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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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09

08

07

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Tetsuya Baba
Managing Director
Pilsen, 3rd of August 2015

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost DICz*** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A DICz*** jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz*** ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

<C>

<B>

<A>

12080901.T30

TUV (NB1856)

DAIKIN.TCF.030A16/07-2015

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

DICz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
DICz*** е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
DICz*** yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
DICz*** ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť DICz*** je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
DICz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η DICz*** είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания DICz*** уполномочена составить Комплект технической документации.
DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

FXTQ50A2VEB, FXTQ63A2VEB

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3P323721-11K

FXTQ50A2VEB

Inhoud

FXTQ63A2VEB

VRV-airconditioningsystemen
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Vooraleer te monteren....................................................................... 1

Vooraleer te monteren


Laat de unit in zijn verpakking tot u de installatieplaats hebt
bereikt. Als uitpakken onvermijdelijk is, gebruik dan een stuk
zacht materiaal of beschermende platen in combinatie met een
touw bij het opheffen om beschadiging van of krassen op de unit
te voorkomen.
Bij het uitpakken van de unit of bij het verplaatsen van de unit na
het uitpakken, moet u de unit opheffen aan de ophangbeugel
zonder druk uit te oefenen op andere delen, met name niet op
de
koelmiddelleidingen,
afvoerleidingen
en
andere
harsonderdelen.



Zie de installatiehandleiding van de buitenunit voor items die niet
in deze handleiding beschreven worden.



Voorzichtig met koelmiddel van reeks R410A:
De aansluitbare buitenunits moeten uitsluitend voor R410A zijn
ontworpen.



Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de
buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere overblijfselen
zich niet rondom het apparaat ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen
binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen,
rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met
elektrische onderdelen.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel........................ 2
Installatieplaats selecteren ................................................................ 3
De installatie voorbereiden................................................................ 3
Installatie binnenunit ......................................................................... 4
De leiding monteren .......................................................................... 4
De koelmiddelleidingen aansluiten.................................................... 5
Het aanleggen van de afvoerleidingen.............................................. 7
Elektrische bedrading aanleggen...................................................... 8
Voorbeeld bedrading en het instellen van de afstandsbediening ...... 9
Voorbeeld bedrading ......................................................................... 9
Lokale instelling............................................................................... 10
Het sierpaneel monteren ................................................................. 12
Proefdraaien.................................................................................... 12
Onderhoud ...................................................................................... 12
Vereisten voor verwijdering ............................................................. 13
Bedradingsschema ......................................................................... 14

Voorzorgsmaatregelen


Installeer en gebruik de unit niet in ruimten die in het
onderstaande worden beschreven.
- Plaatsen waar minerale olie, oliedamp of een olienevel
aanwezig is, zoals in keukens. (Daardoor kunnen kunststof
onderdelen aangetast worden.)
- Waar agressieve gassen, zoals zwaveldamp, aanwezig zijn.
(Daardoor kunnen koperen leidingen en soldeerverbindingen
corroderen.)
- Ruimten waarin ontbrandbare gassen worden gebruikt, zoals
verfverdunner en benzine.
- Waar machines staan die elektromagnetische golven
genereren. (Het besturingssysteem kan verstoord worden.)
- Wanneer de lucht een hoog zoutgehalte heeft, bijvoorbeeld
vlakbij zee, en wanneer er grote spanningswisselingen zijn,
zoals in een fabriek. Hetzelfde geldt voor voertuigen en
schepen.



Installeer accessoires niet rechtstreeks op de behuizing.
Boorgaten in de behuizing kunnen elektrische draden
beschadigen en dientengevolge brand veroorzaken.



De unit moet op minstens 2,5 m afstand van de vloer worden
geïnstalleerd.



Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief
kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
zij onderricht zijn in het gebruik van het toestel door een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.



Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie
en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers
gebruikt te worden of, in de handel, door niet gespecialiseerde
personen.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE
INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN
PLAATS WAAR U ZE KUNT TERUGVINDEN VOOR
LATERE NASLAG.
EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN
APPARATUUR
OF
TOEBEHOREN
KAN
EEN
ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN,
BRAND OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR
VEROORZAKEN.
LAAT
DAAROM
UITSLUITEND
DAIKIN-TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN
ZIJN VOOR GEBRUIK MET DE APPARATUUR
MONTEREN DOOR EEN VAKMAN.
RAADPLEEG
BIJ
TWIJFEL
OVER
DE
INSTALLATIEPROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD
UW
DAIKIN-VERDELER
VOOR
ADVIES
EN
INFORMATIE.
De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
De montage moet door een erkende technicus
uitgevoerd worden.
Gebruik de juiste materialen en voer de installatie uit
overeenkomstig
de
geldende
landelijke
en
internationale voorschriften.

1

Installatiehandleiding
en gebruiksaanwijzing



Het geluidsdrukniveau is minder dan 70 dB (A).



Deze unit is een klasse-A-product. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. In een dergelijk geval kan
de gebruiker verplicht zijn om passende maatregelen te nemen.

Accessoires
Controleer of de volgende accessoires bij uw unit zijn inbegrepen.

1

Metalen klem
1 stuk

Grote afsluitplaat
1 stuk

Afvoerslang
1 stuk

Pakkingring voor
ophangbeugel
8 stuks

Isolatie voor
fitting

Lange afdichting
2 stuks

voor
waterleidingen
1 stuk

2

Besteed tijdens installatie extra aandacht aan de volgende
punten en inspecteer na het voltooien van de installatie
Vink 
aan na
controle

Afsluitplaat
middelgroot
2 stuks

Installatiehandleiding en
gebruiksaanwijzing

voor
gasleidingen
1 stuk

Schroeven voor leidingflenzen
1 setje
40 stuks.

Optionele accessoires



Is de binnenunit stevig gemonteerd?
Als de apparaten loskomen, kunnen ze trillingen of lawaai
veroorzaken.



Is de gaslektest goed uitgevoerd?
Er kan onvoldoende gekoeld of verwarmd worden.



Is de unit volledig geïsoleerd en gecontroleerd op luchtlekken?
Er kan condenswater gaan druppen.



Stroomt de afvoer goed door?
Er kan condenswater gaan druppen.



Komt de voedingsspanning overeen met de spanning die op
de kenplaat staat?
Er kunnen storingen optreden of componenten kunnen
doorbranden.



Zijn de bedrading en de buizen goed aangelegd?
Er kunnen storingen optreden of componenten kunnen
doorbranden.



Is de unit goed geaard?
Gevaar op elektrische schrokken.



Voldoet de bedrading aan de specificaties?
Er kunnen storingen optreden of componenten kunnen
doorbranden.



Worden de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnenof buitenunit niet geblokkeerd?
Er kan onvoldoende gekoeld of verwarmd worden.



Is de lengte van de koelleidingen en de lading van het
aanvullende koelmiddel genoteerd?
De lading van het koelmiddel in het systeem kan mogelijk
niet goed worden bepaald.



Zijn de luchtfilters goed bevestigd (bij installatie met leiding
achteraan)?
Onderhoud van de luchtfilters kan onmogelijk zijn.



Is de externe statische druk ingesteld?
Er kan onvoldoende gekoeld of verwarmd worden.

4 draadbinders

Schroeven voor het vastzetten van panelen zijn bevestigd aan het
luchtinlaatpaneel.





Er zijn twee soorten afstandsbedieningen: met draad en
draadloos. Selecteer een afstandsbediening na overleg met de
klant en installeer de afstandsbediening op een geschikte
plaats.
Raadpleeg catalogi en technische documentatie om een
geschikte afstandsbediening te selecteren.
Wanneer u de onderaanzuiging installeert: luchtinlaatpaneel en
doekaansluiting voor het luchtinlaatpaneel.

Opmerkingen voor de installateur


Lees deze handleiding zorgvuldig door om een correcte
installatie te waarborgen. Vergeet niet de klant te tonen hoe hij
of zij het systeem op de juiste manier kan bedienen door hem of
haar de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de binnenunit te
tonen.



Leg de klant uit welk systeem op locatie is geïnstalleerd. Zorg
ervoor de juiste installatiespecificaties in te vullen in het
hoofdstuk "Wat te doen voor het gebruik" in de
gebruiksaanwijzing van de buitenunit.

