
När värmeåtervinningsventilatorn ska installeras i ett litet 
rum måste åtgärder vidtas som förhindrar att kylmedium 
som läcker ut överskrider gränsvärdet i händelse av en 
läcka. Annars kan detta leda till en olycka orsakad av 
syrebrist.

• Installera inte värmeåtervinningsventilatorn där det 
finns risk för att den utsätts för läckage av brandfarliga 
gaser.
Vid en läcka kan gas samlas nära värmeåtervinnings-
ventilatorn och leda till brandfara.
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FÖRSIKTIGT (vid installation)

• Använd inte värmeåtervinningsventilatorn eller 
luftintags-/utloppsgaller på följande platser.
1. Platser med höga temperaturer eller öppna lågor.

Undvik en plats där temperaturen nära värme-
återvinningsventilatorn och luftintags/utloppsgallret 
överstiger 40°C. Om enheten används vid en så hög 
temperatur kan det orsaka deformation av luftfiltret och 
värmeväxlarelementet eller en bränd motor.

2. Platser som kök eller andra platser där oljor kan 
finnas i luften.
Detta kan orsaka eldsvåda.

3. Platser som maskin- och kemikaliefabriker där gaser, 
med hälsofarliga eller korrosiva komponenter som 
syror, baser, organiska lösningsmedel och färg, 
genereras.
Platser där antändliga gaser kan läcka ut.
Detta kan orsaka gasförgiftning eller eldsvåda.

4. Platser som badrum med hög luftfuktighet.
Detta kan leda till tjuvström, elektriska stötar eller andra 
fel.

5. Platser där temperaturen faller under fryspunkten.
<Endast VKM-GBMV1-serien>
Om enheten används vid temperaturer under 0°C kan 
dräneringstråget, till- och utloppsrör, 
luftfuktningselementet, magnetventiler och andra 
komponenter frysa till och orsaka olyckor.

6. Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa driften av 
styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som 
den ska.

7. Platser med hög halt av kimrök.
Kimrök fastnar i luftfiltret och på värmeväxlarelementet 
och gör dem oanvändbara.

• Har förebyggande åtgärder vidtagits mot snö? 
Kontakta leverantören för mer information.

• Kontrollera att installationsplatsens temperatur och 
luftfuktighet uppfyller användningsvillkoren och inte 
överskrider gränserna.
Installera inte i kyllagringsrum eller andra platser med låga 
temperaturer eller nära uppvärmda swimmingpooler. Detta 
kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

• Installera de två utomhuskanalerna med lutning nedåt 
för att förhindra att regnvatten kommer in i enheten.
Om detta inte görs ordentligt kan vatten komma in 
i byggnaden, skada möbler och orsaka elektriska stötar 
och eldsvåda.

• Isolera de två utomhuskanalerna (och vid behov även 
inomhuskanalen) för att förhindra kondens.
Om detta inte görs ordentligt kan vatten komma in 
i byggnaden och t.ex. skada möbler.

• Använd elektrisk isolering mellan kanalen och väggen 
om du använder metallkanaler för att passera metall-
föremål genom väggen in i byggnader av trä.
Detta kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

• Utför ordentlig dräneringsrördragning för fullständig 
dränering.
Om dräneringen inte görs ordentligt kommer dränerings-
vattnet inte att flöda korrekt. Det gör att smuts och skräp 
kan samlas i dräneringsröret och orsaka vattenläckage. 
Om detta händer ska värmeåtervinningsventilatorn stoppas 
och leverantören kontaktas.

• Placera inte fjärrkontrollen där den kan bli fuktig.
Om det kommer in vatten i fjärrkontrollen finns det risk för 
läckström och skada på de elektroniska komponenterna. 
Detta kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

VARNING
(för flyttning och 
ominstallation/reparation)

• Gör inga modifieringar av värmeåtervinnings-
ventilatorn.
Detta kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

• Kontakta leverantören för förflyttning och 
ominstallation av värmeåtervinningsventilatorn.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar 
eller eldsvåda.

• Försök inte ta isär eller reparera enheten på egen hand.
Detta kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. 
Kontakta leverantören för sådana arbeten.

• Var försiktig så att inte värmeåtervinningsventilatorn 
faller när du demonterar den.
Vattnet i enheten kan droppa eller läcka ut och hamna på 
t.ex. möbler.

• Flytta eller ominstallera inte fjärrkontrollen på egen 
hand.
Felaktig installation kan leda till elektriska stötar eller 
eldsvåda.
Kontakta din lokala leverantör.

• När något onormalt inträffar med värmeåtervinnings-
ventilatorn (t.ex. om det börjar lukta bränt) ska du 
stänga av strömmen och kontakta leverantören.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka 
driftsstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.

<CHECKLISTA UTOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER>
De punkter som beskrivs nedan ska kontrolleras. Kontakta 
leverantören om du är osäker eller inte kan kontrollera dem 
själv.

■ CHECKLISTA FÖR VAL AV INSTALLATIONSPLATS
• Är utomhusenheten installerat på en väl ventilerad plats 

utan hinder i närheten?
• Använd ej på platser som beskrivs nedan.

a.Platser med mineralolja, t.ex. skärolja, i luften.
b.Platser med hög salthalt i luften, t.ex. kustområden.
c. Platser med hög halt sulfidgas i luften, t.ex. vid varma 

källor.
d.Platser där spänningen varierar mycket, t.ex. i fabriker.
e. I fordon eller fartyg.
f. Platser med ånga eller olja i luften, t.ex. kök.
g.Platser med utrustning som genererar elektromagnetiska 

vågor.
h.Platser med syrahaltig eller basisk ånga.

• Har förebyggande åtgärder vidtagits mot snö?
Kontakta leverantören för mer information.

■ CHECKLISTA FÖR ELARBETEN
• All kabeldragning måste utföras av behörig elektriker.

Utför inte arbetet på egen hand. Kontakta din återförsäljare.

• Elarbeten måste göras enligt tillämpliga föreskrifter.
• Är kretsen specifik för luftkonditioneraren?
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■ CHECKLISTA FÖR DRIFTBULLER
• Är enheten installerad på följande platser?

a.En plats som är tillräckligt stabil för att klara av enhetens 
vikt och inte bidra till ökat buller eller ökade vibrationer.

b.En plats där varm luft och driftsbuller från utomhus-
enhetens luftutsläpp inte stör grannar.

• Finns det några hinder nära luftutsläppet på utomhus-
enheten?
De kan försämra funktionen och öka driftsbullret.

• Om onormalt buller hörs vid drift kontaktar du 
leverantören.

■ CHECKLISTA FÖR DRÄNERINGSARBETE OCH 
VATTENTILLFÖRSEL

• Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska.
Vid kylningsdrift får inget dräneringsvatten från utomhus-
enheten sätta igen dräneringsrören med smuts eller damm, 
vilket kan orsaka vattenläckor från inomhusenheten.
Stoppa driften och kontakta leverantören.

