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Du bedes læse denne installationsvejledning grundigt igennem, før du installerer
produktet.
Installationsarbejdet må kun udføres af autoriseret personale og i henhold til de
gældende, nationale regler på området.
Gem installationsvejledningen til fremtidig brug, efter du har læst den grundigt
igennem.
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Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger
For at undgå skader på brugeren eller andre personer og tingskade, skal følgende anvisninger følges.
n Ukorrekt betjening på grund af tilsidesættelse af instruktionerne vil forårsage skade
eller beskadigelse. Alvorlighedsgraden er klassificeret i henhold til følgende betegnelser.

ADVARSEL

Dette symbol indikerer fare for død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Dette symbol angiver muligheden for personskade eller skade.

n Betydninger af symboler, der anvendes i denne manual er som vist nedenfor.

Dette må du ikke gøre.
Sørg for at følge instruktionerne.

ADVARSEL
n Installation
Brug ikke en defekt eller
undervurder afbryderen.
Brug altid dette apparat
på en dedikeret afbryder.
• Der er risiko for brand
eller elektrisk stød.

Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder.
• Forkert ledninger eller
installation kan forårsage
brand eller elektrisk stød

Brug den korrekte afbryder eller sikring.
• Der er risiko for brand
eller elektrisk stød.
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Installer panelet og
dækning af kontrolboksen sikkert.
• Der er risiko for brand
eller elektrisk stød.

Altid jord produktet.
Til el-arbejde, skal du
kontakte forhandleren,
sælgeren, en kvalificeret
elektriker, eller en autoriseret servicecenter.
• Skil ikke enheden ad eller • Der er risiko for brand
eller elektrisk stød.
udfør ikke tilfældige reparationer på produktet. Der
er risiko for brand eller
elektrisk stød.

Sikkerhedsforanstaltninger

Du må ikke ændre eller
udvide strømkablet.

• Der er risiko for brand
eller elektrisk stød.

Du må ikke installere
produktet på en defekt
installations stand.

For installation, fjernelse
eller geninstallation, skal
du kontakte din forhandler eller et Autoriseret
Servicecenter.
• Skarpe kanter kan forårsa- • Der er risiko for brand,
ge personskade. Vær især elektrisk stød, eksplosion
eller skade.
forsigtig med kanter og
lamellerne på kondensator
og fordamper.
Vær forsigtig når du
udpakker og installerer
produktet.

Vær sikker på, at
anlæggets område ikke
forringes med alderen.

• Det kan forårsage skade, • Hvis basen kollapser, kan
ulykker eller beskadigelse klimaanlægget falde og
forårsage skade på ejenaf produktet.
dom, produkt svigt og personskade.

Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid,
når luftfugtigheden er
meget høj, og en dør
eller et vindue er åbent.
• Fugt kan fortættes og
våde eller skade møbler.

Brug en vakuumpumpe eller Inert (nitrogen) gas, når du laver tæthedsprøvning
eller luft udrensning. Du må ikke komprimere luft eller ilt eller bruge brandfarlige
gasser. Ellers kan det forårsage ildebrand.
• Der er risiko for brand eller produkt fejl.

n Betjening
Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas eller
brændbare elementer i nærheden af produktet.
• Der er risiko for brand eller produkt fejl.
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FORSIGTIG
n Installation
Installer afløbsslangen til Hold et niveau, selv når
Altid tjek for gas (køledu installerer produktet.
middel) efter installation at sikre, at det kondenserede vand er drænet
eller reparation af proordentligt.
duktet.
• Lav kølemiddel niveau kan • En dårlig forbindelse kan • For undgå vibrationer eller
vandlækage.
forårsage vand mangel.
forårsage fejl på produktet.
Du må ikke installere produktet, hvor støjen eller
varm luft fra udendørs
enheden kan beskadige
eller forstyrre kvarterer.
• Kan det forårsage et problem med dine naboer.

Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet.

• Undgå personskader.

Du må ikke installere
produktet, hvor det vil
blive udsat for hav vind
(salt spray) direkte.
• Det kan forårsage korrosion på produktet.
Korrosion, især på kondensator og afdamperribber, kan føre til fejlfunktion
i produktet eller ineffektiv
ydeevne.
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Installation af indendørs
Valg af den bedste placering

Loftsplade

50 eller
mere

330 eller mindre

50 eller
mere

Over 250
330 eller mindre

Loft
Loftsplade

100
eller mere

Enhed: cm

Over 250
330 eller mindre

50 eller
mere

100
eller mere

Loft
Loftsplade

Loftsplade

50 eller
mere

330 eller mindre

Gulv

20 eller mere

• Der bør hverken være varmekilder eller
damp tæt ved enheden.
• Der bør ikke være nogen hindring for, at
hindre luftcirkulationen.
• Enheden skal placeres i rummet, hvor luftcirkulationen er bedst.
• Et sted, hvor der nemt kan foretages
udledning.
• Et sted, hvor der tages hensyn til støjforebyggelse.
• Enheden må ikke installeres tæt på en
døråbning.
• Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads,
som indikeret med pile, væk fra vægge,
lofter og andre forhindringer.
• Indendørs enheden skal holde plads til
vedligeholdelse.