Belangrijke informatie over het gebruikte
koelmiddel
Dit product bevat fluorhoudende broeikasgassen die onder het
Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype:

R410A

GWP(1)-waarde:

1975

(1)

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke
inspecties voor koelmiddellekken zijn vereist. Neem voor meer
informatie contact op met uw lokale leverancier.

2

Installatieplaats selecteren

De installatie voorbereiden

(Zie afbeelding 1 en afbeelding 2)

1

1

Selecteer een plaats voor de montage die aan de volgende
voorwaarden voldoet en die tevens de goedkeuring van uw klant
draagt.
-

-

-

-

2

Waar de lucht optimaal kan circuleren.
Waar doorgang van de lucht niet geblokkeerd wordt.
Waar condensatiewater gemakkelijk kan worden afgevoerd.
Waar het systeemplafond geen merkbare helling heeft.
Waar voldoende ruimte voor onderhoud en service kan
worden gewaarborgd.
Waar geen gevaar voor lekkage van ontvlambare gassen
bestaat.
De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving
waar ontploffingsgevaar is.
Waar het buizenwerk tussen de binnen- en buitenunits
binnen de voorgeschreven limiet blijft. (Raadpleeg de
montagehandleiding van de buitenunit.)
Houd de binnenunit, buitenunit, voedingskabels en de
besturingsbedrading op tenminste 1 meter afstand van
televisietoestellen en radio's. Dit is om beeldstoring en
bijgeluiden in deze elektrische apparaten te voorkomen. (Een
afstand van 1 meter kan afhankelijk van de omstandigheden
waarbij de elektrische golf wordt geproduceerd, onvoldoende
zijn om storing te voorkomen.)
Wanneer de draadloze afstandsbedieningskit wordt
geïnstalleerd, kan de afstand tussen de draadloze
afstandsbediening en de binnenunit minder zijn als er
TL-lampen zijn die in de kamer elektrisch worden gestart. De
binnenunit moet zo ver mogelijk uit de buurt van TL-lampen
worden geïnstalleerd.
Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht, direct
onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde
omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of
de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte
afvoer waterlekkage veroorzaken, waardoor het betreffende
voorwerp vervuild of defect kan raken.

Verband tussen de plafondopening en de unit en de plaats van
de ophangbout. (Zie afbeelding 5)
A (mm)

B (mm)

50

Model

1400

1438

63

1550

1588

1

Binnenunit

2

Leiding

3

Afmetingen plaats ophangbout (x4)

4

Afstand plaats ophangbout

Kies voor de installatie een van de onderstaande mogelijkheden.

Standaard achteraanzuiging (Zie afbeelding 6a)
1

Plafondoppervlak

2

Plafondopening

3

Onderhoudstoegangspaneel (optioneel accessoire)

4

Luchtfilter

5

Luchtinlaatleiding

6

Opening leidingonderhoud

7

Verwisselbare plaat

Installatie met leiding achter en leidingonderhoudsopening
(Zie afbeelding 6b)
Installatie met leiding achter zonder
leidingonderhoudsopening (Zie afbeelding 6c)
OPMERKING

Monteer een beveiligingsrooster voor de luchtaanzuiging en de
luchtuitlaat om te voorkomen dat iemand de ventilatorschoepen
of de warmtewisselaar zou aanraken.
De bescherming moet voldoen aan de Europese en nationale
voorschriften ter zake.

3

Gebruik ophangbouten voor de montage. Controleer of het
plafond sterk genoeg is om het gewicht van de binnenunit te
kunnen dragen. Als er een risico is, verstevig dan het plafond
alvorens de unit te monteren.
1

Ruimte voor onderhoud

2

Afvoerleiding

3

Opening bedrading elektrische voeding

4

Opening transmissiebedrading

5

Onderhoudsaflaatuitlaat

6

Gasleiding

7

Vloeistofleiding

Voor de installatie van de unit (in geval van installatie
met leiding, maar zonder leidingonderhoudsopening):
wijzig de positie van de luchtfilters.
1

Verwijder de luchtfilter(s) aan
de buitenzijde van de unit

2

Verwijder de
verwisselbare plaat

3

Installeer de luchtfilter(s) aan
de binnenzijde van de unit

4

OPMERKING

3

2

Plaats de verwisselbare
plaat terug

4

Selecteer bevestigingsschroeven die maximaal 5 mm
uitsteken aan de binnenkant van de flens wanneer
u een luchtlinlaatleiding installeert, om schade aan de
luchtfilter tijdens onderhoud te voorkomen.
1

Luchtinlaatleiding

2

Binnenzijde van de flens

3

Bevestigingsschroef

1

3

3

1

2

≤5 mm

Het luchtinlaatpaneel monteren met een stoffen aansluiting
(Zie afbeelding 7a)

Installatie binnenunit

1

Plafondoppervlak

Wanneer optionele accessoires worden geïnstalleerd (behalve het
luchtinlaatpaneel), lees dan ook de montagehandleiding van de
optionele accessoires. Naargelang de omstandigheden ter plaatse,
kan het eenvoudiger zijn om de optionele accessoires te installeren
voordat de binnenunit zelf wordt geïnstalleerd.

2

Plafondopening

1

3

Luchtinlaatpaneel (optioneel accessoire)

4

Binnenunit (achterzijde)

5

Stoffen aansluiting voor luchtinlaatpaneel (optioneel accessoire)

Het luchtinlaatpaneel rechtstreeks monteren (Zie afbeelding 7b)

Model

Monteer de binnenunit voorlopig.
-

Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Zorg dat
deze stevig wordt vastgehecht door middel van een moer
en pakkingring aan de boven- en onderzijde van de
ophangbeugel. (Zie afbeelding 4)

A (mm)

1

Moer (niet meegeleverd)

50

1460

2

Sluitring voor ophangbeugel (meegeleverd met de unit)

63

1610

3

Draai vast (dubbele moer)

Bodemaanzuiging (Zie afbeelding 7c)

2

Controleer of de unit horizontaal waterpas staat.
-

OPMERKING

De unit kan worden gebruikt met bodemaanzuiging
door de verwisselbare plaat te vervangen door de
luchtfilterhouderplaat.

1

Luchtfilterhouderplaat met luchtfilter(s)

2

Verwisselbare plaat

OPMERKING

Voor een andere installatie dan de standaardinstallatie,
neemt u contact op met uw Daikin-dealer voor
bijzonderheden.

2

De ventilatorsnelheid voor deze binnenunit is voorgeprogrammeerd
om standaard externe statische druk te leveren.

3

Monteer de ophangbouten.
(Gebruik een maat bout van M10 voor de ophangbout.) Gebruik
verankeringen voor bestaande plafonds en een verzonken
inzetstuk,
verzonken
verankeringen
of
andere
niet
meegeleverde onderdelen voor nieuwe plafonds ter versteviging
van het plafond om het gewicht van de unit te kunnen dragen.

Installatievoorbeeld
(Zie afbeelding 3)
1

Verankering

2

Plafondtegel

3

Lange moer of wartel

4

Ophangbout

5

Binnenunit

OPMERKING



Alle bovenvermelde onderdelen worden niet
meegeleverd.



Voor
een
andere
installatie
dan
de
standaardinstallatie, neemt u contact op met uw
dealer voor bijzonderheden.

-

3

Installeer de unit niet gekanteld. De binnenunit is uitgerust
met een ingebouwde afvoerpomp en vlotterschakelaar.
(Als de unit tegen de richting van de condenswaterstroom in
gekanteld staat, kan de werking van de vlotterschakelaar
verstoord raken en er water beginnen te lekken.)
Controleer of de unit waterpas staat aan alle vier hoeken met
een waterpas of een vinylbuis gevuld met water, zoals op
afbeelding 9 wordt getoond.
1

Waterpas

2

Vinylbuis

Draai de bovenste moer vast.

De leiding monteren
Sluit het meegeleverde kanaal aan.