2 ATT GÖRA FÖRE DRIFT
Den här användarhandboken gäller för följande system med 
standardstyrning. Innan anläggningen tas i drift rådgör du med 
leverantören om vilken typ av drift som motsvarar din system-
typ och ditt märke.
Om anläggningen har ett anpassat styrsystem frågar du 
leverantören vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

2.1 DELARNAS NAMN (se bild 1)
(1) Konsol
(2) Fläns för anslutningskanal
(3) Utloppsfläkt
(4) Luftfilter (lång drifttid)
(5) Fuktare
(6) Reglerbox
(7) Lucka för service
(8) Värmeväxlarelement
(9) Märkplåt

(10) Luftintagsfläkt
(11) Direkt expansionsspole
(12) Gasrör
(13) Vätskerör
(14) Dräneringsutlopp
(15) Luftfuktare (naturlig avdunstningstyp) 

<Endast VKM-GBMV1-serien>
(16) Sil (medföljer) <Endast VKM-GBMV1-serien>
(17) Matningsvattentank <Endast VKM-GBMV1-serien>
(18) Magnetventil <Endast VKM-GBMV1-serien>
(19) Fjärrkontroll (extra tillbehör)
(20) Fuktarmotor
(21) EA Utblåsningsluft till utomhus
(22) OA Friskluft från utomhus (utomhusluft)
(23) RA Returluft från rummet
(24) SA Tilluft till rummet

2.2 FJÄRRKONTROLL OCH VÄXLINGSKONTAKT: 
NAMN OCH FUNKTION FÖR ALLA BRYTARE 
OCH DISPLAYVISNINGAR (se bild 3)

• Bara de föremål som är markerade med en asterisk (*) har 
förklaringar av enhetens funktioner och display. 
Omarkerade föremål är funktioner i kombinerade 
luftkonditioneringsaggregat. När du använder knappar för 
funktioner som inte är tillgängliga (knappar som inte 
beskrivs i texten) visas "NOT AVAILABLE" (ej tillgängligt). 
Kontakta leverantören för mer information om de 
funktionerna (knapparna).

*1 PÅ/AV-knapp
Tryck på knappen för att starta systemet. Stoppa systemet 
genom att trycka på knappen en gång till.

*2 Driftlampa (röd)
Driftlampan tänds vid drift eller blinkar vid fel.

*3 Display " " (växlingskontakten aktiv)
Kan visas vid kombination med ett VRV-systemaggregat.
Du kan inte växla värme/kyla när den här ikonen visas på 
fjärrkontrollen.

4 Display " " (under centraliserad styrning)
När detta visas styrs systemet centralt. (Detta är inte en 
standardspecifikation.)

5 LEAVE HOME-IKON " "
"Leave home"-ikonen visar status för "leave home"-
funktionen.

*6 Displayen visar " " (avfrostning/värmestart)
Detta kan visas när frysning av utomhusenhetens spole 
ökar i uppvärmningsläge.

7 Displayen visar " " (luftrenare)
Detta indikerar att luftreningsenheten körs.

8 Displayen visar " " " " " " " " " " 
(driftsläge: fläktläge, luftavfuktning, auto, kylning, 
uppvärmning)
Detta visar driftstatus för det kombinerade aggregatet.
• Det finns ingen "uppvärmning" för VRVIII-systemet 

(endast kylning).
• " " är endast tillgängligt för system som körs med 

samtidig kylning och uppvärmning.

9 Fjärrkontrolltermostat
Detta mäter temperaturen omkring fjärrkontrollen. Detta 
är inte detsamma som temperaturen för returluften från 
rummet (RA) genom värmeväxlarenheten.

*10 Displayen visar " " " " " "
Detta visar ventilationsläge. 

11 ANGIVEN MAXTEMPERATUR " "
Den angivna maxtemperaturen anger den maximala 
temperaturen i begränsningsdrift.

*12 PROGRAMTIMERIKON " "
Denna ikon indikerar att programtimern är aktiverad.

13 Displayen visar " " (inspektion/testdrift)
När du trycker på knappen för inspektion/testkörning visas 
systemets verkliga driftläge.

• Används ej i normal drift (endast serviceperson/
installatör).

*14 AV-IKON " "
Denna ikon indikerar att händelsen AV valts vid 
programmering av programtimern.

15 ANGIVEN MINIMITEMPERATUR " "
Den angivna minimitemperaturen anger den lägsta 
temperaturen i begränsningsdrift.

*16 HÄNDELSEIKONER " "
Dessa ikoner indikerar dagliga händelser för 
programtimern.

17 Displayen visar " " (inställd temperatur)
Detta visar det kombinerade aggregatets inställda 
temperatur.
Detta visas ej när enheten används som ett fristående 
system.

PÅ Leave home är tillgängligt.

BLINKAR Leave home är aktiverat.

AV Leave home är inaktiverat.

C
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*18 Ventilationslägesväljarknapp
Tryck på denna för att växla ventilationsläge.

*19 Knapp för styrning av fläkthastighet
Tryck på denna för att styra fläkthastigheten.
(Se punkt 30)

*20 Knapp för inspektion/testkörning
Används ej, endast avsett för service.

*21 PROGRAMMERINGSKNAPP " "
Denna knapp har flera funktioner.
Beroende på användarens föregående åtgärder kan 
programmeringsknappen ha olika funktioner.

*22 PROGRAMTIMERKNAPP " "
Denna knapp aktiverar eller inaktiverar programtimern.

*23 Knapp för programmeringstid
Använd denna knapp för programmering av start- och/eller 
stopptid.

24 Displayen visar " " (luftflödesklaff)
Detta visar riktning och läge för det kombinerade 
aggregatets luftflödesklaff.

25 Knapp för temperaturinställning
Använd denna knapp för att ställa in önskad temperatur på 
luftkonditioneringsenheten kombinerad med den här 
enheten.
Den här knappen kan inte användas för denna enhet.
Den här enheten kan inte ändra temperaturinställning.

26 BÖRVÄRDES-/GRÄNSKNAPPEN " "
Denna knapp växlar mellan börvärde, begränsningsdrift 
eller  (endast programmeringsläge).

27 DRIFTÄNDRING/ -KNAPPEN " "
Denna knapp har flera funktioner. Beroende på 
användarens föregående åtgärder kan den ha följande 
funktioner:

*28 VECKODAGSINDIKATOR " "
Veckodagsindikatorn visar den aktuella veckodagen 
(eller angiven dag vid avläsning eller programmering 
av programtimern).

*29 KLOCKVISNING " "
Klockvisningen visar aktuell tid (eller händelsetiden vid 
läsning eller programmering av programtimern).

*30 Displayen visar " " (fläkthastighet)
Visar inställd fläkthastighet.
* Detta visas endast när fläkthastighetsknappen tryckts 

ned. Visar normalt inställd fläktstyrka för det 
kombinerade aggregatet.

*31 IKON FÖR RENGÖRING AV ELEMENT " "
Denna ikon indikerar att elementet måste rengöras.

*32 Displayen visar " " (gör rent luftfiltret)
Se "4.1 NÄR UNDERHÅLL SKA GÖRAS PÅ 
LUFTFILTRET".