30 eller mere

1. Indendørs enhed

Enhed: cm

Gulv

h Brug venligst et vedlagt ark eller bølgepap
på bunden af pakning, som installation ark.

Eller
Vedlagt ark

Pakning bølgepap på
bunden
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h Når du bruger bund ark, skal du bruge det
efter adskille installationen ark fra pakning af
produktet fra gulvet ved at bruge en kniv
osv.

Installation af indendørs

Lofts dimension og hængende bolt placering
• Dimensionerne af papir model til montering er de samme som dem på loftet åbnings dimensioner.
585~660

585~660

319

570

517

570

517

523

• Find og marker stedet til fastspændingsbolte
og rør hul.
• Bestem retningen af afløbsslangen og placer
så fastspændingsboltene således, at de
skråner en lille smule i afløbsretningen.
• Bor hullet i væggen til fæstningsankeret.

Loft
461

Niveaumåler

875

875

840

684

840

FORSIGTIG:
• Dette klimaanlæg bruger en afløbspumpe.
• Enheden skal installeres horisontalt
ved brug af en niveaumåler.
• Pas på, at el ledningerne ikke beskadiges
under installationen.

671

787

Enhed: mm
1,000 (Ceiling opening)
931.6
893.4 (Hanging bolt)
860
330 (Hanging bolt) 60
60

450 (Ceiling opening)
390

Loftsplade

DANSK
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BEMÆRK

• Grundigt undersøge følgende installationen steder:
1. I sådanne steder som restauranter og køkkener, som overholder en betydelig mængde olie,
damp og mel til turbo fanen, af varmeveksleren og afløbspumpen, hvilket resulterer i varmeveksling reduktion, sprøjtning, forstøvning af vand dråber, afløbspumpens funktionsfejl osv.
I disse tilfalder skal du gøre følgende tiltag:
• Sørg for, at ventilatoren røg-indsamling hætte på et madlavning bord har tilstrækkelig kapacitet, så det trækker fedtet damp, som ikke burde løber ud og suges af klimaanlægget.
• Gør tilstrækkeligt afstand fra en madlavningsrum til klimaanlægget, så det måske vil suge
olie fra damp.
Klimaanlægget

Sørg for
tilstrækkelig
afstand
Anvend en ventilator
med tilstrækkelig
kapacitet til emhætten.
Koge bord

2. Undgå at installere airconditionanlægget i sådanne tilfælde, hvor skæreolie tåge eller jern pulver
er i suspension i fabrikker mv.
3. Undgå steder, hvor brændbar gas genereres, strøm lagres eller ventileres.
4. Undgå steder, hvor svovl, sure gas eller ætsende gas genereres.
5. Undgå steder tæt på højfrekvensgeneratorer.

Indendørs enhed installation
Loft

Møtrik
(W3/8 eller M10)

Hold boltens længde
fra beslaget på 40 mm
Flad låseskive
til M10 (tilbehør)

Låseskive
(M10)

150mm

Ophængningsbolt
(W3/8 eller M10)

Klimaanlæg

Loftsplade

Loftsplade

Flad låseskive
til M10 (tilbehør)

Møtrik
(W3/8 eller M10)

Papirmodel til
brug ved installation

Juster samme højde
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Anbring skruen til
papirmodellen (4 stk.)
Åbn loftspladen langs
den ydre kant på
papirmodellen

Installation af indendørs

Loft

Flad låseskive
til M10 (tilbehør)

Låseskive
(M10)

90mm

Møtrik
(W3/8 eller M10)

Hold boltens længde
fra beslaget på 40 mm
Klimaanlæg

Loftsplade

Keep the length of *( )mm between
the air conditioner bottom surface
and the ceiling surface

Flad låseskive
til M10 (tilbehør)

Møtrik
(W3/8 eller M10)

Papirmodel til
brug ved installation

Juster samme højde

• De følgende dele er valgfri.
① Ophængningsbolt - W 3/8 or M10
② Møtrik
- W 3/8 or M10
③ Låseskive
- M10
④ Slutskive
- M10

FORSIGTIG: Spænd møtrik og
bolt fast for at undgå, at enheden falder ned.