Luchtinlaatzijde
-

Bevestig het kanaal en de flens aan inlaatzijde (lokale
levering).
Sluit de flens aan op de hoofdunit met de
accessoireschroeven (7).
Wikkel de flens aan inlaatzijde en het kanaalaansluitgedeelte
in met aluminiumtape of iets dergelijks om te voorkomen dat
er lucht ontsnapt.
Wanneer u een leiding bevestigt aan de inlaatzijde, moet u een
luchtfilter plaatsen in de luchtdoorgang aan de inlaatzijde.
(Gebruik een luchtfilter met een stofopvangefficiëntie van
minstens 50% in een gravimetrische techniek.)
De aanwezige filter wordt niet gebruikt wanneer de
inlaatleiding bevestigd is.
Flens
(Lokale levering)

Verbindingsschroef (7)

Hoofdunit

(accessoire)

Flens

Isolatiemateriaal
(Lokale levering)

Aluminiumtape
(Lokale levering)
Aluminiumtape
(Lokale levering)
Luchtinlaatzijde

Luchtuitlaatzijde

4

Luchtuitlaatzijde
-



Wanneer u de flaremoer bevestigt, smeert u eerst de binnenkant
van de flare in met ether- of esterolie en draait u ze vervolgens
met de hand 3 of 4 slagen vast, voordat u ze stevig vastschroeft.



Ventileer de omgeving als er koelgas lekt tijdens het werk. Als
koelgas aan vuur wordt blootgesteld, ontstaat er een giftig gas.



Zorg ervoor dat er geen koelgas lekt. Er kan giftig gas vrijkomen
doordat het koelgas binnenshuis lekt en aan de vlammen van
een kamerverwarming, fornuis enz. wordt blootgesteld.



Isoleer ten slotte
afbeeldingen.

Sluit de leiding aan in overeenstemming met de lucht in
de flens aan uitlaatzijde.
Wikkel de flens aan uitlaatzijde en het
leidingaansluitingsgedeelte in met aluminiumtape of iets
dergelijks om te voorkomen dat er lucht ontsnapt.
-

-

Isoleer de leiding om condensatievorming te voorkomen.
(Materiaal: glaswol of polyethyleenschuim, 25 mm dik)
Gebruik elektrische isolatie tussen de leiding en de
muur wanneer u metalen leidingen gebruikt om metalen
latten van het net of hek of metalen platen in houten
gebouwen door te steken.
Leg zeker aan uw klant uit hoe hij het ter plaatse voorziene
materiaal (luchtfilter, rooster (zowel het luchtuitlaat- als het
aanzuigrooster) enz.) moet onderhouden.

zoals

getoond

in

de

onderstaande

Procedure voor het isoleren van leidingen
Gasleiding

De koelmiddelleidingen aansluiten
1

6

3

2 6 4

Vloeistofleiding

5

1

6

3

2 6 4

5

Voor het koelmiddelleidingwerk van de buitenunit dient u de
montagehandleiding te raadplegen die bij de buitenunit is geleverd.
Controleer, voordat de leidingen worden aangelegd, welk type
koelmiddel wordt gebruikt.

A

De montage moet door een erkende koelmiddelinstallateur
uitgevoerd worden; de keuze van het materiaal en de
montage dienen te voldoen aan de toepasselijke nationale
en internationale voorschriften. In Europa dient norm
EN378 gehanteerd te worden.





A

B
7 D

C

B
7 D

1

Isolatiemateriaal leidingwerk (niet meegeleverd)

2

Flensmoerverbinding

Gebruik een pijpsnijder en tromp die geschikt is voor het
gebruikte koelmiddel.

3

Isolatie voor fitting (meegeleverd met de unit)

4

Isolatiemateriaal leidingwerk (hoofdunit)

Knijp de leiding dicht of plak deze af met tape om te voorkomen
dat vuil, vloeistof of andere vreemde stoffen de leiding kunnen
binnendringen.

5

Hoofdunit

6

Klem (levering door opdrachtgever)

7

Midden 1 afsluitplaten voor gasleidingwerk (met de
unit meegeleverd)
Midden 2 afsluitplaten voor vloeistofleidingwerk
(met de unit meegeleverd)

A

Draai naden omhoog

B

Bevestig aan de ondergrond

C

Haal het onderdeel aan, behalve het isolatiemateriaal van het
leidingwerk

D

Sla om vanaf de ondergrond van de unit naar de bovenkant
van de flensmoerverbinding

Gebruik alleen
(ISO 1337).

naadloze

leidingen

van

koperlegering



De buitenunit is gevuld met koelmiddel.



Breng aan beide zijden van zowel de gas- als de
vloeistofleidingen het thermische isolatiemateriaal aan om
waterlekkage te voorkomen. Gebruik isolatiemateriaal dat
voldoende warmtebestendig is, omdat bij gebruik van een
warmtepomp de temperatuur van de gasleiding kan oplopen tot
ongeveer 120°C.



C

Gebruik bij het aansluiten of losmaken van de leidingen aan/van
het toestel altijd een moersleutel en een momentsleutel.
1

Momentsleutel

2

Moersleutel

3

Verbinding van de leidingen

4

Voor verbrede uiteinden bedoelde moer

1

2

Blootliggend leidingwerk kan condensatie of
brandwonden veroorzaken, wanneer het wordt
aangeraakt.

3

Waarschuwingen bij solderen

4



Meng alleen het vermelde koelmiddel in het koelmiddelcircuit en
niets anders, dus geen lucht enz.



Gebruik alleen uitgegloeid materiaal voor trompverbindingen.



Raadpleeg Tabel 1 voor de afmetingen van de optrompbout en
het geschikte draaimoment. (Overmatig aanspannen kan de
wartel beschadigen en lekken veroorzaken.)
Tabel 1
Leidingdi
ameter
(mm)

Aanhaalmoment
(N•m)

Flare-afmeting
A (mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

Ø12,7

50~60

16,2~16,6

Ø15,9

63~75

19,3~19,7

Isoleer ter plaatse de gemonteerde leidingen helemaal
tot aan de leidingkoppelingen binnenin de unit.

Flarevorm



Zorg ervoor dat u bij het solderen met stikstof blaast.
Solderen zonder gebruik van stikstof of stikstof in het
leidingwerk vrijgeven veroorzaakt aan de binnenzijde van de
leidingen grote hoeveelheden geoxideerde film die de kleppen
en compressoren in het koelsysteem negatief beïnvloeden en
een normale werking belemmeren.



Bij het solderen, terwijl stikstof in het leidingwerk wordt
vrijgegeven, moet de stikstof op 0,02 MPa worden ingesteld via
een drukreduceerafsluiter (= net voldoende zodat het op de huid
kan worden gevoeld).

1

2

3

4

5

902

45 2
A

R=0,4~0,8

5

6

6

1

Koelmiddelleidingen

2

Te solderen deel

3

Kleefband

8HP

4

Handbediend ventiel

10HP

5

Drukregelaar

6

Stikstof

ID3

ID4

FXTQ50

FXTQ50

FXTQ63

FXTQ63

FXTQ63

FXTQ63

Maak een keuze uit de volgende tabel op basis van de totale
capaciteit van de buitenunit die stroomafwaarts is aangesloten.
REYQ*T
Capaciteitstype
buitenunit (HD)

Tabel met combinaties
FXTQ-binnenunits kunnen alleen volgens onderstaande tabel
worden gebruikt.
FXTQ-binnenunits kunnen niet met andere types van
binnenunits die met de buitenunit compatibel zijn.

2

ID2

FXTQ50

A. Leiding tussen buitenunit en (eerste) koelmiddelaftakset

Wanneer FXTQ-binnenunits (hoog rendementsgebied) in combinatie
met VRV4-buitenunitsystemen worden gebruikt, houd rekening met
de volgende regels.
1

ID1

FXTQ50

Buitenunit

FXTQ63

FXTQ50

RYYQ8T

-

4xO

RYYQ10T

4xO

-

RXYQ8T

-

4xO

RXYQ10T

4xO

-

REYQ8T

-

4xO

REYQ10T

4xO

-

Buitendiameter leiding (mm)
Vloeistofleiding

8

9,5

19,1

15,9

9,5

22,2

19,1

RYYQ*T & RXYQ*T
Buitendiameter leiding (mm)
Gasleiding

19,1

9,5

10

22,2

9,5

Maak een keuze uit de volgende tabel op basis van de totale
capaciteit van de binnenunit die stroomafwaarts is aangesloten. Let
erop dat de aansluitleiding de diameter van de door de algemene
systeemmodelnaam gekozen koelmiddelleidingen niet overtreft.
8/10HP

Maximum leidinglengte

Vloeistof

Zuiggas

9,5

22,2

HD/LD-gas

RXYQ

Langste leiding (werkelijk)

120 m

Na eerste aftakking

40 m

Totale leidinglengte

300 m

Binnen-Buiten (buiten laagst)

40 m

Buiten-Binnen (buiten hoogst)

50 m

Binnen-Binnen

15 m

RYYQ

Refnet-koppelstukken

1.

a2
a1

a1

a2

b

8HP

KHRQ22M29T9
of
KHRQ23M29T9

KHRQ22M64H
of
KHRQ23M64H

10HP

KHRQ22M29T9
of
KHRQ23M29T9

KHRQ22M29T9
of
KHRQ23M29T9

KHRQ22M64H
of
KHRQ23M64H

ID1

4

ID2

Wanneer FXTQ-binnenunits worden gebruikt, moet extra koelmiddel
in het systeem worden toegevoegd.