33 Displayen visar " " (ventilation)
Detta visar total värmeväxling i drift.

*34 Displayen visar "NOT AVAILABLE"
• "NOT AVAILABLE" (ej tillgängligt) kan visas i några 

sekunder om funktionen för den nedtryckta knappen inte 
är tillgänglig för enheten eller aggregatet.

• "NOT AVAILABLE" visas endast om inga inomhus-
enheter är utrustade med den aktuella funktionen när 
flera enheter körs samtidigt. Det visas inte om 
funktionen är tillgänglig på någon av enheterna.

35 Knapp för styrning av aggregatets fläkthastighet
Använd denna knapp för att välja fläkthastigheten på 
aggregaget som är kombinerat med den här enheten.

36 Knapp för justering av luftflödesriktning
Använd denna knapp för att välja luftflödesriktning på 
aggregaget som är kombinerat med den här enheten.

*37 Knapp för återställning av luftfiltersignaler
Se "4.1 NÄR UNDERHÅLL SKA GÖRAS PÅ 
LUFTFILTRET".

ANM.

• Till skillnad från i verkliga driftsituationer visas alla möjliga 
indikeringar i bild 3.

• Om lampan för luftfiltersignaler tänds ska filtret rengöras 
enligt anvisningarna i "4 UNDERHÅLL". Efter rengöring och 
återmontering av luftfiltret, tryck på knappen för återställning 
av luftfiltersignaler på fjärrkontrollen. Lampan för 
luftfiltersignaler i displayen släcks då.

• Bara de föremål som är markerade med en asterisk (*) har 
förklaringar av enhetens funktioner och display. 
Omarkerade föremål är funktioner i kombinerade 
luftkonditioneringsaggregat.

1 Välj driftläge för installationen (fläkt, avfuktning, 
auto, kylning, uppvärmning).

2 Växla mellan minimitemperatur och maxtemperatur 
i begränsningsdrift.
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2.3 FÖRKLARING FÖR SYSTEM
Den här enheten kan göras som en del av två olika 
system: som en del av det kombinerade driftsystemet 
som används tillsammans med VRVII SYSTEM-
luftkonditioneringsaggregat och som oberoende system 
med endast värmeåtervinningsventilatorn. En fungerande 
fjärrkontroll krävs när enheten används som oberoende 
system.
Rådgör med din leverantör om hur ditt system är 
konfigurerat innan det driftsätts.
Se bruksanvisningen som medföljde enheterna för 
information om hur de används.
Se medföljande bruksanvisning för information om hur 
fjärrkontrollerna används.

■ SYSTEMDRIFT
Exempelsystem (se bild 2)
Kombinerat driftsystem med VRVIII-system
[Drift]
Luftkonditioneringsaggregatet och värmeåtervinnings-
ventilatorn startas och stoppas med aggregatets fjärrkontroll.
Du kan också välja fläkthastighet och ventilationsläge.
Se "3 DRIFTPROCEDUR".
Vid perioder när bara värmeåtervinningsventilatorn används 
utan luftkonditioneringsaggregatet väljer du "ventilation" med 
knappen för val av driftläge. (Se 2.4)

Exempelsystem (se bild 2)
Fristående system
[Drift]
Värmeåtervinningsventilatorn kan startas och stoppas med 
fjärrkontrollen.
Du kan också välja fläkthastighet och ventilationsläge.
Se "3 DRIFTPROCEDUR".

ANM.

• Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om detta 
behövs ska du inte installera värmeåtervinningsventilatorn 
som en fristående enhet utan installera en extra 
inomhusenhet.

2.4 OM DIREKTKANALSANSLUTNINGSSYSTEM
Installationsexempel
Direktkanalsanslutningssystem

ANM.)
• Systemet måste köras förreglat med luftkonditionerings-

aggregatet.
• Anslut inte inomhusenhetens utloppssida.

Fristående kanalsystem

Värmeåtervinningsventilatorn kan inte köras fristående 
när luftkonditioneringsaggregatet är anslutet till 
värmeåtervinningsventilatorn via en kanal. När 
värmeåtervinningsventilatorn används ska 
luftkonditioneringsaggregatet köras i fläktläge 
med svag fläktstyrka.

Fjärrkontroll för inomhusenhet

• Varje gång du trycker på driftlägesväljaren ändras visningen 
av driftläge enligt följande bild.

1 Driftlägesvisning
"Ventilation" visas.

2 Driftlägesväljare

(HC0007)

(HC0008)

1

2
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Exempel 1:
För fjärrkontroll BRC1D527 eller motsvarande.
Visningen ändras enligt nedan.

ANM.) Aktuellt ventilationsläge kan visas och väljas på 
fjärrkontrollen.

• När meddelandet " " (dags att göra rent luftfiltret) 
visas låter du en utbildad servicetekniker göra rent filtren 
(se kapitlet "4 UNDERHÅLL").

2.5 FRIKYLNINGSDRIFT NATTETID
<AUTOMATISK VÄRMETÖMNINGSFUNKTION NATTETID>
Frikylning nattetid är en energibesparande funktion som körs 
nattetid när luftkonditioneringsaggregaten är avstängda. 
Detta minskar kylningsbelastningen på morgonen när luft-
konditioneringsaggregatet sätts på genom att ventilera rum som 
innehåller kontorsutrustning och höjer rumstemperaturen.
• Frikylning nattetid fungerar endast vid kylning och vid 

anslutning till VRV-system.
• Frikylning nattetid är fabriksinställt "OFF". Du kan be 

leverantören aktivera det om du vill använda det.

Driftsbild

(a) Utomhustemperatur

(b) Inomhustemperatur

(c) Inställd temperatur

(d) Luftkonditioneringsaggregatets driftstillstånd

(e) Totala värmeväxlarsystemets driftstillstånd

■ FÖRKLARING AV DRIFTSBILDEN FÖR 
FRIKYLNINGSDRIFT NATTETID

Enheten jämför inomhus- och utomhustemperaturer efter 
avslutad luftkonditionering för natten. Om följande villkor är 
uppfyllda startas driften och när inomhustemperaturen når 
den inställda temperaturen stoppas driften.

<Villkor>
[1] Inomhustemperaturen är högre än inställningen 

i luftkonditioneringsaggregatet
[2] Utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen
Om villkoren ovan inte är uppfyllda görs en omvärdering varje 
timme.

När luftkonditioneringsaggregatet och värme-
återvinningsventilatorn inte är anslutna via en kanal

<Driftläge>

VRV:
Kylningsläge
Värmeåtervinningsventilator:
Värmeväxlingsläge

VRV:
Fläktläge
Värmeåtervinningsventilator:
Värmeväxlingsläge

VRV:
Stoppar
Värmeåtervinningsventilator:
Värmeväxlingsläge

När luftkonditioneringsaggregatet och 
värmeåtervinningsventilatorn är anslutna via en kanal

<Driftläge>

VRV:
Kylningsläge
Värmeåtervinningsventilator:
Värmeväxlingsläge

VRV:
Fläktläge
Värmeåtervinningsventilator:
Värmeväxlingsläge

A Drifttillståndstemperatur (°C)

B Morgonen efter (tid)

C Frikylningsdrift nattetid

OFF ONONON

OFF

OFFOFFOFF

40

30

20

22:00 24:00
(d

)
(e

)

(a)

(b) (c)

A

B

C
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3 DRIFTPROCEDUR

3.1 KYLA, VÄRME OCH ENBART FLÄKTDRIFT 
(se bild 4)

[FÖRBEREDELSER]

• För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas 
på 6 timmar innan utrustningen tas i drift.
Stäng inte av strömmen under uppvärmnings- eller 
kylningssäsongen. Detta säkerställer en jämn start.