Loftsplade

Anbring skruen til
papirmodellen (4 stk.)
Åbn loftspladen langs
den ydre kant på
papirmodellen

• Bor hullet til rørene i væggen lidt på skrå til
udendørs siden, ved hjælp af en Ø70mm hul bor.

Væg
Indendørs

Udendørs

5~7mm

Ophængningsbolt
(W3/8 eller M10)

*( ) → TQ/TR : 31~34mm
TP : 15mm
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Installation af fjernbetjening
1. Ret stramt brug af den medfølgende skrue, efter at placere fjernbetjeningen
installations bord på det sted, hvor du gerne installations.
- Sæt den venligst til ikke at bøje fordi dårlig installation kunne finde sted, ved installations bord bøjninger.
Venligst oprettet fjernbetjening bord som passer til genvinding feltet, hvis der er en videreudnyttelse boks.
- Installer produktet for ikke at lave et hul på væggens side, og for at forhindre ryste efter installationen.

2. Kan oprette kabelforbundet fjernbetjening i tre retninger.
- Opsætning retning: overfladen af muren videreudnyttelse, øverste, højre
- Hvis oprettelsen fjernbetjening kabel i øvre og højre side, skal du oprette efter fjernelse fjernbetjening kabel
guide rillen.
h Fjern guide groove med lang næse.
① Genvinding til overfladen af væggen
② Overdel styrerillen
③ Højre del styrerillen

2

2
3

1

<Vejledning til kabel grooves>
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3

Installation af fjernbetjening

3. Ret fjernbetjeningen øverste del ind i installations bord knyttet til overfladen af væggen,
som på billedet nedenfor, og derefter oprette
forbindelse med opsætning bord ved at trykke på nederste del.
- Venligst tilslut sådan så du ikke at laver et hul på fjernbetjeningen og opsætnings øvre og nedre, højre og venstre del.
- Før montering med installationen bord, arrangere kablet
ikke at blande sig i kredsløb dele.

Når du adskiller fjernbetjening fra installations bord, som på billedet nedenfor, efter
isætning ind i den nederste adskille hullet
ved hjælp af skruetrækker og derefter, spinning uret, fjernbetjening er adskilt.

<Tilslutning orden>

Væg
Side

Væg
Side

<Separating orden>

Væg
Side

Væg
Side

- Der er to adskille huller. Venligst individuelt
separat én ad gangen.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige den
indvendige komponenter, når der adskiller.

4. Tilslut indendørs enhed og fjernbetjeningen ved hjælp af tilslutningskablet.
12V

Red

Signal

Yellow

GND

Black

Tjek om stikket normalt er tilsluttet.

Indendørs
enhed side
Tilslutningskabel

5. Brug venligst forlængerkabel, hvis afstanden mellem kablede fjernbetjening og
indendørs enhed er større end 10m.
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FORSIGTIG
Når du installerer den ledningsforbundne fjernbetjening, ikke begrave den i væggen.
(Det kan forårsage skader i temperaturføler.)
Må ikke installeres i kablet for at være 50 m eller derover.
(Det kan forårsage kommunikationsfejl.)
• Ved installation af forlængerledning, skal du kontrollere forbinder retning af stikket i fjernbetjeningen side og
produktsiden for korrekt installation.
• Hvis du installerer forlængerkabel i den modsatte retning, vil stikket ikke være tilsluttet.
• Specifikation af forlængerledning: 2547 1007 22# 2-leder 3 skjold 5 eller derover.

Installation af fjernbetjening

Ledningstilslutninger
• Åbn kontrolboksen dækslet og tilslut Fjernbetjening ledningen og Indendørs strømledningerne.

Tilslutning
af kabel
Fjernbetjening kabel

L

Terminal Block of Outdoor Unit
N 1(L) 2(N) 3 4

Terminal Blok af indendørs enhed
1(L)
2(N)
3
4
5
TIL
LUFTFRISKENER
KIT

INDGANGSEFFEKT

MULIGHEDER

ADVARSEL: Sørg for at skruerne af terminalen er skruet godt fast.

Vedhæft isolering ærme
Rund krympe terminal

Elektrisk ledning
Forbind ledninger i samme sporvidde til begge sider
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ELEKTRISK TILSLUTNING
1. Alle ledninger skal være i overensstemmelse med lokale regler.
2. Vælg en strømkilde, der er i stand til at levere de aktuelle krav for klimaanlægget.
3. Slut strømkilden til enheden via en distributions switch bord designet til dette formål.
4. Terminalen skruer inde i styreboksen kan være løs på grund af vibrationer under transporten.
Kontroller skruer til løs forbindelse.
(Kørsel af klimaanlægget med løs forbindelse kan overbelaste og beskadige elektriske komponenter.)
5. Altid jord klimaanlægget med en grundstødnings ledning og stik som opfylder de LOKALE REGLER.

