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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs dessa försiktighetsåtgärder noga så att installationen utförs
korrekt. Efter slutförd installation, kontrollera att enheten fungerar
korrekt vid driftsättning. Ge kunden instruktioner om hur enheten
hanteras och underhålls.

Informera också kunden om att de bör lagra denna installations-
handbok tillsammans med användarhandboken för framtida referens.

Denna enhet lyder under beskrivningen "utrustning som ej är
tillgänglig för allmänheten".

Försiktighetsåtgärder

Enheten är en A-klassad produkt. I en hushållsmiljö kan den här
produkten orsaka radiostörningar och användaren måste då vidta
lämpliga åtgärder.

Varning

■ Installationen bör utföras av återförsäljaren eller annan behörig
yrkesman.
Felaktig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar
eller eldsvåda.

■ Installera enheten enligt instruktionerna i denna handbok.
Ofullständig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska
stötar eller eldsvåda.

■ När du installerar enheten i ett litet rum måste du se till att
koncentrationen av köldmedium inte överstiger tillåtna
begränsningar vid eventuellt läckage.
Kontakta återförsäljaren för mer information. För hög koncentra-
tion av köldmedium i slutna miljöer kan leda till syrebrist.

■ Använd bara medföljande eller föreskrivna delar under
installationen.
Om andra delar används kan enheten falla eller också kan
vattenläckage, elektriska stötar eller eldsvåda uppstå.

■ Installera enheten på ett stabilt underlag som klarar av tyngden.
Dåligt underlag eller ofullständig installation kan leda till skada
om enheten välter.

■ Tag hänsyn till starka vindar, orkaner eller jordbävningar när du
utför det angivna installationsarbetet.
Felaktigt installationsarbete kan orsaka olyckor som en följd av
att utrustningen faller ned.

■ Genomför elektriska installationer i enlighet med installations-
handboken samt nationella bestämmelser och vedertagna
arbetssätt.
För låg kapacitet eller ofullständig elektrisk installation kan
orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

■ Använd angivna typer av kablar för strömförsörjningar eller elek-
triska kontakter mellan inomhusenheter och utomhusenheter.
Fäst de anslutande ledningarna med klämmor så att inte
kopplingsplintarna utsätts för yttre påfrestningar. Slarv med
anslutningar eller klämmor kan leda till överhettning eller att
eldsvåda uppstår.

■ Vid koppling av strömförsörjningen samt anslutningen mellan
inomhus- och utomhusenheter ska kablarna placeras så att
locket till kopplingsboxen kan fästas ordentligt.
Felaktig placering av locket till kopplingsboxen kan orsaka
elektriska stötar, eldsvåda eller överhettade terminaler.

■ Om det har läckt ut köldmedium under installationen måste
rummet ventileras.
Kylmedlet bildar en giftig gas om det utsätts för öppen eld.

■ Kontrollera att inget köldmedium läcker ut när installations-
arbetet är färdigt.
Kylmedlet bildar en giftig gas om det utsätts för öppen eld.

■ Stäng av enheten innan du vidrör några strömförande delar.

■ Vidrör aldrig köldmedium som läckt ut då detta kan orsaka
köldskador.
Det kan leda till förfrysningsskador.
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LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE
INSTALLATIONEN.

SPARA MANUALEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR
FRAMTIDA BRUK SOM REFERENS.

Om du inte följer varningar som klassificerats som
VARNING kan det resultera i dödsfall.

Om du inte följer varningar som klassificerats som
FÖRSIKTIGT kan det orsaka kroppsskador eller skador på
utrustningen.
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Försiktigt

■ Jorda enheten.
Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning,
åskledare eller jordning för en telefonledning.
Dålig jordning kan leda till elektriska stötar.

■ Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar.

■ Följ instruktionerna i den här installationshandboken och
installera dräneringsrören för korrekt dränering, och isolera
sedan rören för att förhindra kondens.
Felaktig installation av dräneringsrör kan orsaka vattenläckor
och sakskador.

■ Installera inomhus- och utomhusenheterna, strömsladdar och
signalkablar minst 1 meter från TV- eller radioapparater för att
förhindra bildstörningar eller brus. (Beroende på radiovågorna
kan ett avstånd på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera
bruset.)

■ Den trådlösa fjärrkontrollens räckvidd kan vara kortare än väntat
i rum med elektroniskt startade lysrör. (Elektroniskt startade
lysrör.)
Placera inomhusenheten så långt bort som möjligt från
lysrörsarmaturer.