Tryck på driftlägesväljaren flera gånger och välj önskat 
läge:

" " Kylning

" " Uppvärmning

" " Fläktläge

ANM.

• " " kan endast anges för system som körs med samtidig 
kylning och uppvärmning.

" " visas på alla fjärrkontroller när du använder 

VRV-systemet enbart för kylning, men endast " " och 

" " kan ställas in.

• Välj driftläge på en fjärrkontroll där " " inte visas.

" " " " och " " (endast för system med samtidig 
kylning/uppvärmning) kan inte väljas på fjärrkontroller där 
det visas.

Se 3.2 om " " visas.

Tryck på knappen för val av ventilationsläge om du vill 
byta läge.
Följande val roteras på displayen varje gång knappen 
trycks ned.

ANM.

• Du måste byta ventilationsläge eftersom läget redan är 
inställt på autoläge.

Tryck på knappen för val av ventilationsfläkthastighet 
om du vill byta fläkthastighet.
Följande val roteras på displayen varje gång knappen 
trycks ned.

L= Låg, H= Hög

När du gjort ditt val försvinner visningen av ventilations-
fläkthastigheten.
Fläkthastigheten för det kombinerade luft-
konditioneringsaggregatet visas regelbundet.

ANM.

• Du behöver inte ändra fläkthastighetsläget eftersom det 
redan är inställt på låg eller hög av installatören.

Tryck på PÅ/AV-knappen.
Signallampan tänds och systemet startas.

Stoppa systemet
Tryck på PÅ/AV-knappen en gång till. Driftlampan slocknar. 
Enheten stannar.

• När driften stoppats kan fläkten fortslätta köras i upp till en 
minut.

• Fläkten kan stanna, men detta innebär inget funktionsfel.

ANM.

• Stäng inte av strömmen omedelbart efter driften stoppats. 
Vänta i minst 5 minuter.
Om du inte väntar kan det orsaka läckage eller fel.

• Byt inte driftläge ofta på kort tid.
Det kan resultera i både funktionsfel och fel i brytare eller 
reläer på fjärrkontrollen.

• Tryck aldrig på fjärrkontrollens knapp med ett hårt, spetsigt 
föremål.
Fjärrkontrollen kan skadas.

■ FÖRKLARING AV DRIFTLÄGE

ANM.

• Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om detta 
behövs ska du inte installera värmeåtervinningsventilatorn 
som en fristående enhet utan installera en extra 
inomhusenhet.

Autoläge Värmeväxlingsläge Bypass-läge

1

2

3

L H

4

Kylningsläge
Uppvärmnings-

läge
Autoläge
Väljer automatiskt 

" " eller " ."

Fläktläge 
Systemet körs 
endast i ventila-
tionsläge.
Enheten bearbetar 
utomhusluften 
med värme-
växlarelementet, 
men inte DX-
expansionsspolen.

Vid drift i ventilationsläge justerar 
enheten temperaturen på utomhus-
luften till inomhustemperaturen och för 
sedan in den i rummet.
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■ FÖRKLARING AV VENTILATIONSLÄGE

ANM.

Autoläge : Kombination med ett VRVIII-
systemaggregat
Enheten växlar automatiskt mellan " " 
och " " baserat på information från VRV-
systemets luftkonditioneringsaggregat 
(värme, kyla, fläkt och inställd temperatur) 
och information från värmeåtervinnings-
ventilatorn (inomhus- och utomhus-
temperaturer).
Fristående system
Enheten växlar automatiskt mellan " " 
och " " när den kombinerats med ett 
luftkonditioneringsaggregat (ej tillverkat av 
Daikin) och baserat endast på information 
från värmeåtervinningsventilatorn (inomhus- 
och utomhustemperaturer) när värme-
återvinningsventilatorn körs fristående.

Totalt värmeväxlingsläge : Utomhusluft passerar genom 
värmeväxlarelementet och 
värmeväxlad luft sänds in 
i rummet.

Bypass-läge : I det här läget förs inte utomhusluft 
genom värmeväxlarelementet utan 
skickas in i rummet utan bearbetning.

■ FÖRKLARING AV UPPVÄRMNINGSDRIFT
Avfrostning

• Vid uppvärmningsdrift tilltar frysningen av utomhusenhetens 
spole. 
Uppvärmningsförmågan minskas och systemet övergår till 
avfrostningsläget.

• Fjärrkontrollen visar " " tills varmluften börjar blåsas 
ut.

• Uppvärmningsdriften startar igen efter 6 till 8 minuter 
(max 10 minuter).

• Vid avfrostningsdrift fortsätter fläkten köras i enheten 
(fabriksinställning).
Syftet med detta är att bibehålla mängden ventilation och 
luftbefuktning.

• Ändring av rummets layout ska övervägas när det finns risk 
för drag av kalluft från lufttillförselöppningen.

• Fläkten kan stoppas med fjärrkontrollen.
Stoppa dock inte fläkten om närliggande rum kan 
kontaminera luften med förorenad luft, dålig lukt eller dylikt, 
sjukhusrum, toaletter, etc.
Kontakta leverantören för mer information.

Värmestart

• Fjärrkontrollen visar " " tills varmluften börjar blåsas 
ut, d.v.s. när uppvärmningsdriften startar.

3.2 INSTÄLLNING AV HUVUDFJÄRRKONTROLLEN 
(se bild 5)

• När systemet har installerats som nedan måste en av 
fjärrkontrollerna anges som huvudfjärrkontroll.

• Det är bara från huvudfjärrkontrollen som det går att välja 
driftlägena värme, kyla eller auto (det sista endast på 
system med samtidig kyla/värme).

• På displayen för slavfjärrkontrollerna visas " " 
(växlingskontakten aktiv) och de följer automatiskt det 
driftläge som anges av huvudfjärrkontrollen.

Det är dock möjligt att med slavfjärrkontrollen växla till 
programmet för torkning om systemet satts i läge kylning från 
huvudfjärrkontrollen.

(System med val av kylnings-/uppvärmningsdrift)
Vid flera inomhusenheter eller när denna enhet är ansluten till 
en enskild utomhusenhet.

(System med samtidig kyla/värme)
Om flera inomhusenheter eller flera av denna enhet är anslutna 
till utomhusenheten via BS-enhet.

1 Inomhusenhet

2 Värmeåtervinningsventilator – med DX-spole –

3 En av dessa fjärrkontroller måste anges som 
huvudfjärrkontrollen.

1 BS-enhet:
Detta är den enhet som väljer kyla eller värme.

2 Värmeåtervinningsventilator – med DX-spole –

3 Inomhusenhet

4 En av dessa fjärrkontroller måste anges som 
huvudfjärrkontrollen.

1 2

3 3 3

1 1

2

3

4 4 4
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SÅ ANGER DU HUVUDFJÄRRKONTROLL

Tryck på knappen för val av driftläge på huvud-
fjärrkontrollen i 4 sekunder.
På displayen blinkar " " (växlingskontakten 
aktiv) på alla slavfjärrkontroller som är anslutna till 
samma utomhusenhet eller BS-enhet.