ID3

Totale vulling met koelmiddel voor het systeem = Z; Z = O + R + P

ID4

a2

Refnet-verdelers

KHRQ22M29T9
of
KHRQ23M29T9

Algemene lay-out (2 mogelijkheden)

B

19,1

De koelmiddelaftaksets selecteren: Refnet-verdelers en Refnetkoppelstukken

Leidingaansluitingen

C

-

REYQ

Maximum hoogteverschil

A

Vloeistofleiding

8

B. Leidingen tussen koelmiddelaftaksets (of BS-kast)

Voor de leidingen geldende regels voor het volledig systeem

OU

Hogedruk-/
lagedrukgasbuis

10

Capaciteitstype
buitenunit (HD)

De leidingen dienen aan de volgende regels te voldoen:

3

Zuiggasleiding

Extra bij te vullen hoeveelheid koelmiddel

O: standaard af-fabrieksvulling van de buitenunit
R: extra koelmiddelvulling volgens de leidingdiameter/-lengte en de voor de buitenunit
specifieke hoeveelheid zoals vermeld in de handleiding van de buitenunit
P: extra koelmiddelvulling wegens het gebruik van FXTQ-binnenunits
P = Σ T1..4
T: extra vulling voor elke gebruikte binnenunit (afhankelijk van het type)

2.
Binnenunit

OU

b

A
ID1

C
ID2

T (kg)
Buiten = RXYQ of RYYQ

T (kg)
Buiten = REYQ

FXTQ50

0,3

0,3

FXTQ63

0,2

0,2

ID4
ID3

6

Het aanleggen van de afvoerleidingen



Hoe afvoerleidingwerk installeren

(Zie afbeelding 10)

Installatie afvoerleidingen
Monteer het afvoerleidingwerk zoals op de afbeelding wordt getoond
en neem maatregelen tegen condensatie. Verkeerd aangelegd
leidingwerk kan leiden tot lekkage en eventueel natte meubels en
eigendommen.

1

1-1,5 m

1



Ophangbeugel

3

Verstelbaar bereik

4

Verhogende afvoerleiding

5

Afvoerslang (meegeleverd met de unit)

6

Metalen klem (meegeleverd met de unit)

Sluit de afvoerslang aan op de verhogende afvoerleidingen en
isoleer deze.

2

Sluit de afvoerslang aan op de afvoeruitgang op de binnenunit
en bevestig deze met de klem.
Installatie



1
Afvoermof (bevestigd aan de unit)

2

Afvoerslang (meegeleverd met de unit)

350-530

Wanneer luchtinlaatpaneel rechtstreeks
is geïnstalleerd

231

Voorzorgsmaatregelen
- Installeer de verhogende afvoerleidingen op een hoogte van
minder dan 625 mm.
- Installeer de verhogende afvoerleidingen in een rechte hoek
ten opzichte van de binnenunit en op niet meer dan 300 mm
van de unit vandaan.
- Installeer de afvoerslang waterpas of licht omhoog gekanteld
(≤75 mm) om luchtbellen te voorkomen.
- De afvoerpomp die in deze unit is gemonteerd, heeft een hoge
opvoerhoogte. Het kenmerk van deze pomp is dat hoe hoger de
pomp is, des te lager het afvoergeluid wordt. Om die reden
wordt een afvoerpomphoogte van 300 mm geadviseerd.

4

Bij het bundelen van meerdere afvoerleidingen
moeten de leidingen worden geïnstalleerd,
zoals afgebeeld in afbeelding 11. Selecteer
samenlopende afvoerleidingen waarvan het
kaliber geschikt is voor de bedrijfscapaciteit
van de unit.

A-A'
4 mm
3
4
1
2

A

De helling van de bevestigde afvoerslang dient
75 mm of minder te zijn, zodat de afvoermof
geen extra kracht dient te weerstaan.
Monteer ophangbeugels elke 1 tot 1,5 m om
een afwaartse helling van 1:100 te verzekeren.

Span de metalen klem aan tot de schroefkop minder dan
4 mm van het metalen klemonderdeel is verwijderd, zoals
getoond in de afbeelding.

3

231

Wanneer stoffen leiding is geïnstalleerd

OPMERKING

1

A (mm)

Installatie achteraanzuiging

2

-

Plafondtegel

2

1

Ophangstaaf

Installeer de afvoerleidingen.
- Houd de leidingen zo kort mogelijk en laat ze naar beneden
aflopen met een helling van minstens 1/100 zodat er geen
lucht in de leidingen kan blijven vastzitten.
- Houd het leidingformaat gelijk aan of groter dan de
verbindingsleiding (vinylbuis met een nominale diameter
van 25 mm en buitendiameter van 32 mm).
- Duw de meegeleverde afvoerslang zo ver mogelijk over
de afvoermof.

1

1

Samenlopende afvoerleidingen
met T-verbinding

Afvoerleidingen testen
Controleer nadat het leidingwerk is voltooid, of het afvoeren
vlot verloopt.


A'
1

-

-

7

2

5

1

Afvoermof (bevestigd aan de unit)

2

Afvoerslang (meegeleverd met de unit)

3

Metalen klem (meegeleverd met de unit)

4

Grote afsluitplaat (meegeleverd met de unit)

5

Afvoerleidingen (niet meegeleverd)

Wikkel de meegeleverde, grote afsluitplaat om de metalen
klem en afvoerslang om deze te isoleren en bevestig deze
met klemmen.
Isoleer het volledige afvoerleidingwerk in het gebouw (niet
meegeleverd).
Als de afvoerslang niet voldoende kan afhellen, bevestig dan
een verhogende afvoerleiding op de slang (niet
meegeleverd).

Voeg langzaam ongeveer 1 l water toe via de uitblaasopening.
Controleer op waterlekkages.
Methode om water toe te voegen. Zie afbeelding 8.
1

Waterinlaat

2

Draagbare pomp

3

Afdekking van waterinlaat

4

Emmer (water toevoegen via waterinlaat)

5

Aflaatuitlaat voor onderhoud (met rubber aflaatplug)

6

Koelmiddelbuizen

Elektrische bedrading aanleggen

Waarschuwing voor afvoermof
Verwijder de aflaatleidingplug niet. Er kan water lekken.
De aflaatuitlaat wordt alleen gebruik om water af te voeren
als de afvoerpomp niet wordt gebruikt of vóór onderhoud.
Plaats en verwijderd de aflaatplug voorzichtig. Te veel
kracht kan de afvoermof van de lekbak vervormen.




De bedrading ter plaatse en de montage van de componenten
moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien en in
overeenstemming zijn met de geldende Europese en nationale
reglementeringen.



Gebruik alleen koperdraad.



Volg het "Bedradingsschema" dat aan de unit is bevestigd om
de buitenunit, binnenunits en de afstandsbediening te bedraden.
Raadpleeg de "Montagehandleiding van de afstandsbediening"
voor
bijzonderheden
over
het
koppelen
van
de
afstandsbediening.



Laat de aanleg van de elektrische bedrading uitsluitend door
erkende elektriciens uitvoeren.



Plaats de aardlekschakelaar en de zekering op de voedingslijn.



Een hoofdschakelaar of een andere manier om te onderbreken,
met een contactscheiding in alle polen, moet voorzien zijn in de
vaste bedrading in overeenstemming met de toepasselijke
lokale en nationale wetgeving.
Let erop dat de werking automatisch opnieuw start, als de
hoofdvoeding wordt uitgeschakeld en daarna weer wordt
ingeschakeld.



Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenunit voor
informatie over de draaddikte van de stroomkabel naar de
buitenunit, de capaciteit van de aardlekschakelaar en de
zekering, en instructies voor het aanleggen van de bedrading.



Vergeet niet om de airconditioner te aarden.



Sluit de aardleiding niet aan op:
- gasleidingen: dit leidt mogelijk tot ontploffingen of brand als
er gas lekt.
- aardingsleidingen van telefoons of bliksemafleiders: dit kan
een abnormaal hoog elektrisch potentieel in de aarding
veroorzaken tijdens onweer.
- waterleidingen: geen aardingseffect als harde vinylleidingen
worden gebruikt.



Zorg
dat
de
aardkabel
tussen
de
trekontspanning en de klem langer is dan de
andere draden.



Zorg ervoor dat de vorm van de stroomkabel en
elke andere kabel eruit ziet zoals op deze
afbeelding wordt getoond, voordat deze in de
unit worden binnengegaan.

De plug uittrekken

1

1

Aflaatplug

Beweeg de plug niet op en neer


Algemene informatie

De plug induwen

1
2

1

Aflaatplug

2

Kruisschroevendraaier

Plaats de plug en duw ze met behulp van een
kruisschroevendraaier
Voer eerst het elektrische bedradingswerk uit zoals voorgeschreven
in "Elektrische bedrading aanleggen" op pagina 8 en de instelling van
de afstandsbediening zoals uitgelegd in "Voorbeeld bedrading en het
instellen van de afstandsbediening" op pagina 9.

Indien het elektrisch bedradingswerk is voltooid
Controleer afvoerstroom tijdens het KOELEN, uitgelegd in "Proefdraaien"
op pagina 12.

Indien het elektrisch bedradingswerk niet is voltooid
Verwijder de het deksel van de schakelkast en sluit de enkelfasige
voeding en de afstandsbediening aan op de klemmen. (Raadpleeg
"Elektrische bedrading aanleggen" op pagina 8 voor het bevestigen/
losmaken van de schakelkast.) (Zie afbeelding 12 en afbeelding 14)
1

Deksel van schakelkast

2

Opening transmissiebedrading

3

Opening bedrading elektrische voeding

4

Bedradingsschema

5

Schakelkast

6

Plastic klem

7

Bedrading voor afstandsbediening

8

Aansluitingenbord voor transmissiebedrading van de unit

9

Bedrading voeding

10

Printplaat 1 binnen

11

Aansluitingenbord elektrische voeding

12

Transmissiebedrading tussen units

13

Printplaat 2 binnen

14

Lange afdichting

15

Bedrading

A<B

Gebruike lange afdichting (accessoire) om de ingang van de
schakelkast te blokkeren zoals getoond in afbeelding 12.



Elektrische eigenschappen
Model

Hz

Volt

Spanningsbereik

Elektrische
voeding
MCA

50
63

50/60

220-240/220

±10%

2,0
1,9

MFA

16 A

MCA: min. circuit amp (A)
MFA: max. zekering amp (A)
op de

afstandsbediening. De unit zal de testfunctie starten. Druk op de
(ventilator)

B
A

Alle kabels die de unit binnenkomen moeten
worden
vastgemaakt
met
draadbinders
(accessoire).



Druk vervolgens op de toets inspectie/testbedrijf
toets selectie bedrijfsmodus

LN

OPMERKING

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk
"Elektrische gegevens" in de technische specificaties.

en selecteer de stand fan

. Druk daarna op de aan/uit-toets

. De ventilator

van de binnenunit en de afvoerpomp zullen worden opgestart.
Controleer of het water uit de unit is afgevoerd. Druk op

om

terug naar de eerste modus te gaan.

8

Specificaties voor op locatie aanwezige zekeringen
en draden

•

Bedrading voeding
Model

Lokale
zekeringen

Draad

Maat

16 A

H05VV-U3G

Lokale voorschriften

50, 63
Model

Draad

50, 63

Maat

Ommantelde draad (2)

OPMERKING

Voor informatie,
pagina 9.

zie

0,75–1,25

"Voorbeeld

Buitenunit - binnenunit:
bedrading: 2000 m)

max.

1000 m

2.

Binnenunit - afstandsbediening: max. 500 m

(lengte

complete

Voorbeeld bedrading en het instellen
van de afstandsbediening
De bedrading aansluiten
Verwijder het deksel van de schakelkast zoals getoond in
afbeelding 12 en maak de aansluitingen.

4.

Voor de bedrading van de afstandsbediening, raadpleeg de
"Installatiehandleiding van de afstandsbediening" die is
meegeleverd met de afstandsbediening.

OPMERKING

De klant kan de thermistor van de afstandsbediening
selecteren.

5.

Sluit
de
voedingsbedrading
nooit
eerder
op
het
aansluitingenbord aan dan de transmissiebedrading. Door deze
fout kan het complete systeem beschadigd raken.

6.

Gebruik alleen gespecificeerde draden en bevestig de draden
stevig aan de aansluitklemmen. Wees daarbij voorzichtig dat de
draden geen extra kracht op de aansluitklemmen uitoefenen. Leid
de draden netjes en voorkom dat de draden in de weg zitten van
andere apparatuur, bijvoorbeeld dat het deksel van de schakelkast
niet meer kan worden geopend. Zorg dat het deksel stevig sluit.
Slechte aansluitingen kunnen oververhitting veroorzaken en, in het
ergste geval, elektrische schok of brand.

Deksel van schakelkast
Bedrading voor lage spanningen in de schakelkast

3

Bedrading voor hoge spanningen in de schakelkast

4

Bedradingsschema

Houd de totale stroom van kruisende bedrading tussen de
binnenunits op minder dan 12 A. Tak de leiding buiten de
klemmenstrook van de unit af in overeenstemming met de normen
voor elektrische apparatuur, wanneer u twee stroomdraden gebruikt

5

Schakelkast

met een kaliber groter dan 2 mm2 (Ø1,6).

1

•

Afstandsbedieningskabels en verbindingsbekabeling tussen de
units moeten op een afstand van tenminste 50 mm van de
bedrading elektrische voeding geplaatst worden. Wanneer deze
richtlijn niet wordt opgevolgd, kan dit defecten veroorzaken als
gevolg van elektrische storing.

2

De aansluiting moet worden beschermd om een gelijke of hogere
mate van isolatie te creëren als/dan de voedingsbedrading zelf.

Houd onderstaande richtlijnen aan bij het aansluiten van
bedrading aan het aansluitingenbord van de elektrische voeding.
• Gebruik een krimpachtige aansluitklem om de mof te isoleren
voor aansluiting op de klemmenstrook voor het bedraden van
de units. Volg onderstaande instructies, wanneer er geen
beschikbaar zijn.

•

3.

1

Voorzorgsmaatregelen
1.

Sluit geen draden met een verschillende dikte aan op dezelfde
aardingsklem. Een losse aansluiting kan de bescherming
verzwakken.

op

Toegelaten lengte transmissiebedrading tussen binnen- en buitenunits
en tussen de binnenunit en de afstandsbediening is als volgt:
1.

2.

mm2

bedrading"

Als alle bedrading is aangesloten, vul dan de gaten in de
bedradingsopeningen van de behuizing op met stopverf of
isolatiemateriaal (meegeleverd met de unit) om te
voorkomen dat klein ongedierte of vuil van buitenaf in de unit
terechtkomt en kortsluitingen in de stuurkast veroorzaakt.

2

1

Ronde spanklem

2

Bevestig de isolatiemof

3

Bedrading

3

Sluit geen draden met een verschillende dikte aan op
dezelfde voedingsklem. (Loszittende aansluitingen kunnen
oververhitting veroorzaken.)
Sluit draden met dezelfde dikte aan volgens de afbeelding.