DANSK
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Tilslutning af rør til indendørs enhed
Klargøring til rør
Den almindeligste årsag til gaslækager er fejl
under kravearbejde. Følg følgende procedure
for at udføre korrekt kravearbejde.

Kobb
-errør

Skrånende Ujævn Ru

90°

1. Skær rør og kabel over.
• Brug rørtilbehørssættet eller de lokalt indkøbte rør.
• Mål afstanden mellem den indendørs og udendørs enhed.
• Skær rørene lidt længere af end den målte afstand.
• Skær kablet 1,5 m længere af end rørlængden.

Rør
Rival

Denne side ned

2. Fjernelse af grater
• Fjern alle grater fuldstændigt fra tværsnittet
af røret.
• Hold kobberrøret nedad, idet du fjerner
graterne, så du undgår, at der falder grater
ned i røret.

Kravemøtrik

Kobberrør

3. Sådan sætter du møtrikken på
• Fjern kravemøtrikkerne, der er fastgjort til
den indendørs og udendørs enhed, og sæt
dem så på røret, efter du er færdig med at
fjerne grater. (Det er ikke muligt at sætte
dem på efter kravearbejdet).
Håndtag

4. Afbrænding arbejde

Stang

"A"

• Kravearbejdet skal udføres med særligt
kraveværktøj til R-410A, som vist herunder.
Udvendig diameter
mm
tommer
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Kobberrør
Klemmehåndtag
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Rødt pilmærke

Glat hele vejen rundt
Indersiden skinner og er uden ridser

= Ukorrekt kravearbejde =

5. Tjek

• Hvis kraveafsnittet ser ud til at være beskadiget,
skal du skære det af og udføre kravearbejdet på ny.

Bøjle
Kegle

Hold kobberrøret fast i en stang (eller snitbakke) i en dimension, som vist i tabellen
herover.

• Sammenlign kravearbejdet med illustrationen herunder.

Stang

Skrå
Samme længde
hele vejen rundt

Beskadiget Revnet Uens
overflade
tykkelse

Installation af fjernbetjening

Rør Tilslutning
1. Form rørene i henhold til dens routing.
Undgå at bøje og bøjning tilbage samme rørsystem point mere end tre gange.
(Dette vil resultere i hærdning røret.)

Flydende siden
Indendørs
enhed

2. Efter deformerer rørene, tilslutter centre af
Unionens montering af indendørs enhed og
rørene, og spænd dem fast med skruenøgler.

Udendørs
enhed

Kravetilslutning
Gas siden
Kravetilslutning

3. Tilslut røret til tjenesten ventil eller kugleventil,
som er placeret under den udendørs enhed.
4. Efter endt rørene, skal du sørge for at kontrollere, om der er gas lækage i indendørs og
udendørs tilslutning.
A

Støvsug tørring

B

Efter endt rørene forbindelsen, udføre vakuum tørring for
tilslutning af rørføring og indendørs enhed.
Undertrykket tørring skal foretages ved hjælp af tjenesten havne i både flydende og gas siden ventiler.

Tilslutning af rørene
1. Når rørsystem installation arbejder, skal du
bruge stikket.
Gas siden

Indendørs
Enheder
24k

A

B

Ø15.88 Ø12.7

30k, 36k

-

-

Flydende siden
A

B

Ø9.52

Ø6.35

Ø9.52

Ø6.35

Kravemøtrik tilspændingsmoment
mm
tommer
kgf.m
Ø6.35
1/4
1.8~2.5
Ø9.52
3/8
3.4~4.2
Ø12.7
1/2
5.5~6.6
Ø15.88
5/8
6.3~8.2
Ø19.05
3/4
9.9~12.1

Tilslutningsrør størrelse
Indendørs Enheder

Gas siden

Flydende siden

7k, 9k, 12k

Ø9.52

Ø6.35

18k, 24k

Ø12.7

Ø6.35

30k, 36k

Ø15.88

Ø6.35

3. Fastgør til slut kravemøtrikken med momentnøglen, indtil nøglen klikker.
n Når du fastgør kravemøtrikken med momentnøglen, skal du sørge for, at fastgørelsesretningen
følger pilen på momentnøglen.
FORSIGTIG: Brug to skruenøgler og stram med regelmæssige moment.
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2. Ret midten af rørene ind og fastgør kravemøtrikken tilstrækkeligt med håndkraft.