• " " blinkar när strömmen sätts på.

• Ventilationsläge kan ändras oavsett inställning (huvud/slav).

ANM.

• Denna enhet kan inte styra rumstemperaturen. Om enheten 
är ansluten till samma system med andra inomhusenheter 
ställs huvudfjärrkontrollen in på övriga inomhusenheter.

Tryck på knappen för val av driftläge på den fjärrkontroll 
som du vill ange som huvudfjärrkontroll. Därmed är 
proceduren klar. Denna fjärrkontroll har därmed angetts 
som huvudfjärrkontroll och symbolen " " 
(växlingskontakten aktiv) på displayen försvinner.
På displayen för de övriga fjärrkontrollerna visas 
" " (växlingskontakten aktiv).

Tryck på lägesväljarknappen på huvudfjärrkontrollen 
(d.v.s fjärrkontrollen som inte visar " ") för att 
bläddra igenom tillgängliga lägen. Displayen bläddrar 
igenom " " – " " (endast för system med samtidig 
kylning/uppvärmning) – " " – " ".
Displayen för slavfjärrkontrollerna ändras också 
automatiskt.

■ DETALJER OCH AKTIVITET FÖR DRIFT

• Inställning av kylnings-/uppvärmningsläge på huvud-
fjärrkontrollen (som inte visar " ") gör att även 
slavfjärrkontroller (som visar " ") följer det läge 
som ställts in på huvudfjärrkontrollen.
Val av fläktläge är dock möjligt.

• Inställning av fläktläge på huvudfjärrkontrollen (som inte 
visar " ") gör att slavfjärrkontroller (som visar 
" ") inte kan välja något annat läge än fläktläge.

3.3 PROGRAMMERING AV SYSTEMETS START- 
OCH STOPPTID MED TIMER

3.3.1 SÅ HÄR PROGRAMMERAR OCH STÄLLER DU IN 
TIMERN MED FJÄRRKONTROLLEN BRC1D527 
(se bild 6)

• Fjärrkontrollen har en programtimer som gör att användaren 
kan styra anläggningen automatiskt. Inställning av klockan 
och veckodag krävs för att programtimern ska kunna 
användas.

• För inställning av klockan, se bruksanvisningen för 
fjärrkontrollen.

Bläddra till måndag genom att trycka på knappen " ".
Ikonen " " visas, " " blinkar och en av ikonerna 
" " eller " " kan visas, 
men alla andra fält är tomma, vilket indikerar att inga 
händelser är programmerade för måndag.

Välj programläget genom att hålla ned " "-knappen 
i 5 sekunder. Även " "-ikonen blinkar nu.
Tryck på " "-knappen för att aktivera den första 
programmerade händelsen. 
En blinkande " " visas, vilket indikerar att den första 
programmerade händelsen för måndag håller på att 
programmeras. Den angivna temperaturen och 
tidpunkten blinkar.
Ange vid vilken tidpunkt händelsen ska starta med 
knapparna " " och " " (minsta steg = 
10 minuter).
Tryck på " "-knappen för att visa nästa 
programmerade händelse. Om en andra händelse är 
programmerad för måndag kommer " " att fortsätta 
blinka och " " visas. 
Om vi antar att 5 händelser programmerats för måndag 
kommer totalt 5 knapptryckningar att krävas för att visa 
alla programmerade händelser.
Ange vid vilken tidpunkt händelsen ska stoppa med 
knapparna " " och " " (minsta steg = 
10 minuter).
Tryck på knappen " ". Ikonen " " visas.
Denna ikon betyder att enheten stoppas vid inställd tid.
När alla data för programtimerhändelser för måndag 
angivits måste du bekräfta de programmerade 
händelserna.
Kontrollera att den senaste programtimerhändelse som 
du vill behålla är markerad (programtimerhändelser med 
högre nummer kommer att tas bort). 

Du måste nu välja ett av två alternativ:

1. BEKRÄFTA OCH KOPIERA TILL NÄSTA DAG
Den programmerade programtimerhändelsen för den 
aktuella dagen ska även gälla nästa dag: Använd 
funktionen "bekräfta senaste händelse och kopiera 
händelser till nästa dag" genom att trycka på knapparna 
" " och " " samtidigt i 5 sekunder. Veckodags-
indikatorn byter blinkande från " " till " ".

2. ENDAST BEKRÄFTELSE
Den programmerade programtimerhändelsen för den 
aktuella dagen ska även gälla nästa dag: Använd 
funktionen "bekräfta senaste händelse och kopiera 
händelser till nästa dag" genom att trycka på knappen 
" " i 5 sekunder.
Programläget avslutas och, beroende på vilket val som 
gjorts, de programmerade händelserna sparas för 
måndag (och eventuellt tisdag).

PROGRAMMERING AV ÖVRIGA VECKODAGAR
Programmering av övriga veckodagar görs på samma sätt som 

programmering av den första veckodagen. " " blinkar som 

indikering av vald dag, " " och " " lyser stadigt om 

händelserna kopierats från måndag till tisdag, endast " " visas 
om inga händelser kopierats från måndag till tisdag.

ANM.) Programtimern kan inte:
• Styra fläkthastigheten
• Styra luftflödesriktningen
• Styra ventilationsläget
• Styra fläkthastigheten
• Ändra driftsläget för ett programmerat börvärde

De parametrar som anges ovan kan ställas in manuellt, utan att 
störa programtimern.

1
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3.4 OPTIMAL DRIFT
Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att 
fungera.

• När " " visas i displayen ska du be en behörig 
servicetekniker rengöra filtren (se "4 UNDERHÅLL").

• Använd inte värmeåtervinningsventilatorn i Bypass-
läge när rumsluften uppvärms på vintern eller när 
utomhustemperaturen är 30°C eller högre.
Detta kan orsaka kondens på huvudenheten eller utlopps-
gallret, eller kring luftintagsöppningen.

• Håll inomhusenheten och fjärrkontrollen minst 1 m från 
TV-apparater, radioapparater, stereoanläggningar och 
annan liknande utrustning.
Det kan leda till störningar av bild eller ljud.

• Slå ifrån huvudströmbrytaren om anläggningen inte 
skall användas under en längre tid. När huvudström-
brytaren är påslagen, förbrukas några watt även om 
systemet inte är i drift.
Slå ifrån huvudströmbrytaren för att spara energi. Före start, 
slå på huvudströmbrytaren 6 timmar i förväg, för att få en 
jämn gång.

• Använd kommunalt vatten (eller helt rent vatten) och 
vidta åtgärder för att motverka bildning av kondens. 
(Endast VKM-GBMV1-serien)

• Luftfuktarens livslängd förkortas när tillförselvattnet är 
hårt. (Endast VKM-GBMV1-serien)
Använd en vattenmjukgörare.