■ Installera inte enheten på följande platser:
• Där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga produceras, t.ex. i ett

kök.
Plastdelar kan skadas och trilla av och en vattenläcka kan
uppstå.

• Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att
köldmediet läcker ut.

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

• Där lättantändlig gas kan läcka ut, där kolfiber eller lättantändligt
damm finns i luften eller där brandfarliga vätskor, som thinner
eller bensin, hanteras.
Drift under sådana förhållanden kan orsaka eldsvåda.

FÖRE INSTALLATION

■ När du lyfter ut enheten ur förpackningen ska du hålla den i de
fyra lyftöglorna och inte påfresta några andra delar, särskilt
köldmediumrör och dräneringsfästet.

■ Kontrollera vilken typ av R410A-köldmedium som ska användas
innan du installerar enheten. (Om du använder fel köldmedium
fungerar enheten kanske inte som normalt.)

■ De tillbehör som krävs för installationen måste du förvara tills
installationen är slutförd. Kasta inte bort dem!

■ Bestäm dig för en transportväg.

■ Packa inte upp enheten förrän den är framme vid installations-
platsen. Om det är nödvändigt att packa upp den tidigare bör
enheten lyftas med en mjuk lina eller med rep och skyddsplattor
för att inte enheten ska skadas eller repas.

■ För installation av utomhusenheten, se installationshandboken
som medföljer denna.

■ Installera eller använd inte enheten i sådana utrymmen som
anges nedan.
• Platser med mineraloljor, oljedimma eller ångor som t.ex. kök.

(Plastdelar kan försvagas, vilket kan leda till att enheten faller
eller börjar läcka.)

• Platser med korroderande gas, t.ex. svavelångor. (Kopparrör och
hårdlödda områden kan oxidera, vilket kan leda till
köldmediumläckor.)

• Platser där brännbara eller brandfarliga, instabila gaser eller
vätskor som thinner eller bensin används. (Gas i närheten av
enheten kan antändas.)

• Platser med maskiner som kan avge elektromagnetiska fält. (Kan
medföra att styrsystemen sätts ur funktion.)

• Platser där salthalten i luften är hög, t.ex. platser nära havet,
samt där spänningsvariationerna är stora, t.ex. i vissa fabriker.
Detta gäller även båtar och bilar.

■ Både inomhus- och utomhusenheterna är anpassade för att
installeras både i offentlig miljö och i lätt industrimiljö.
Vid installation i hemmiljö kan det orsaka elektromagnetiska
störningar.

Försiktighetsåtgärder

■ Läs igenom den här handboken noggrant innan du påbörjar
installationen av enheten.

■ Installationen bör skötas av återförsäljaren eller en kvalificerad
servicetekniker. Felaktig installation kan leda till läckor, eller i
värsta fall elektriska stötar eller brand.

■ Använd endast delar som medföljde enheten eller som uppfyller
specifikationerna. Användning av andra delar kan orsaka att
enheten faller, börjar läcka eller i värsta fall till elektriska stötar
eller brand.

■ Montera ett luftfilter (införskaffas lokalt) i luftintagspassagen för
att förhindra vattenläckor osv.

Tillbehör

Kontrollera att följande tillbehör levererats med enheten. (Tillbehör
placeras i enhetens luftutlopp)

Anslutet rör
(Endast för 
FXMQ200+250MFV1)

1

Isolering för rör:

• för gasrör (inner-
diameter Ø31,8)
(Endast för
FXMQ1250MFV1)

1

• för vätskerör (inner-
diameter Ø25,4)

1

Tätning

• Endast för
FXMQ125MFV1

1

• Med slits
(Endast för
FXMQ200+250MFV1)

4

Fjäderbricka (M10)
(Endast för 
FXMQ200+250MFV1)

2

Sexkanthuvudsbult (M10x40)
(Endast för 
FXMQ200+250MFV1)

2

Skruv för flänskoppling (M5) FXMQ125MFV1
FXMQ200+250MFV1

16
28

Bricka 8

Klämma 6
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Extra tillbehör

En separat trådbunden fjärrkontroll krävs för denna enhet.

Följande punkter måste utföras extra noga och 
kontrolleras efter installation

Följande ska kontrolleras efter slutfört arbete

Se även "Försiktighetsåtgärder" på sid 1.