Installation af fjernbetjening

Installation af dekorativpanel
Dekorativpanel har en særlig installationsretning.
Papirskabelonen skal altid fjernes, før dekorativpanellet installeres.

1. Fjern emballagen og tag luftindtag gitter
fra frontpanelet.
Front grille

2. Fjern Hjørne dækker af panelet.

Coner cover

3. Monter panelet af enheden ved at sætte
kroge som vist på billedet.

Hook clip
Hook

4. Indsæt to skruer på diagonale hjørner af
panelet. Spænd ikke boltene helt.
(De skruer er inkluderet i indendørs
enhed boks.)
Kontrollér justeringen af panelet med loftet. Højde kan justeres ved hjælp af hængende boltene som vist på billedet. Sæt
de to andre skruer og stram alle skruer
helt.
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5. Monter hjørne dækker.

6. Åbne to skruer i kontrolpanelet.

Screw

7. Tilslut på display-stik og to vinge-kontrol
stik på frontpanelet til indendørs enhed
PCB. Position mærkning på PCB er som:
Display stik: CN-DISPLAY
Vane-kontrol stik: CN-VANE 1, 2

CN-VANE 1,2

CN-DISPLAY

8. Luk dækslet til kontrol boksen.

DANSK

9. Installer luftindtag gitter og Filter på
panelet.
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FORSIGTIG: Dekorativpanelet skal installeres meget omhyggeligt!
Koldluftlækager forårsager "sveddryp" (kondens). ⇨ Der falder vanddråber ned.
"Rigtigt" eksempel

Forkert eksempel
Klimaanlæg

Klimaanlæg
Luft

Koldluftlækage
(ikke godt)

Loftsplade

Loftsplade
Dekorativ panel

Dekorativ panel
Monter isoleringen (denne del)
og undgå koldluftlækager.

Indendørs enhed Dræn Rør
• Afløbsrøret skal hælde nedad (1/50 til
1/100): Sørg for, at der ikke sker op-og-ned
hældning, så du undgår tilbageløb.
• Under tilslutning af afløbsrøret skal du
passe på, at du ikke lægger for meget tryk
på indendørs enhedens afløbsåbning.
• Den ydre diameter på afløbstilslutningen på
indendørs enheden er 32 mm.

Det er ikke
tilladt at føre i
retning opad.

Rørholder
Indendørs enhed

Afløbsåbning til
vedligeholdelse

Rørmateriale:
Polyvinylklorid rør VP-25 og rør tilpasninger.

1/50~1/100
MAX 700mm

• Du skal huske at udføre varmeisolering på
afløbsrørene.
Varmeisoleringsmateriale: Polyethylenskum med en større tykkelse end 8 mm

AFLØB TEST
Dette klimaanlæg bruger en afløbspumpe til at dræne vandet med.
Anvend følgende procedure for at teste afløbspumpens funktion:
Bøjelig afløbsslange
(tilbehør)

Tilfør vand

Masterafløbsrør

Afløbspumpe

Afløbs
-åbning

Lim samlingen
sammen

Tilslutning til afløbsslange
Brug klemmen (tilbehør)

Dræn gryde

• Tilslut masterafløbsrøret til det udvendige rør og lad
det forblive der foreløbigt, indtil testen er afsluttet.
• Tilfør vand til den bøjelige afløbsslange og tjek røret
for lækager.
Bøjelig afløbsslange
• Når strømføringen er færdig, skal du huske at tjekke,
at afløbspumpen fungerer normalt og uden at støje.
• Når testen er afsluttet, skal du tilslutte det bøjelige
Bøjelig afløbsslange
afløbsrør til afløbsåbningen på indendørs
enheden.

Bøjelig afløbsslange
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VARMEISOLERING
1. Brug varmeisoleringsmateriale med en fremragende varmebestandighed til kølemiddelrørene
(over 120°C).
2. Forholdsregler i tilfælde med høj fugtighed:
Dette klimaanlæg er blevet testet i henhold til "KS Standardbetingelser for
tågedis" og bekræftet fejlfri.
Dog er det sandsynligt, at der kan falde
vanddråber ned, hvis det betjenes i
lang tid i en atmosfære med høj fugtighed (dugpunkt: mere end 23°C).
I så fald skal du føje mere varmeisoleringsmateriale til i henhold til følgende
procedure:

Fastgørelse bånd
(tilbehør)

Kølemiddelrør
Indendørs
enhed
Termisk isolator
(tilbehør)

• Varmeisoleringsmateriale, der skal klargøres… Adiabatisk glasuld med en tykkelse på 10 til 20 mm.
• Placer glasuld på alle klimaanlæg, der er placeret i loftsatmosfærer.