• Installera inte fjärrkontrollen där inomhustemperaturen 
respektive luftfuktigheten är utanför intervallet 0–35°C 
och RH 40–80 %.
Detta kan orsaka fel.

• Installera inte fjärrkontrollen så att den utsätts för direkt 
solljus.
Detta kan orsaka missfärgning eller deformation.

ANM.

• När fel uppstår i magnetventilen visar fjärrkontrollen ingen 
felkod.
Användning med den statusen leder till otillräcklig luft-
befuktning och ökad förbrukning av kranvatten.
Magnetventilen bör kontrolleras i början av uppvärmnings-
säsongen. (Endast VKM-GBMV1-serien)

4 UNDERHÅLL
(endast för kvalificerad serviceperson)

UNDERHÅLL FÅR UTFÖRAS ENDAST AV KVALIFICERAD 
SERVICEPERSONAL
UTFÖR INGET UNDERHÅLL I ENHETEN PÅ EGEN HAND.
• Arbete på hög höjd kan leda till olyckor. Kontakta 

leverantören för underhåll.

4.1 NÄR UNDERHÅLL SKA GÖRAS PÅ 
LUFTFILTRET

Rengör luftfiltret när meddelandet " " (RENGÖR 
LUFTFILTER) visas.

Det visas efter en viss tids drift.

MINST EN GÅNG PER ÅR (FÖR ALLMÄNT 
KONTORSBRUK)
(RENGÖR LUFTFILTRET OFTARE VID BEHOV.)
• Be leverantören rengöra luftfiltret.

• Rengör oftare om enheten är installerad i ett rum med 
mycket smutsig luft.

* Kontakta leverantören om du vill ändra tidsinställningen 
för när filtersignalen ska visas.

FÖRSIKTIGT

• Använd alltid luftfiltret.
Om luftfiltret inte används sätts värmeväxlarelement igen, 
vilket kan orsaka försämrad prestanda och till slut driftfel.

NÄR VÄRMEVÄXLARELEMENT SKA RENGÖRAS

MINST EN GÅNG VARTANNAT ÅR
(FÖR ALLMÄNT KONTORSBRUK)
(RENGÖR ELEMENTET OFTARE VID BEHOV.)

För fjärrkontroller som visar filtersignalen trycker du på 
återställningsknappen för filtersignalen när strömmen 
sätts på efter utfört underhåll.
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4.2 SÄSONGSUNDERHÅLL
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>

4.2.1 I BÖRJAN AV SÄSONGEN
• Kontakta leverantören för inspektion i början och slutet av 

luftbefuktningssäsongen.

För leverantörer

4.3 INSPEKTION AV FLÄKTMOTORN

ANM.

• När fel uppstår i fläkten visar fjärrkontrollen en felkod.
Användning med den statusen leder till otillräcklig ventilation.
Lufttillförsel- och utloppsfläktar bör kontrolleras varje eller 
varannan månad.
Du kan göra en enkel kontroll som nedan.
Kontrollera luftflödet genom att hålla en pinne med ett snöre 
eller liknande lätt föremål på änden över tillförs- och 
utloppsgallret.

4.4 BYTA LUFTBEFUKTNINGSELEMENTET
<ENDAST VKM-GBMV1-SERIEN>

• Luftbefuktningselementet behöver bytas ut regelbundet.
Luftbefuktningselementet ska i allmänhet bytas ut var tredje 
år när tillförselvattnet är mjukt, men yttre faktorer (hårt 
vatten, m.m.) samt driftsförhållanden (24-timmarsdrift, m.m.) 
kan förkorta dess livslängd.

• Kontakta leverantören om du har några frågor.

5 FELSÖKNING

5.1 FÖLJANDE SITUATIONER ÄR INTE TECKEN 
PÅ NÅGRA FEL

• Driften startar inte.
<Symptom>

Iknonen " " (under central styrning) visas på 
fjärrkontrollen och du trycker på PÅ/AV-knappen blinkar 
displayen några sekunder.

<Orsak>
Detta visar att centralenheten styr enheten.
Den blinkande displayen visar att fjärrkontrollen inte kan 
användas.

<Symptom>
Fläktarna roterar efter 1 minut när knappen PÅ/AV-tryckts 
ned.

<Orsak>
Detta indikerar att driften förbereds.
Vänta i cirka 1 minut.

• Driften avbryts ibland.
<Symptom>

"U5" visas på fjärrkontrollens display och driften stoppas, 
men startar sedan igen efter några minuter.

<Orsak>
Detta indikerar att fjärrkontrollen fångar upp störningar från 
andra elektriska apparater än värmeåtervinningsventilatorn 
och detta stör kommunikationen mellan enheterna och gör 
att de stannar.
Driften återupptas automatiskt när bruset försvinner.

• "88" visas på fjärrkontrollen.
<Symptom>

Detta visas så fort strömmen sätts på och försvinner efter 
några sekunder.

<Orsak>
Detta indikerar att enheten kontrollerar om fjärrkontrollen är 
normal.
Det visas bara tillfälligt.

Inspekterad 
komponent

Innehåll i underhållet
Problem om 

underhåll inte 
utförs

Komponenter 
som ska 

inspekteras
Lösning

Sil (maskvidd 
80)

Kontroll av 
igensättning

Rengör vid 
behov.

Otillräcklig 
luftbefuktning
.

Kontrollera 
om o-ring har 
sprickor

Byt ut vid 
behov.

Läckage.

Matnings-
vattentank

Kontrollera 
flottör-
brytarens 
funktion

Rengör vid 
behov.

Otillräcklig 
luft-
befuktning.
Över-
svämning i 
matnings-
vattentanken.

Kontrollera 
ned-
smutsning

Rengör vid 
behov.

Svag 
fläktstyrka.
Minskad luft-
befuktnings-
kapacitet.

Magnetventil

Kontrollera 
att den 
stängs och 
öppnas.
Gör liknande 
kontroller vid 
kontroll av 
flottörbrytar-
funktionen. 

Byt vid 
behov.

Otillräcklig 
luft-
befuktning.
Över-
svämning i 
matnings-
vattentanken. 
(Ökad vatten-
förbrukning)
12 3P130767-4K   Svenska



5.2 OM NÅGOT AV FÖLJANDE FEL INTRÄFFAR, 
VIDTAG NEDANSTÅENDE ÅTGÄRDER OCH 
KONTAKTA LEVERANTÖREN

Systemet måste repareras av en utbildad servicetekniker.
UTFÖR INGET UNDERHÅLL ELLER REPARATIONER I 
ENHETEN PÅ EGEN HAND.

VARNING

När något onormalt inträffar med värmeåtervinnings-
ventilatorn (t.ex. om det börjar lukta bränt) stänger 
du av strömmen och kontaktar leverantören.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftsstopp, 
elektriska stötar eller eldsvåda.

• Enheten kan inte köras över huvud taget.
a. Kontrollera om det är strömavbrott.

Åtgärd: När strömmen satts på återstartar du driften.

b. Kontrollera om säkringen löst ut.
Åtgärd: Stäng av strömmen.

c. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut.
Åtgärd: Sätt på strömmen med brytaren i AV-positionen.