Kontrolleras vid leverans

Punkter för förklaring av användningen

De punkter som markerats VARNING och FÖRSIKTIGT i användar-
handboken är de punkter som gäller risk för kroppsskada och
materiella skador förutom den allmänna användningen av produkten.
Därför är det viktigt att i detalj förklara det beskrivna innehållet och
dessutom be kunderna att läsa användarhandboken.

Information till installatören

■ Ge kunderna grundliga instruktioner i korrekt hantering av
enheten (särskilt rengöring av filter, styrning av olika funktioner
och justering av temperaturen) genom att låta dem utföra dessa
funktioner själva med hjälp av handboken.

■ Använd inte enheten på platser nära havet där luften har hög
salthalt, i fabriker eller andra platser med spännings-
fluktuationer, i fordon eller fartyg.

ATT VÄLJA PLATS FÖR INSTALLATIONEN

Över 30°C och RH 80% i innertaket eller om friskluft tas in i taket
krävs ytterligare isolering (tjocklek ≥10 mm glasull eller polyeten).

1 Välj en installationsplats som uppfyller följande krav och
som även passar kundens önskemål.

■ Som kan bära enhetens vikt.

■ Ovanför enheten (t.ex. i innertaket) där skador omöjligt kan
uppstå på grund av droppande vatten från köldmediumrör,
dräneringsrör, vattenrör osv.

■ Om strukturen inte kan bära enhetens vikt kan enheten falla
ned och orsaka allvarliga skador.

■ Där innertakets lutning är obetydlig.

■ Där inget blockerar luftcirkulationen.

■ Där kondensvatten kan ledas bort på lämpligt sätt.

■ Där tillräckligt utrymme för installation och underhåll kan
tillgodoses.

■ Där en optimal luftcirkulation kan tillgodoses.

■ Där det inte finns risk för läckor av lättantändliga gaser.

■ Där den totala rörlängden för inomhus- och utomhusenheter
understiger den maximalt tillåtna rörlängden.
(Se kapitlet "Köldmediumrör" i installationshandboken som
medföljde utomhusenheten

■ Platser där ett hål kan tas upp för service och underhåll. Se
bilden i "Förberedelser före installation" på sid 4.

2 Använd upphängningsbultar för installationen. Kontrollera
om innertaket är tillräckligt starkt för att bära enhetens vikt.
Vid tveksamhet bör taket förstärkas innan enheten
installeras.

OBS! Om du vill använda en annan fjärrkontroll än den ovan
väljer du en lämplig fjärrkontroll med hjälp av kataloger
och tekniskt material.

Pricka av ✓ när 
kontroll utförts

■ Har inomhus- och utomhus-
enheterna fästs ordentligt?

Enheterna kan falla ned, vibrera 
eller föra oljud.

■ Är kontroll av gastäthet klar? Kylningen kan bli otillräcklig.

■ Är enheten helt isolerad? Kondensvatten kan droppa ned.

■ Fungerar dräneringen som 
den ska?

Kondensvatten kan droppa ned.

■ Stämmer matnings-
spänningen med vad som 
anges på märkplåten?

Enheten kan sluta fungera och 
komponenter kan brännas 
sönder.

■ Är elektriska ledningar och rör 
anslutna som de ska?

Enheten kan sluta fungera och 
komponenter kan brännas 
sönder.

■ Är enheten riktigt jordad? Läckströmmar är farliga.

■ Är rätt kabeldimensioner 
använda?

Enheten kan sluta fungera och 
komponenter kan brännas 
sönder.

■ Är inom- och utomhus-
enheternas luftintag och 
luftutsläpp fria från 
blockering?

Kylningen kan bli otillräcklig.

■ Har kylrörens längd och 
tillsats av extra köldmedium 
antecknats?

Det är oklart hur mycket köld-
medium som finns i systemet.

Pricka av ✓ när 
kontroll utförts

■ Har du förklarat hur användningen går till medan du visat 
kunden användarhandboken?

■ Har du givit användarhandboken till kunden?

FÖRSIKTIGT

Installera inomhus- och utomhusenheterna,
strömsladden och signalkablar minst 1 meter från TV-
eller radioapparater för att förhindra bildstörningar
eller brus. (Beroende på radiovågorna kan ett avstånd
på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.)

1 Utomhusluftkonditioneringsenhet (överdel)

2 Serviceutrymme

≥6
50

 m
m

≥5
30

 m
m

≥1100 mm

1

2
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FÖRBEREDELSER FÖRE INSTALLATION

1. Relativa positioner för enheten och upphängningsbulten

2. Installera en flexibel luftkanal för luftutloppet och luftintaget så att
vibrationer från enheten inte går över i luftkanalen eller innertaket.
Du bör också använda ljudisoleringsmaterial på luftkanalens
insida och vibrationsisoleringsgummi för upphängningsbultarna.

