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De set bevat de volgende onderdelen:

1. Verwijder het bovenste deel van de 
afstandsbediening (Zie figuur 1)

Steek een platte schroevendraaier in de gleuven (1)
in het onderste deel van de afstandsbediening (op 2
plaatsen) en verwijder het bovenste deel van de
afstandsbediening.

2. Monteer de afstandsbediening (Zie
figuur 2)

Gebruik het accessoire in optie KJB111A of KJB211A
voor de lokaal te monteren schakelkast.
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LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING
VOORALEER DE UNIT OP TE STARTEN.
GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG
MAAR BEWAAR ZE IN UW ARCHIEF
VOOR LATERE RAADPLEGING.

EEN FOUTE INSTALLATIE OF
BEVESTIGING VAN APPARATUUR OF
TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE
SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN,
BRAND OF ANDERE SCHADE AAN DE
APPARATUUR VEROORZAKEN. GEBRUIK
DAAROM UITSLUITEND DAIKIN-
TOEBEHOREN DIE SPECIAAL
ONTWORPEN ZIJN VOOR TOEPASSING
MET DE APPARATUUR EN LAAT ZE OOK
INSTALLEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE
INSTALLATIEPROCEDURES OF HET
GEBRUIK ALTIJD UW VERDELER VOOR
ADVIES EN INFORMATIE.

Afstandsbediening Houtschroeven

Muurpluggen Machineschroeven

De printkaart is in het bovenste deel van de
afstandsbediening gemonteerd. Let op dat
u de kaart niet beschadigt met de platte
schroevendraaier.

1 bij uitwendige montage, bevestig de 
afstandsbediening met de twee bijge-
leverde houtschroeven (Ø4x30) en pluggen.

2 bij ingewerkte montage, bevestig de 
afstandsbediening met de twee 
bijgeleverde machineschroeven (M4x16).
BRC1D527
Afstandsbediening
4PW16769-1

Montagehandleiding

1



 

3. Voer de bedrading uit van de 
binnenunit (Zie figuur 6)

Sluit de klemmen aan bovenaan het bovenste deel
van de afstandsbediening (P1, P2) en de klemmen
van de binnenunit (P1, P2). (P1 en P2 hebben geen
polariteit.)

Draadspecificaties

4. Breng het bovenste deel van de 
afstandsbediening weer aan

Raadpleeg figuur 4:

Begin met bevestigen vanaf de klemmen aan de
onderkant.

Bij besturing van één binnenunit of één 
groep binnenunits met twee 
afstandsbedieningen
Wijzig de instelling van de MAIN/SUB-omschakelaar
zoals hieronder beschreven (Zie figuur 3).

Stel één afstandsbediening in op "main", en de
anderen op "sub".

LET OP Kies de meest effen plaats om de
afstandsbediening te monteren. Let op
dat u het onderste deel van de
afstandsbediening niet vervormt door de
montageschroeven te stevig aan te
draaien.

1 binnenunit

2 onderste deel van de afstandsbediening

3 bovenste deel van de afstandsbediening

4 bedraad vanaf de achterkant

5 bedraad vanaf de bovenkant

6 maak een inkeping in het deel waardoor de 
bedrading kan worden geleid met een 
kniptang, enz.

LET OP De bedrading moet weg van de
voedingsbedrading worden geleid om
elektrische interferentie (externe
interferentie) te voorkomen.

Draadtype Diameter

dubbeladerig 0,75-1,25 mm2

LET OP Strip de mantel af voor het deel dat door de
binnenkant van de afstandsbedienings-
kast moet gaan ( l ). Raadpleeg figuur 5.

Let op dat u de bedrading tijdens het
monteren niet klemt.

LET OP 1. De schakelkast en bedrading voor
aansluiting zijn niet meegeleverd.

2. Raak de printkaart niet rechtstreeks
aan met de hand.

1 Hoofdafstandsbediening (fabrieksinstelling)

2 Ondergeschikte afstandsbediening

LET OP 1. Bij besturing met één afstands-
bediening moet de afstandsbediening
op "main" zijn ingesteld.

2. Stel de afstandsbediening in alvorens
u de voeding inschakelt.

"88" verschijnt ongeveer één minuut wanneer de 
voeding wordt ingeschakeld. Intussen kunt u de 
afstandsbediening niet gebruiken.
Montagehandleiding
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5. Functie gebruikersniveau
■ Indien gewenst kunt u het aantal toetsen die voor

een gebruiker beschikbaar zijn beperken.
Raadpleeg het hoofdstuk "Lokale instellingen".

■ Om te schakelen tussen gebruikersniveau 1 en
het actieve niveau gaat u als volgt te werk: 

1 Houd de ventilatorsnelheidstoets 
ingedrukt,

2 en druk de 3 andere aangegeven toetsen
gelijktijdig in met de ventilatorsnelheidstoets

 ingedrukt.

Raadpleeg figuur 8.

■ Als u de gebruikerstoegang tot de afstands-
bediening die als "sub" is gedefinieerd wilt
beperken, sluit dan eerst alleen deze afstands-
bediening aan op de unit. Controleer of deze
afstandsbediening op "main" (fabrieksinstelling)
staat, stel dan het gebruikersniveau op de
gewenste waarde in, en stel dan de afstands-
bediening op "sub" in.
U kunt nu de afstandsbediening die u als "main"
wilt definiëren aansluiten.

6. Lokale instellingen
Als de binnenunit met opties is uitgerust kan het
gebeuren dat de instelling van de binnenunit moet
worden gewijzigd. Zie de handleiding voor elke
afzonderlijke optie.

Raadpleeg figuur 7.

Werkwijze (Zie figuur 7) 

1 In de normale modus moet u de " "-toets
ten minste vier seconden indrukken om de
LOKAAL INGESTELDE MODUS te selecteren.