Sätt inte på strömmen med brytaren i utlöst 
läge.
(Kontakta leverantören.)

• Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en brytare 
eller en jordfelsbrytare ofta löser ut eller om PÅ/AV-
knappen inte fungerar som den ska.
Åtgärd: Sätt inte på huvudströmbrytaren.

• Knapparna på fjärrkontrollen fungerar inte som de ska.
Åtgärd: Stäng av huvudströmbrytaren.

• Om displayen " " (INSPEKTION), enhetsnr. och 
driftlampan blinkar samt en felkod visas.

Åtgärd: Kontakta din leverantör och rapportera 
modellnamnet och felkoden.

• Det finns andra fel.
Åtgärd: Stoppa enheten.

Lista med felkoder för värmeåtervinningsventilatorns 
fjärrkontroll

 :Vid fel med koden i vita tecken mot svart bakgrund 
och enheten fortfarande körs.
Kontrollera dock att låta inspektera och reparera den 
så snart som möjligt.
Om andra fel än de som anges ovan visas finns 
en möjlighet att problemet i fråga har uppstått med 
ett kombinerat luftkonditioneringsaggregat eller 
utomhusenhet. Se bruksanvisningen som medföljer 
luftkonditioneringsaggregatet eller utomhusenheten.

1 Skyddsbrytare (jordfelsbrytare)

2 Flik

3 Utlöst läge

1 DRIFT-lampa

2 INSPEKTION-display

3 FELKOD

4 INOMHUSAGGREGAT Nr, där felfunktion inträffat

ON

OFF
1

2

3

1

2 3 4

Drift-
lampa

Inspektions-
indikator

Enhets-
nummer

Felkod Beskrivning

PÅ AV Blinkar 64 Fel i termistor för inomhusluft

PÅ AV Blinkar 65 Fel i termistor för utomhusluft

PÅ AV Blinkar 6A Fuktarrelaterat fel

Blinkar Blinkar Blinkar 6A
Fuktarrelaterat fel + 
termistorfel

Blinkar Blinkar Blinkar A1 Kretskortsfel

PÅ AV Blinkar A1 Kretskortsfel

Blinkar Blinkar Blinkar A6 Låst rotor

Blinkar Blinkar Blinkar A8 Spänningsfel i strömförsörjningen

Blinkar Blinkar Blinkar A9 Drivfel i elektrisk expansionsventil

Blinkar Blinkar Blinkar C1 Fläktkommunikationsfel

Blinkar Blinkar Blinkar C4
Termistorfel, vätskerör 
(felaktig anslutning, från-
kopplingskortslutning, fel)

Blinkar Blinkar Blinkar C5
Termistorfel, gasrör (felaktig 
anslutning, avskuren kabel, 
kortslutning, fel)

Blinkar Blinkar Blinkar C9
Termistorfel, tillförselluft till spole 
(felaktig anslutning, frånkoppling, 
kortslutning, fel)

Blinkar Blinkar Blinkar U3 Testkörning ej utförd

Blinkar Blinkar Blinkar CA
Termistorfel, utomhusluft 
(spole, utomhusluft)

Blinkar Blinkar Blinkar U5
Kommunikationsfel mellan 
enheten och fjärrkontrollen

AV Blinkar AV U5 Inställningsfel i fjärrkontrollen

AV Blinkar AV U8
Kommunikationsfel mellan 
huvudfjärrkontrollen och 
slavfjärrkontrollen

AV Blinkar Blinkar UA
Felaktig kombination med 
inomhusenhet och fjärrkontroll

PÅ Blinkar PÅ UC
Överlappande 
centralstyrningsadress

Blinkar Blinkar Blinkar UE
Kommunikationsfel mellan 
enheten och centralstyrning
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5.3 OM SYSTEMET FUNGERAR ONORMALT PÅ 
NÅGOT ANNAT SÄTT ÄN SOM BESKRIVITS 
OVAN, OCH INGET AV OVANNÄMNDA FEL 
UPPTRÄDER, KONTAKTAR DU 
LEVERANTÖREN OCH BER KVALIFICERAD 
SERVICEPERSONAL UNDERSÖKA SYSTEMET 
ENLIGT FÖLJANDE PROCEDURER

Följande fel måste kontrolleras av en kvalificerad 
servicetekniker. Kontrollera dem inte på egen hand.

• Enheten kan inte köras över huvud taget.
a. Kontrollera om det är strömavbrott.

När strömmen satts på återstartar du driften.
b. Kontrollera om säkringen löst ut.

Byt säkring.
c. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut.

Kontakta din återförsäljare.
d. Finns det några problem med strömmen eller kablaget?

Inspektera ström och kablar.
e. Finns det några problem med fläktenheten?

Inspektera fläktmotorn och fläkten.

• Mängden luft som blåses ut är liten och utloppsljudet är 
högt.
a. Kontrollera om luftfiltret och värmeväxlarelementet är

igensatt. (kontrollera både SA- och RA-luftfilter.
Kontrollera båda sidorna av elementen.)
Rengör luftfiltret och värmeväxlarelementet.

• Mängden luft som blåses ut är stor och ljudet är högt.
a. Kontrollera om luftfiltret och värmeväxlarelementet inte

har installerats.
Installera luftfiltret och värmeväxlarelementet.

• Torkar vanligtvis på vintern. <Endast VKM-GBMV1-
serien>
a. Är serviceventilen för vattentillförseln öppen?

Öppna serviceventilen för vattentillförsel.
b. Har du sänkt inställningen på luftfuktighetsregulatorn 

(anskaffas lokalt) för mycket?
Korrigera inställningen.

• Mycket liten eller obefintlig luftbefuktning. <Endast 
VKM-GBMV1-serien>
a. Finns det vatten i vattentillförseltanken?
b. Finns vattentillförsel?

Inspektera vattentillförselrören och vattentillförseln.
c. Är silen igensatt?

Rengör silen.
d. Är magnetventilen trasig (t.ex. öppnas inte)?

Byt magnetventilen.
e. Är luftbefuktningselementet skadat?

Byt.
f. Har vattenmotståndet i luftbefuktningselementet sjunkit?

Byta luftbefuktningselementet.
g. Är styrkretsarna trasiga?

Byt kretskortet och andra elektriska komponenter.
h. Är flottörbrytaren trasig?

Byt flottörbrytaren.
i. Är vattentillförselns vattentryck tillräckligt?

Tillse att vattentrycket är tillräckligt.
j. Finns det något skräp i vattentillförseltanken?

Rengör vattentillförseltanken.

6 SERVICE OCH GARANTI EFTER 
FÖRSÄLJNING

6.1 SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING

VARNING

• Modifiera inte enheten.
Detta kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

• Försök inte ta isär eller reparera enheten.
Detta kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta din återförsäljare.

• Om kylmedium läcker får det inte utsättas för eld.
Kylmedlet som används i enheten är oskadligt.
Även om kylmedlet vanligtvis inte läcker, kan giftig gas bildas 
om det skulle läcka ut i ett rum och komma i kontakt med 
brandfarlig luft i utrustning som till exempel fläktförvärmare, 
spisplattor eller oljekokare.
När en kylmediumläcka reparerats måste serviceteknikern 
kontrollera att läckan verkligen åtgärdats innan driften 
återupptas.