Testkørsel
1. FORHOLDSREGLER VED TESTKØRSEL
• Den oprindelige strømforsyning skal yde mindst 90% af den nominelle spænding.
Ellers bør klimaanlægget ikke sættes i drift.

FORSIGTIG ① Ved testkørsel skal man først udføre en afkølingsprocedure, også
selv om det er i løbet af en varmesæson. Hvis man først udfører en
opvarmningsprocedure, fører det til problemer med kompressoren.
Så der gøres stor opmærksomhed herpå!
② Testkørslen skal udføres i mere end 5 minutter uden afbrydelser.
(Testkørslen annulleres automatisk 18 minutter senere)
• Testkørslen startes ved, at man trykker på rumtempertur-testknappen og tidskontrol-testknappen på samme tid i 3 sekunder.
• Tryk på en vilkårlig knap for at annullere testkørslen.

Kontroller følgende punkter når installationen er fuldført

□Er der tilstrækkelig luftcirkulation?
□Forløber tømningen jævnt?
□Er opvarmingens isolation komplet
(køle og drøne afløb)?
□Er der nogen som helst kølemiddellækager?

□Kan fjernbetjeningen bruges?
□Er der nogen som helst forkert ledningsføring?
□Er terminalskruerne løse?
M4......118N.cm{12kgf.cm} M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm} M8......588N.cm{60kgf.cm}
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• Når installationen er udført, skal du huske at måle og notere testkørselsresultaterne og opbevare
de målte data m.v.
• Måleemner er rumtemperatur, udendørs temperatur, indsugningstemperatur, udblæsningstemperatur, vindhastighed, vindstyrke, spænding, strøm, tilstedeværelsen af unormal vibration og støj,
driftstryk, rørtemperatur, kompressortryk.
• Følgende emner skal tjekkes i forbindelse med struktur og udseende.

Testkørsel

2. Tilslutning af strømforsyning
1. Tilslut strømforsyningskablet til den uafhængige strømforsyning.
• Der kræves relæ.
2. Lad enheden køre i femten minutter eller
i længere tid.

3. Evaluering af ydeevne
1. Mål temperaturen på luftindsugningen og luftudblæsningen.
2. Kontroller, at forskellen mellem indsugningstemperaturen og udblæsningstemperaturen er mere end 8°C
(afkøling) eller modsat (opvarmning).

Termometer

FORSIGTIG:

Efter at ovennævnte betingelser er bekræftet, skal ledningsføringen
klargøres, som følger:
1) Undlad at have en individuel strømkreds specifikt for klimaanlægget.
Ledningsføring: Man skal henholde sig til strømskemaet, der sidder på indersiden af låget
til kontrolboksen.
2) Sørg for, at der er en relækontakt mellem strømkilde og enhed.
3) Skruerne, der fastholder ledningerne i elhuset, rystes muligvis på grund af vibrationerne,
som enheden udsættes for under transport. Kontrollér dem og sørg for, at de alle er fastspændte. Hvis de er løse, kan det forårsage en sammenbrænding af ledningerne).
4) Strømkildespecifikation.
5) Kontrollér, at der er tilstrækkelig elkapacitet.
6) Sørg for, at startspændingen bibeholdes på mere end 90 procent af den nominelle spænding, der er mærket på navnepladen.
7) Kontrollér, at kabeltykkelsen er som specificeret på strømkildespecifikationen.
(Læg især mærke til forholdet mellem kabellængde og tykkelse).
8) Undlad at installere et afledningsrelæ, hvor der er vådt eller fugtigt.
9) Følgende problemer kan opstå ved spændingsfald:
• Vibrering af magnetafbryderen vil beskadige afbryderpunktet, sikringen går, forstyrrelse af den
normale overbelastningsfunktion.
• Ikke korrekt opstartsstrøm til kompressoren.

OVERDRAGELSE
Undervis kunden I drifts og vedligeholdelses procedure, ved brug af drifts manualen (luft filter
rensning, temperatur kontrol osv).
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Valgfri drift
Installerings indstilling -Test kørsels tilstand
Efter installering af produktet, skal du køre en Test kørsels tilstand.
For nærmere oplysninger relateret til denne operation, henvises til produktets manual.
at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang
til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i
mere end 3 sekunder for at være sikker.
- Annuller venligst den højre og venstre
vind retning for RAC produkt.

Funktion Kode Indstil

figur '01' blinker på den nedre del
2 Setup
af indikations vinduet.

3 Tryk

knappen for at starte.

test kørsel, vil pres på knappen
4 Under
nedenunder annullere testforløbet.
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- Vælg operation, temperatur op/ned,
vind styrke kontrol, vind retning,
start/stop knap.