Voorbeeld bedrading
Bevestig de voedingsbedrading van elke unit met een schakelaar en
zekering, zoals op afbeelding 16 wordt getoond.
1

Elektrische voeding

2

Hoofdschakelaar

3

Bedrading voeding

4

Transmissiebedrading

5

Schakelaar

6

Zekering

7

BS unit alleen REYQ

8

Binnenunit

9

Afstandsbediening

Voorbeeld compleet systeem (3 systemen)
Gebruik de voorgeschreven draad. Sluit de draad veilig aan op
de terminal. Schroef de draad vast zonder overdreven kracht
uit te oefenen op de terminal. Gebruik aanhaalmomenten
volgens onderstaande tabel.
Aanhaalmoment (N•m)

•

9

Klemmenstrook voor afstandsbediening

0,79~0,97

Klemmenstrook voor voeding

1,18~1,44

Zorg dat u geen draden beknelt bij het bevestigen van het
deksel van de stuurkast.

Bij gebruik van 1 afstandsbediening voor 1 binnenunit (Normaal
bedrijf) (Zie afbeelding 15)
Voor groepsbediening of gebruik met 2 afstandsbedieningen
(Zie afbeelding 17)
Bij het integreren van een BS-unit (Zie afbeelding 13)
1

Buitenunit

2

Binnenunit

3

Afstandsbediening (optionele accessoires)

4

Meest stroomafwaartse binnenunit

5

Voor gebruik met 2 afstandsbedieningen

6

BS-unit

Samenvatting veldinstellingen
Modus- Eerste
nr.
codenr.
(opmerking 1)

Voorzorgsmaatregelen
1.

Er kan een enkele schakelaar worden gebruikt voor het voeden
van de units op hetzelfde systeem. Schakelaars en
stroomverbrekers voor aftakkingen moeten echter zorgvuldig
worden geselecteerd.

2.

Gebruik bij een groepsbediening de afstandsbediening voor de
binnenunit met de meeste mogelijkheden.

3.

Alle transmissieleidingen met uitzondering van die van de
afstandsbediening zijn gepolariseerd en moeten overeenkomen
met het symbool op het klemmenbord.

4.

Sluit in het geval van groepsbediening de bedrading van de
afstandsbediening aan op de hoofdunit wanneer de
verschillende apparaten in de groep gelijktijdig moeten werken
(bedrading van de hulpunit is niet noodzakelijk).

5.

Sluit bij de bediening van het simultaan werkend systeem met
2 afstandsbedieningen, de bedrading aan op de hoofdunit
(bedrading van de hulpunit is niet noodzakelijk).

6.

7.

0

10
(20)

Beschrijving van
instelling

Filtervervuiling ernstig/licht
= instelling om de tijd te
definiëren tussen 2
displayaanduidingen voor
filterreiniging. (Wanneer
de vervuiling ernstig is,
kan de instelling naar de
helft van de tijd worden
gewijzigd tussen de
2 displayaanduidingen
voor filterreiniging.)

Filter met
extra lange
levensduur
Filter met
lange
levensduur
Standaard
filter

Lokale instelling

Instellingen kunnen worden uitgevoerd door "Modusnr.", "Eerste
codenr." en "Tweede codenr." te wijzigen.



Zie "Veldinstellingen" in de montagehandleiding van de
afstandsbediening voor details over de instelling en werking.

12
(22)

15
(25)

±10000
uren

±5000
uren

±2500
uren

±1250
uren

03

—

04

—

±200
uren

±100
uren

Gebruik zowel
de unitsensor
(of de externe
sensor, indien
gemonteerd)
ALS de sensor
van de
afstandsbediening.
(Zie
opmerkingen
5+6)

Gebruik alleen
de unitsensor
(of externe
sensor, indien
gemonteerd).
(Zie opmerkingen 5+6)

Gebruik
alleen de
sensor van
de afstands—
bediening.
(Zie
opmerkingen 5+6)

Niet
weergeven

—

—

Gebruik zowel
de unitsensor
(of de externe
sensor, indien
gemonteerd)
—
ALS de sensor
van de afstandsbediening. (Zie
opmerkingen
4+5+6)

—

—

Bedrijf

Storing

—

Selectie thermostaatsensor

3

Instelling om de tijd weer te geven
tussen 2 displayaanduidingen voor Scherm
filterreiniging

6

Thermostaatsensor in
de groepsbediening

Gebruik alleen
de unitsensor
(of externe
sensor, indien
gemonteerd).
(Zie
opmerking 6)

0

Uitgangssignaal X1-X2 van de
optionele KRP1B printplaatkit

Thermostaataan +
compressor
werkt

1

AAN/UIT-invoer vanaf buiten
(T1/T2-input) = Instelling wanneer Gedwongen
gedwongen AAN/UIT vanaf buiten UIT
wordt gebruikt.

AAN/UIT
bediening

—

3

Ventilatorinstelling tijdens
Thermostaat UIT bij
verwarmingsbedrijf

LL

Ingestelde
snelheid

UIT
(Zie
—
opmerking 3)

4

Differentiaal automatische
omschakeling

0°C

1°C

2°C

3°C
(Zie
opmerking 7)

5

Automatisch opnieuw opstarten
na stroomstoring

Uitgeschakeld

Ingeschakeld

—

—

9

Vaste master koelen/verwarmen

Uitgeschakeld

Ingeschakeld

—

—

3

Werking van afvoerpomp +
bevochtigervergrendeling

Niet uitgerust

Uitgerust

—

—

De veldinstelling moet op afstandsbediening worden gedaan
in functie van de installatieomstandigheden.


02

2

Zorg ervoor dat u de bedrading aansluit op de hoofdunit bij
combinatie met een simultaan werkend multimodel met
groepsbediening.
Sluit de aardingsdraad niet aan op gas- of waterleidingen,
bliksemafleiders of de aardedraad van een telefooninstallatie.
Verkeerde aarding kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Tweede codenr. (opmerking 2)
01

Zwaar

Het is niet nodig om een binnenunitadres toe te wijzen
bij gebruik van de groepsbediening. Het adres wordt
automatisch ingesteld wanneer de stroom wordt
aangezet.

Licht

OPMERKING

Opmerking 1 : Instelling wordt uitgevoerd in de groepsmodus. Als het modusnummer tussen de haakjes wordt
geselecteerd, kunnen binnenunits ook individueel worden ingesteld.
Opmerking 2 : Fabrieksinstellingen van de Tweede codenr. hebben een grijze achtergrond.
Opmerking 3 : Gebruik deze alleen in combinatie met een optionele, externe sensor, of wanneer instelling 10-2-03
wordt gebruikt.
Opmerking 4 : Als de groepsbediening is geselecteerd en de sensor in de afstandsbediening dient te worden
gebruikt, stel dan 10-6-02 & 10-2-03 in.
Opmerking 5 : Als instelling 10-6-02 + 10-2-01 of 10-2-02 of 10-2-03 tegelijkertijd worden ingesteld, heeft instelling
10-2-01, 10-2-02 of 10-2-03 voorrang.
Opmerking 6 : Als instelling 10-6-01 + 10-2-01 of 10-2-02 of 10-2-03 tegelijkertijd worden ingesteld, dan heeft de
instelling voor de groepsverbinding, 10-6-01, voorrang en voor individuele aansluiting heeft
10-2-01, 10-2-02 of 10-2-03 voorrang.
Opmerking 7 : Meer instellingen voor Differentiaal automatische omschakeling van temperaturen zijn:
Tweede codenr. 05
4°C
06
5°C
07
6°C
08
7°C

10

Instellingen externe statische druk



Als de externe statische druk hoger is dan 100 Pa,
dan
mag
de
functie
automatische
luchtstroomaanpassing niet worden gebruikt.



Als er niets verandert na luchtstroomaanpassing in de
ventilatiebanen, moet u de instelling van de automatische
luchtstroomaanpassing opnieuw uitvoeren.



Neem contact op met uw dealer als er niets verandert
na het uitvoeren van de luchtstroomaanpassing in de
ventilatiebanen, na het proefdraaien van de buitenunit
of wanneer de airconditioner naar een andere locatie
wordt verplaatst.



Als
er
boosterventilatoren,
een
buitenluchtverwerkingsunit of HRV via leiding worden
gebruikt, mag de automatische luchtstroomaanpassing
niet worden bediend met een afstandsbediening.



Als de ventilatiebanen gewijzigd zijn, voer dan de
instelling van de automatische luchtstroomaanpassing
opnieuw uit zoals hierboven beschreven vanaf stap 3.