2 Selecteer het gewenste MODUSNR. met de
" "-toets.

3 Bij groepsbesturing en instelling door elke
binnenunit (modusnr. 20, 21, 22 en 23 zijn
geselecteerd), drukt u op de " "-toets en
selecteert u het BINNENUNITNR. dat u wilt
instellen. (Dit is niet nodig wanneer u de
instelling uitvoert voor de groep.)

4 Druk op de bovenste " "-button en
selecteer EERSTE CODENR.

5 Druk op de onderste " "-button en selecteer
het TWEEDE CODENR.

6 Druk één keer op de " "-toets en de
huidige instellingen worden INGESTELD.

7 Druk op de " "-toets om de NORMALE
MODUS opnieuw in te stellen.

Niveau Bruikbare toetsen

1 Alle

2 • aan/uit-toets
• weektimertoets
• temperatuurregeltoets
• functiewijziging/ -toets
• ventilatorsnelheidstoets
• insteltoets voor luchtrichting

3 • aan/uit-toets
• temperatuurregeltoets
• ventilatorsnelheidstoets

a Unitnr.

b Eerste Codenr.

c Tweede Codenr.

d Modusnr.

e Lokale instelling
BRC1D527
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Voorbeeld
Bij groepsbesturing en instelling van de reinigingstijd
voor het luchtfilter op FILTERVERVUILING –
ERNSTIG, STEL HET MODUSNR. in op "10",
EERSTE CODENR. op "0", en TWEEDE CODENR.
op "02". 

Notities

LET OP 1. De instelling wordt uitgevoerd in de
groepmodus, maar als u het modus-
nummer tussen haakjes selecteert,
kunt u de binnenunits ook afzonderlijk
instellen.

2. Het TWEEDE CODEnummer is in de
fabriek ingesteld op "01". 

3. Voer geen instellingen uit die niet in
de tabel voorkomen.

4. Verschijnt niet als de binnenunit deze
functie niet biedt.

5. Bij het terugkeren naar de normale
modus, kan "88" verschijnen op het
LCD-scherm terwijl de afstands-
bediening wordt geïnitialiseerd.

6. Op de afstandsbediening die als "sub"
is ingesteld kunnen de lokale
instellingen niet worden gewijzigd.
Montagehandleiding
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Modusnr.
Opmer-
king 1

EERSTE 
CODENR. Beschrijving van de instelling

TWEEDE CODENR. Opmerking 2

01 02 03 04

10(20)

0

Filtervervuiling - Ernstig/Licht
(Instelling voor intervaltijd weergave 
reinigingstijd luchtfilter)
(Instelling voor ernstige filtervervuiling, 
en halvering van de intervaltijd weergave 
reinigingstijd voor het luchtfilter)

Filter met 
extra lange 
levensduur

Ca. 
10.000 

uur

Ca. 
5.000 uur

— —
Filter met 

lange 
levensduur

Ca. 
2.500 uur

Ca. 
1.250 uur

Standaardfil
ter

Ca. 
200 uur

Ca. 
100 uur

1
Filtertype met lange levensduur (instelling van filter-
indicatietijd). (Wijzig de instelling bij gebruik van een 
filter met extra lange levensduur)

Filter met 
lange 

levensduur

Filter met 
extra lange 
levensduur

— —

2
Thermostaatsensor in afstandsbediening

In gebruik
Niet in 
gebruik

— —

3
Tijdinterval voor weergave reinigingstijd luchtfilter 
(instelling voor wanneer het filterteken niet mag 
verschijnen)

Verschijnt
Verschijnt 

niet
— —

11(21) 0
Instellen van het aantal aangesloten Sky Air-
binnenunits in systeem met gelijktijdige werking 
(instelling voor systeem met gelijktijdige werking)

Paar Twin Triple Dubbel twin

12(22)
1

Externe AAN/UIT-ingang (instelling als de 
geforceerde AAN/UIT-instelling extern moet 
gebeuren).

Geforceerd 
UIT

AAN/UIT-
werking

— —

2
Omschakeling thermostaatverschil (instelling voor 
gebruik van sensor op afstand).

1°C 0,5°C — —
Li

ch
t

Z
w

aa
r
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13(23)

0
Hoge luchtuitlaatsnelheid (voor toepassingen op 
hoge plafonds).

≤2,7 m >2,7≤3,0 m >3,0≤3,5 m —

1
Selectie van luchtrichting (instelling bij montage van 
een blokkeerkussenset).

4-wegs-
stroom

3-wegs-
stroom

2-wegs-
stroom

—

3
Selectie van luchtdoorstromingsfunctie (instelling 
voor gebruik van sierpaneel voor uitlaat).

Voorzien Niet voorzien — —

4 Instelling voor luchtrichtingsbereik. Boven Normaal Onder —

6

Instelling van de externe statische druk (instelling 
volgens de weerstand van het aangesloten kanaal) 
(voor FHYK, raadpleeg de instelling voor hoog 
plafond)

Normaal

(Normaal)

Hoge 
statische 

druk 
(Hoog 

plafond)

Lage 
statische 

druk
—

—

15(25) 3 Werking van afvoerpomp bij bevochtiging. Voorzien Niet voorzien — —

1b

0 Instelling gebruikersniveau Niveau 2 Niveau 3 — —

1 Leave home-functie Niet toegelaten Toegelaten — —

2
Thermostaatsensor in afstandsbediening 
(alleen voor grenswerking en leave home-functie)

In gebruik
Niet in 
gebruik

— —

Modusnr.
Opmer-
king 1

EERSTE 
CODENR. Beschrijving van de instelling

TWEEDE CODENR. Opmerking 2

01 02 03 04
Montagehandleiding
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