Valgfri drift

Installerings indstillinger - Indtaste adressen på central kontrol
Det er funktionen der skal bruges for at forbinde central kontrol.
Venligst referer til central kontrol manualen for detaljer.
at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives
adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk
venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.
du gå ind i adresse opsætnings tilstand ved
2 Hvis
hjælp af
knappen, indikeres det som på
billedet nedenfor.

Indendørs nr.
Gruppe nr.
Funktion Kode

indendørs nr. ved at trykke
3 Indstil
knappen. (0~F)

til indendørs nr. indstillings
4 Skift
mulighed ved tryk på
knappen.

nr. ved at trykke på
5 Indstil indendørs
knappen.

på
6 Tryk
gemme.

knappen for at

at trykke på
7 Ved
indstillings tilstand.

knappen vil du forlade

❈ Efter opsætning, bliver der automatisk
slukket opsætningstilstanden, hvis der ikke
er noget knap input i 25 sekunder.
❈ Når du går ud uden at trykke på indstil
knappen, vil manipulationsværdien ikke
blive registreret.
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Installerings indstilling - Termostat
Dette er den funktion der vælger temperatur føleren for at vurdere rummets temperatur.

at trykke på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjeningens opsætningstilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang
til bruger opsætningstilstand. Tryk venligst i
mere end 3 sekunder for at være sikker.

2

Hvis du flytter til føleren til måling af
stuetemperatur ved at trykke
knappen,
indikeres det som på billedet nedenfor.

termostats værdi ved at trykke
3 Set
knappen. (01: Fjernbetjening, 02: Indenfor,
03: 2TH)

Funktion Kode

4 Tryk på

Termostats Indstilling

knappen for at gemme.

at trykke på
5 Ved
indstillings tilstand.

knappen vil du forlade

❈ Efter opsætning, bliver der automatisk
slukket for indstillings tilstand, hvis der
ikke er noget knap input i 25 sekunder.
❈ Når du går ud uden at trykke på indstil
knappen, vil manipulationsværdien ikke
blive registreret.

<Termostat Tabel>

Køling
03 2TH
Varme

Funktion
Valg i fjernbetjenings temperatur føler
Valg i indendørs enheds temperatur føler
Valg af højere temperatur via sammeligning af indendørs enhedens og
den kablede fjernbetjenings temperatur.
(Der er produkter der kan kører ved en lavere temperatur.)
Valg af lavere temperatur via sammeligning af indendørs enhedens og
den kablede fjernbetjenings temperatur.

j Funktionen af 2TH har forskellige valgmuligheder afhængigt af produktet.
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Temperatur føler valg
01 Fjernbetjening
02 Indendørs enhed

Valgfri drift

Installerings Indstilling –Lofts Højde Valg
Denne funktion er til at justere FAN Luftmængde i henhold til loftshøjde (kun kassette model)
at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, træder den i
fjernbetjenings installations tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, træder den i
bruger installations tilstand. Tryk venligst på
mere end 3 sekunder for at være sikker.

2

Hvis der flyttes til loftshøjde på valgmenuen
ved at trykke på
knappen, indikerer det,
som billedet nedenfor.

statisk tryk ved at trykke på
3 Vælg
knappen. (01: Lav, 02: Standard, 03:
Høj, 04: Meget Høj)

Funktion Kode

4 Tryk på

Thermistor indstilling

knappen for at gemme.

at trykke på
knappen vil du forlade indstillinger mode.
5 Ved
❈ Efter opsætning, bliver der automatisk
slukket for installations tilstand, hvis der
ikke er noget knap input i 25 sekunder.
❈ Når du går ud uden at trykke på SET knappen,
vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

<Valg af loft højde tabel>
01
02
03
04

Lofts højde
Lav
Standard
Høj
Super høj

Beskrivelse
Formindsk den indendørs luftstrøms rate, 1 trin fra standard niveau.
Indstil den indendørs luftstrøms rate som standard niveau.
Forøg den indendørs luftstrøms rate, 1 trin fra standard niveau.
Forøg den indendørs luftstrøms rate, 2 trin fra standard niveau.

j Loftshøjde indstilling er tilgængeligt på kun nogle produkter.
j Loftshøjde på 'Super høj' funktion findes muligvis ikke, afhængigt af indendørs enhed.
j Der henvises til det produkt manual for flere detaljer.
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Installerings Indstilling-Gruppe indstilling
Det er en funktion for indstillinger i gruppe kontrol, eller 2-fjernbetjenings kontrol.
at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjeningens indstillings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang
til bruger indstillings tilstand. Tryk venligst i mere
end 3 sekunder for at være sikker.