De instelling voor externe statische druk kan op 2 manieren
gebeuren:
Met behulp van de automatische luchtstroomaanpassingsfunctie
De automatische luchtstroomaanpassing betreft het volume van
uitblaaslucht dat automatisch is aangepast op de nominale
hoeveelheid.
1

Zorg dat het proefdraaien gebeurt met een droge spoel.
Als de spoel niet droog is, laat de unit dan 2 uur alleen met de
ventilator draaien om de spoel te drogen.

2

Controleer of de voedingsbedrading naar de airconditioner en
de installatie van de leiding is voltooid.
Als een sluitdemper op de airconditioner is geïnstalleerd, zorg
dan dat deze open staat.
Controleer ook of de luchtfilter goed is bevestigd in de
luchtdoorgang aan de luchtaanzuigzijde van de airconditioner.

3

4

Als er meer dan een luchtinlaat en -uitlaat is, pas de dempers
dan zo aan dat het luchtdebiet van elke luchtinlaat en -uitlaat
overeenstemt met het nominale luchtdebiet.

De afstandsbediening gebruiken

Zorg dat de airconditioner in ventilatormodus staat. Druk op
knop voor aanpassing van de luchtstroom op de
afstandsbediening om het luchtdebiet te veranderen naar H of L.

Controleer op een binnenunit of de tweede code van modusnr. 21 is
ingesteld op "01" (= fabrieksinstelling). Wijzig de tweede code
volgens de externe statische druk van de leiding die moet worden
aangesloten zoals getoond in tabel 2.

De automatische luchtstroomaanpassing instellen.

OPMERKING

Wanneer de airconditioner draait in ventilatormodus, voert u de
volgende stappen uit:
- stop de airconditioner,
- ga naar de lokale instellingsmodus,
- selecteer modusnr. 21 (of 11 in geval van groepsinstelling),
- stel het eerste codenr. in op "7",
- stel het tweede codenr. in op "03".
Ga terug naar de normale bedieningsmodus na deze
instellingen en druk op de AAN/UIT-knop. Het bedrijfslampje
gaat branden en de airconditioner start de ventilatormodus voor
automatische luchtstroomaanpassing.

Het tweede codenr. is standaard ingesteld op "01".

Tabel 2
Standnr.

1e
codenr.

2e
code-nr.

Pas de dempers niet aan terwijl de ventilator in bedrijf
is voor automatische luchtstroomaanpassing.
Na 1 tot 8 minuten stopt de airconditioner automatisch wanneer
de ventilatormodus voor automatische luchtstroomaanpassing is
uitgevoerd en het bedrijfslampje gaat uit.
Standnr.

11 (21)

Eerste
codenr.

7

Tweede
codenr.

Inhoud van de instellingen

63

01

50

50

02

-

-

03

-

-

04

-

-

05

50

50

06

60

60

07

70

70

08

80

80

09

90

90

10

100

100

11

110

110

Luchtstroomaanpassing is UIT

12

120

120

02

Voltooiing van
luchtstroomaanpassing

13

130

130

14

140

140

15

150

150

Start van luchtstroomaanpassing

Wanneer de airconditioner is gestopt, controleer dan op een
binnenunit of het tweede codenr. van modusnr. 21 is ingesteld
op "02".
Als de airconditioner niet stopt met werken of het tweede
codenr. is niet "02", herhaal stap 4.
Als de buitenunit niet is ingeschakeld, geeft het display op de
afstandsbediening "U4" of "UH" weer (zie "Proefdraaien" op
pagina 12). U kunt deze functie echter blijven instellen omdat
deze berichten alleen van toepassing zijn op buitenunits.
Na het instellen van deze functie mag u niet vergeten de
buitenunit in te schakelen voordat u de buitenunit laat
proefdraaien.
Als er een andere foutmelding op het display van de
afstandsbediening verschijnt, raadpleeg dan "Proefdraaien" op
pagina 12 en de bedieningshandleiding van de buitenunit.
Controleer het defecte punt.
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Externe statische druk (Pa)

Besturing met 2 afstandsbedieningen (besturing van
1 binnenunit met 2 afstandsbedieningen)
Bij gebruik van 2 afstandsbedieningen dient één afstandsbediening
te worden ingesteld op "HOOFD" en de andere op "HULP".
HOOFD/HULP-OMSCHAKELING


Steek een puntige schroevendraaier op 2 plaatsen in de sleuf
tussen het onderste en het bovenste deel van de
afstandsbediening en haal zo het bovenste deel van de
afstandsbediening los. (Zie afbeelding 18)
(De printplaat is in het bovenste gedeelte van de
afstandsbediening bevestigd.)



Zet de hoofd-/hulpomschakelaar op de computerprintplaten van
één van de afstandsbedieningen op "S". (Zie afbeelding 19)
(Laat de schakelaar van de andere afstandsbediening op "M" staan.)
1

Computerprintplaat afstandsbediening

2

Fabrieksinstelling

3

Slechts één afstandsbediening moet worden gewijzigd

Computergestuurde regeling (gedwongen UIT en AAN/
UIT-bediening)
1

Bedradingsspecificaties en het aanleggen van de bedrading
-

Sluit de ingang van buitenaf aan op aansluitklemmen T1 en
T2 van het aansluitbord (afstandsbediening naar
transmissiebedrading).
Bedradingsspecificatie

Ommantelde vinyldraad of kabel
(2-draads)

Dikte

0,75–1,25 mm2

Lengte

Max. 100 m

Externe terminal

Contact dat de minimale
toepasselijke belasting van 15 V DC,
10 mA kan garanderen

F2

T1

De werkingsindicator op de afstandsbediening knippert, wanneer er
een fout optreedt. Controleer de foutcode op het LCD om het
probleem op te sporen.
Storingscode

A8

Storing in stroomtoevoer naar binnenunit

C1

Transmissiefout tussen printplaat aansturing ventilator en
printplaat bediening binnenunit

C6

Onjuiste combinatie printplaat aansturing ventilator van de
binnenunit of instellingsfout in type printplaat bediening

U3

Testbedrijf van de binnenunit is niet voltooid

De volgende tabel toont "Gedwongen uit" en "Aan/uitwerkingen" in reactie op invoer A.
Gedwongen uit

-

-

Invoer uit → aan: schakelt de unit in
(onmogelijk met
afstandsbedieningen)

Invoer "uit" activeert
bediening

Invoer aan → uit: schakelt de unit uit
(via afstandsbediening)

Zet de stroom aan en selecteer vervolgens de bedrijfsmodus
met de afstandsbediening.
Stel de afstandsbediening in op de veldinstelling-modus.
Zie voor bijzonderheden het hoofdstuk "Instellen in het veld"
in de handleiding van de afstandsbediening.
Wanneer u in de veldinstellingsmodus bent, selecteer dan
modusnr. 12. Stel vervolgens het eerste codenr. in op "1".
Stel daarna het tweede codenr. (positie) in op "01" voor
gedwongen uitschakelen en op "02" voor aan/uit-werking.
(gedwongen uit bij fabrieksinstelling.) (Zie afbeelding 20)
1

Tweede codenr.

2

Standnr.

3

Eerste codenr.

4

Lokale instelstand

U4 of UH

Aan/uit-werking

Invoer "aan" stopt
de werking

Het selecteren van Gedwongen uit en Aan/uit-werking
-

Betekenis

Er is een kortsluiting bij de klemmen voor gedwongen
uitschakeling (T1, T2)

Besturing
-

Betekenis

Storingscode

Invoer A

3

Raadpleeg de montagehandleiding van de buitenunit.

Als een van de items in de volgende tabel op de afstandsbediening
verschijnt, is er mogelijk een probleem met de bedrading of
stroomtoevoer. Controleer in dat geval opnieuw de bedrading.

T2

FORCED
OFF

2

Proefdraaien

Gecentraliseerde regeling
Het is voor gecentraliseerde regeling nodig om het groepsnr. toe te
wijzen. Zie voor bijzonderheden de handleiding voor elke optionele
regelaar voor gecentraliseerde regeling.

Het sierpaneel monteren
Raadpleeg de montagehandleiding op het sierpaneel.
Zorg er na montage van het sierpaneel voor dat er geen ruimte zit
tussen het unitlichaam en het sierpaneel.

geen
aanduiding

- De stroom op de buitenunit staat uit
- De buitenunit werd niet bedraad voor stroomtoevoer
- Foutieve transmissiebedrading of bedrading gedwongen
uitschakeling
- De stroom op de binnenunit staat uit
- De binnenunit werd niet bedraad voor stroomtoevoer
- Foutieve transmissiebedrading, bedrading gedwongen
uitschakeling of bedrading van de afstandsbediening

Onderhoud
Voorzichtig


Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegd servicepersoneel.