• Ta inte bort eller installera om enheten själv.
Ofullständig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska 
stötar eller eldsvåda.
Kontakta din återförsäljare.

■ NÄR DU KONTAKTAR LEVERANTÖREN 
ANGÅENDE REPARATIONER INFORMERAR DU 
DEM OM FÖLJANDE:
• Leverans- och installationsdatum: 
• Fel: 
Informera personalen om vad som är fel.
(Felkoden visas på fjärrkontrollen.)
• Namn, adress och telefonnummer

■ REPARATIONER NÄR GARANTITIDEN GÅTT UT
Kontakta din återförsäljare. Om reparation är nödvändigt 
finns betaltjänster tillgängliga.

■ MINSTA LAGERHÅLLNINGSTID FÖR VIKTIGA 
DELAR
Även när en viss typ av luftkonditioneringsanläggning inte 
tillverkas längre, lagerhåller vi tillhörande viktiga delar i minst 
6 år.
Viktiga delar är delar som krävs för att kunna driva 
luftkonditioneringsanläggningen.

■ REKOMMENDATIONER FÖR UNDERHÅLL OCH 
INSPEKTION
Eftersom damm samlas i enheten genom åren, försämras 
prestanda till en viss del.
Det krävs tekniska kunskaper för att ta isär enheten och 
rengöra den på insidan, så vi rekommenderar att du 
upprättar ett underhålls- och inspektionsavtal (mot en avgift) 
förutom det normala underhållet.

■ REKOMMENDERADE INSPEKTIONS- OCH 
UNDERHÅLLSINTERVALLER
[Anm.: Underhållsintervallet är inte samma som 
garantiperioden.]
Tabell 1 förutsätter följande användningsvillkor.
• Normal användning utan att maskinen startas och stoppas 

för ofta.
(Även om det varierar från modell till modell rekommen-
derar vi inte att maskinen stoppas och startas mer än 
6 gånger per timme vid normal användning.)

• Enheten antas vara i drift 10 timmar/dag och 2 500 timmar/
år.
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• Tabell 1 – Listor för inspektionscykel och underhållscykel

*1:
• Du kan göra en enkel kontroll som nedan.

Kontrollera luftflödet genom att hålla en pinne med ett snöre 
eller liknande lätt föremål på änden över tillförs- och 
utloppsgallret.

*2:
• När fel uppstår i magnetventilen visar fjärrkontrollen ingen 

felkod.
Användning med den statusen leder till otillräcklig 
luftbefuktning och ökad förbrukning av kranvatten.
Magnetventilen bör kontrolleras i början av 
uppvärmningssäsongen.

Anm 1
Den här tabellen visar huvudkomponenterna.
Mer information finns i underhålls- och inspektionsavtalet.
Anm 2
I underhållscykeln anges rekommenderade tidsperioder innan 
underhållsarbete krävs, så att produkten kan hållas i drift så 
länge som möjligt.
Använd den för utformning av lämpligt underhåll (budgetera för 
underhåll, inspektionsavgifter med mera).
Beroende på innehållet i underhålls- och inspektionsavtalet 
kan inspektions- och underhållscykler i verkligheten vara 
kortare än de som anges här.

Kortare underhållscykel och utbytescykel kan behövas 
i följande situationer.

• Vid användning på varma, fuktiga platser där temperaturen 
och luftfuktigheten varierar stort.

• På platser där strömförsörjningen har hög fluktuation 
(spänning, frekvens, vågdistortion osv).
(Går ej att använda om den ligger utanför tillåtet intervall.)

• Om enheten installeras och används på platser där stötar 
och skakningar förekommer ofta.

• När enheten används på platser där damm, salt, skadliga 
gaser eller oljedimmor, till exempel svavelsyra och 
svavelväte, finns i luften.

• När enheten används på platser där maskinen startas och 
stoppas ofta eller om drifttiden är lång. (Exempel: 
luftkonditionering dygnet runt)

• När tillförselvattnet är hårt blir luftbefuktarens livslängd 
kortare.

■ REKOMMENDERAD UTBYTESCYKEL FÖR 
FÖRSLITNINGSDETALJER

[Cykeln är inte densamma som garantiperioden.]

• Tabell 2 – Listor för utbytescykel

Anm 1
Den här tabellen visar huvudkomponenterna.
Mer information finns i underhålls- och inspektionsavtalet.
Anm 2
I underhållscykeln anges rekommenderade tidsperioder innan 
underhållsarbete krävs, så att produkten kan hållas i drift så 
länge som möjligt.
Använd den för utformning av lämpligt underhåll (budgetera för 
underhåll, inspektionsavgifter med mera).
Anm 3
Livslängden på ett luftbefuktarelement är cirka 3 år 
(4 000 timmar) om tillförselvattnets hårdhet är: 150 mg/l.
(Livslängden på ett luftbefuktarelement är cirka 1 år 
(1 500 timmar) om tillförselvattnets hårdhet är: 400 mg/l.)
Årligt antal drifttimmar: 10 timmar/dag x 26 dagar/ 
månad x 5 månader = 1 300 timmar.

Kontakta leverantören för mer information.
Obs! Skador som orsakas av att enheter demonteras eller 
rengörs invändigt av någon annan än våra auktoriserade 
återförsäljare omfattas eventuellt inte av garantin.

■ FLYTTA OCH KASSERA ENHETEN

• Kontakta leverantören för demontering och ominstallation 
av hela värmeväxlarenheten när du flyttar eftersom detta 
kräver teknisk expertis.

• Enhetens kylmedel innehåller klorfluorkolväte. 
Vid kassering, demontering, installation och underhåll 
av enheten ska kylmedlet samlas in i enlighet med lokala 
föreskrifter för att förhindra miljöstörande påverkan.
Kontakta leverantören för mer information.

■ KONTAKTINFORMATION
Kontakta återförsäljaren för service efter försäljning, m.m.

■ GARANTIPERIOD

Garantiperiod: Ett år efter installationen.
• Om luftkonditioneringsanläggningen måste repareras 

under garantiperioden kontaktar du leverantören.

Namn på 
huvudkomponent

Inspektions-
cykel

Underhållscykel 
[utbyten och/eller 
reparationer]

Elmotor (fläkt, dämpare 
osv).

1–2 
månader 
rekommend
eras *1

20 000 timmar

Kretskort

1 år

25 000 timmar

Värmeväxlarelement 10 år

Värmeväxlare 5 år

Sensor (termistor) 5 år

Fjärrkontroll och brytare 25 000 timmar

Dräneringstråg 8 år

Expansionsventil 1 år *2 20 000 timmar

Elektromagnetisk ventil 1 år 20 000 timmar

Namn på 
huvudkomponent

Inspektion
scykel

Utbytescykel

Luftfilter
1 år

3 år

Högeffektfilter 
(extra tillbehör)

1 år

Värmeväxlarelement 2 år 10 år

Luftbefuktarelement 1 år 3 år (anm. 3)
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