2

Ved at trykke på
knappen gentagne
gange, skiftes til master/slave valgmenuen
som vist på billedet nedenfor.

Master/ Slave ved at trykke
3 Vælg
på
knappen.
(00: Slave, 01: Master)

Funktion Kode

4 Tryk på

Master/Slave værdi

knappen for at gemme.

at trykke på
5 Ved
indstillings tilstand.

knappen vil du forlade

❈ Efter opsætning, bliver der automatisk
slukket for opsætnings tilstanden, hvis der
ikke er noget knap input i 25 sekunder.
❈ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen,
vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

Fjernbetjening

Slave

h Referer til 'gruppe kontrol' delen for detaljer
• Ved styring i grupper, grundlæggende drifts indstillinger, luftstrøm styrke svag / medium / stærk,
lås indstilling af fjernbetjeningen, tidsindstillinger, og andre funktioner kan være begrænset.
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Master

Funktion
Indendørs enheden kører via master fjernbetjening på gruppe kontrol.
(Master indstilles ved levering fra lageret.)
Indstil alle fjernbetjeninger undtaget en master fjernbetjening til slave på
gruppe kontrol

Valgfri drift

Installerings Indstilling-Tør kontakt tilstand indstilling
Tør kontakt funktionen er den funktion der er mulig at bruge når kun tør kontakt udstyret er
købt/anskaffet separat.
at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang
til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i
mere end 3 sekunder for at være sikker.
at trykke på
knappen gentagne gange,
2 Ved
skiftes til tør kontakt valgmenuen som vist på
billedet nedenfor.

tør kontakt indstilling ved at trykke
3 Vælg
på
knappen.
(00: Automatisk, 01 : manuelt)

Funktion Kode

på
4 Tryk
gemme.

Tør kontakts
indstillings værdi

knappen for at

at trykke på
5 Ved
indstillings tilstand.

knappen vil du forlade

❈ Efter opsætning, bliver der automatisk
slukket for opsætnings tilstand, hvis der
ikke er noget knap input i 25 sekunder.
❈ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen,
vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

▶ Hvad er tør kontakt?
Ligesom et hotel nøglekort og krop opfattelses føler, er det signalet for berøring af kontakten når
airconditionanlægget bruges med sammenlåsning.

• Venligst referer til tør kontakts manualen for mere information.
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Installerings indstilling-Celsius / Fahrenheit skift
Denne funktion er brugt for at skifte displayet mellem Celsius and Fahrenheit.
(Kun optimeret til U.S.A)
at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid,
gives adgang til bruger opsætnings
tilstand. Tryk venligst i mere end 3
sekunder for at være sikker.
tryk på knappen
2 Gentag
funktions kode 12.

Funktion Kode

for at vælge

Konverterings tilstand værdi

Eks) Fahrenheit indstilling
temperatur enheds tilstand ved at
3 Vælg
trykke på
knappen.
(00: Celsius, 01: Fahrenheit)

på
4 Tryk
frigive.

knappen for at gemme eller

forlade uden input efter 25
sekunder.

h Når der trykkes på
der.

knappen i Fahrenheit tilstand, vil temperaturen stige/falde 2 gra-
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knappen for at forlade
5 Tryk
ellers vil systemet automatisk

Valgfri drift

Installerings indstilling -Valgfri funktions indstilling
Indstilling af funktionen for indendørs enhed, når luftrensning/varmer/befugteren/op/ned
grill/Ventilation KIT/elpatron er installeret for nylig, eller installeret enhed er fjernet.

at holde på
knappen i 3
1 Ved
sekunder, gives adgang til
fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives
adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk
venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.
at trykke på
knappen gentagne
2 Ved
gange, skiftes til valg af funktion kode som
vist på billedet nedenfor.
Funktion
Kode
Plasma rensning
20
Elektrisk opvarmer
21
Affugter
22
Elevations grill
23
Ventilations kit
24
Supplerende opvarmer 25

eksisterende tilstand
3 Vælg
for hver tilstand ved at trykke
på

knappen.

(00: ikke installeret,
01 : installeret)

Funktion Kode

på
4 Tryk
gemme.

Eksisterende tilstand

knappen for at

at trykke på
5 Ved
indstillings tilstand.

knappen vil du forlade

❈ Efter opsætning, bliver der automatisk
slukket for indstillings tilstand, hvis der
ikke er noget knap input i 25 sekunder.
❈ Når du går ud uden at trykke på indstil
knappen, vil manipulationsværdien ikke
blive registreret.
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