Alle voedingscircuits moeten zijn onderbroken voordat
u aan de klemmen begint te werken.



Gebruik geen water of lucht van 50°C of meer om de
luchtfilters en buitenpanelen schoon te maken.



Vergeet
voor
het
schoonmaken
van
de
warmtewisselaar
niet
om
de
schakelkast,
ventilatormotor, elektrische back-upverwarming en
afvoerpomp te verwijderen. De isolatie van de
elektronische componenten kan door water of
schoonmaakmiddel worden aangetast, waardoor
deze componenten kunnen doorbranden.



Als de hoofdvoeding tijdens de werking wordt
uitgeschakeld zal de unit automatisch herstarten
nadat de voeding terug is ingeschakeld.

Schoonmaken van het luchtfilter
Reinig de luchtfilter als "
" (TIJD OM de luchtfilter TE
REINIGEN) op het scherm verschijnt.
Reinig de luchtfilter vaker als de unit is gemonteerd in een ruimte
waar de lucht sterk vervuild is.
Indien het vuil niet meer gereinigd kan worden, moet het luchtfilter
worden vervangen. (Vervangfilters zijn als optie verkrijgbaar).
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1

Open het aanzuigrooster. (Alleen voor bodemaanzuiging).
Schuif beide knoppen gelijktijdig zoals weergegeven en trek
ze vervolgens naar beneden.

bodemaanzuiging
Lijn de twee ophangbeugels uit en duw de twee klemmen
op hun plaats (trek aan het doek indien nodig).
Controleer of de vier hangers vastzitten.

Als er kettingen zijn, haak deze dan los.
5

Sluit het luchtinlaatrooster. (Alleen voor bodemaanzuiging).
Zie punt 1.

6

Druk
na
het
inschakelen
van
de
voeding
TERUGSTELTOETS VOOR FILTERREINIGING in.

de

Het display "TIJD OM LUCHTFILTER TE REINIGEN" verdwijnt.
2

Verwijder de luchtfilters.
Verwijder
de
luchtfilters
door
hun
doek
omhoog
(achteraanzuiging) of naar achter (bodemaanzuiging) te trekken.

Schoonmaken van de luchtuitblaas en de buitenpanelen


Reinig ze met een zachte doek.



Als sommige vlekken moeilijk te verwijderen zijn, gebruik dan
water of een neutraal schoonmaakmiddel.



Reinig het luchtinlaatrooster wanneer het gesloten is.

OPMERKING

achteraanzuiging

Gebruik geen benzine, benzeen, verdunner,
schuurpoeder of vloeibaar insecticide. Deze producten
kunnen de onderdelen verkleuren of vervormen.
Zorg ervoor dat de binnenunit niet nat raakt. Zo niet
kan dit een elektrische schok of een brand
veroorzaken.

bodemaanzuiging

Opstarten na een lange periode van inactiviteit
Controleer de volgende punten:

3

Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat niet zijn geblokkeerd.
Verwijder eventuele belemmeringen.



Controleer of de aarde is aangesloten.

Reinig het luchtfilter en de buitenpanelen.

Maak de luchtfilter schoon.
Gebruik een stofzuiger (A) of was het luchtfilter met water (B).
(A) Reinigen met een stofzuiger



(B) Wassen met water



Vergeet niet het luchtfilter na het reinigen te bevestigen.

Zet de hoofdschakelaar aan.


Het scherm op de afstandsbediening wordt getoond wanneer de
stroom wordt aangezet.



Ter bescherming van de unit moet de hoofdschakelaar ten
minste 6 uur voordat het systeem in gebruik wordt genomen
worden aangezet.

Wat te doen als het systeem voor lange tijd stopt
Gebruik een zachte borstel en een neutraal schoonmaakmiddel
als de luchtfilter sterk verontreinigd is.
Schud het water af en laat het rooster drogen in de schaduw.
4

Zet VENTILATOR een halve dag aan en laat de unit drogen.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de buitenunit.

Zet de stroom uit.

De luchtfilter vastmaken.



Wanneer de hoofdschakelaar wordt aangezet, wordt er een
kleine hoeveelheid elektriciteit gebruikt, ook al is het systeem
niet in bedrijf.



Het display op de afstandsbediening wordt uitgeschakeld
wanneer de hoofdvoedingsschakelaar wordt uitgeschakeld.

achteraanzuiging

Vereisten voor verwijdering
Het ontmantelen van de unit, behandelen van het koelmiddel, olie en
andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming met de
relevante lokale en nationale wetgeving.
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Bedradingsschema
: TER PLAATSE TE VOORZIENE BEDRADING
: CONNECTOR
: SCHROEF KLEM

BLK
BLU
BRN
GRN
ORG

: ZWART
: BLAUW
: BRUIN
: GROEN
: ORANJE

PNK
RED
WHT
YLW

: ROZE
: ROOD
: WIT
: GEEL

A1P......................PRINTPLAAT

R2T......................THERMISTOR (VLOEISTOF)

A2P......................PRINTPLAAT (VENTILATOR)

R3T......................THERMISTOR (SPOEL)

C1 ........................CONDENSATOR

R4T......................THERMISTOR NTC (STROOMBEGRENZING)

C105 ....................CONDENSATOR

S1L ......................VLOTTERSCHAKELAAR

DS1......................KEUZESCHAKELAAR

V1R......................DIODEBRUG

F1U......................ZEKERING (T, 3,15 A, 250 V)

V2R......................ELEKTRISCHE VOEDINGSMODULE

F2U......................ZEKERING (T, 5 A, 250 V)

X1M .....................AANSLUITKLEMMENSTROOK (VOEDING)

F3U......................ZEKERING (T, 6,3 A, 250 V)

X2M .....................AANSLUITKLEMMENBLOK (BEDIENING)

HAP .....................INDICATIELAMPJES

Y1E......................ELEKTRONISCHE EXPANSIEKLEP SPIRAAL

K1R......................MAGNETISCH RELAIS

Z1C......................FERRIETKERN

L1R ......................REACTOR

Z2C......................FERRIETKERN

M1F .....................MOTOR (BINNENVENTILATOR)

Z1F ......................RUISFILTER

M1P .....................MOTOR (AFVOERPOMP)
PS........................SCHAKELENDE VOEDING

CONNECTOR (OPTIONEEL ACCESSOIRE)

Q1DI ....................AARDLEKSCHAKELAAR

X28A....................CONNECTOR (VOEDING VOOR BEDRADING)

R1 ........................WEERSTAND (STROOMSENSOR)

X33A....................CONNECTOR (VOOR BEDRADING)

R2 ........................WEERSTAND (STROOMSENSOR)

X35A....................CONNECTOR (VOEDING VOOR BEDRADING)

R1T......................THERMISTOR (AANZUIGING)

X38A....................CONNECTOR (VOOR BEDRADING)

WIRED REMOTE CONTROLLER

:

Bedrade afstandsbediening

(OPTIONAL ACCESSORY)

:

(Optioneel accessoire)

SWITCH BOX (INDOOR)

:

Schakelkast (binnen)

TRANSMISSION WIRING

:

Transmissiebedrading

CENTRAL REMOTE CONTROLLER

:

Centrale afstandsbediening

INPUT FROM OUTSIDE

:

Invoer van buitenaf

COMMON POWER SUPPLY

:

Gemeenschappelijke voeding

OPMERKING

1.

GEBRUIK ALLEEN KOPEREN GELEIDERS.

2.

BIJ GEBRUIK VAN DE CENTRALE AFSTANDSBEDIENING, ZIE HANDLEIDING VOOR AANSLUITING OP DE UNIT.

3.

WANNEER U DE INVOERDRADEN VAN BUITENAF AANSLUIT, KAN DE WERKING "GEDWONGEN UIT" OF "AAN/UIT"REGELING-BEDIENING VIA DE AFSTANDSBEDIENING WORDEN GESELECTEERD. ZIE DE MONTAGEHANDLEIDING
VOOR MEER INFORMATIE.

4.

ZIE DE MONTAGEHANDLEIDING.
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