3. Öppna installationsöppningen. (Förberedda tak)

■ När installationsöppningen tagits upp i taket där enheten ska
installeras för du igenom köldmediumrör, dräneringsrör samt
strömkablar, signalkablar och fjärrstyrningskablar till
enhetens rör- och kabelanslutningsportar.
(Se "Kylrör" på sid 5, "Ansluta dräneringsrör" på sid 7 och
"Elektriska kopplingar" på sid 7 för mer information.)

■ Efter upptagning av hålet i taket kan det bli nödvändigt att
förstärka takkonstruktionen för att förhindra skakningar eller
bibehålla takets form.
Rådgör med en arkitekt eller snickare.

4. Installera upphängningsbultarna. (Använd bultar med 10 mm
diameter.)
Installera enheten där strukturen är tillräckligt stark för att bära
enhetens vikt. Använd infällda insatser eller förankringsbultar i
nya byggnader och hålförankringar i gamla byggnader. Anpassa
avståndet till innertaket i förväg.

Exempel:

ENHETSINSTALLATION

Det är enklare att installera extratillbehör innan enheten installeras.
Se installationshandböckerna som medföljde tillvalsutrustningen.

När det gäller komponenterna för installationsarbetet ska du använda
de medföljande tillbehören och de komponenter som anges av vårt
företag.

1 Tillfällig installation av enheten

Montera konsolerna i upphängningsbultarna. Fäst konsolerna
uppe och nere med muttrar 1~3 (M10, anskaffas lokalt) och
brickor (M10, tillbehör)

2 Anpassa höjden på enheten med mutter 2 (se bilden ovan).

3 Kontrollera att enheten är placerad i våg.

Använd ett vattenpass eller en vinylslang fylld med vatten för att
kontrollera att enheten är i våg och att lutningen mot dränerings-
fästet och luftintagssidan är inom 1°. (Se bilden nedan)

1 Luftutlopp

2 Utomhusluftkonditioneringsenhet

3 Luftintag

4 Upphängningsbult (x4)

5 Inspektionslucka (600x600)

6 Serviceutrymme

Modell A B

FXMQ125 744 685

FXMQ200+250 1380 1296

1148

1100

≥1100

≥6
50

±1
50

5

4

31

6

2

1 Takskiva

2 Balk

3 Lång mutter eller spännskruv

4 Upphängningsbult

5 Utomhusluftkonditioneringsenhet

OBS! Alla komponenter ovan ingår i fältförrådet.

1 Huvudenhet

2 Mutter 1 (anskaffas lokalt)

3 Bricka (tillbehör)

4 Konsol (monterad på enheten)

5 Mutter 2 (anskaffas lokalt)

6 Mutter 3 (anskaffas lokalt)

1

2
3

45

1

2

3

4

5

6
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4 Dra åt mutter 1 och 3 (se bilden i "Tillfällig installation av
enheten" på sid 4).

5 Isolera de fyra konsolerna med tätningen (tillval). Isolera
konsolerna så att ytan och kanterna på upphängnings-
konsolerna inte kan ses.

KYLRÖR

〈För köldmediumrördragning mellan utomhusenheten och
denna enhet, se installationshandboken som medföljer
utomhusenheten. Se tabell 1.〉

Tabell 1

〈Värmeisolera båda sidor av gas- och vätskerör helt. Annars kan
en vattenläcka uppstå.〉

〈När du använder en värmepump kan gasrörens temperatur
uppgå till ca 120°C, så använd tillräckligt tålig isolering.〉

〈Bättra på isoleringen på köldmediumrören i enlighet med
installationsmiljön. Om isoleringen inte är tillräcklig kan
kondens bildas på isoleringsytan.〉

〈Kontrollera vilket köldmedium som ska användas innan
rördragningen utförs. Korrekt drift är inte möjlig om
köldmediumtyperna inte stämmer överens.〉

■ Utomhusenheten fylls med kylmedium.

■ Använd både skiftnyckel och momentnyckel, som visas i bilden,
när rören ansluts eller kopplas loss från enheten.

■ Se "Tabell 2" på sid 5 för kragkopplingsmutterns dimensioner.

■ Vid montering av en kragmutter ska flänsens insida och utsida
smörjas in med eter- eller esterolja, roteras tre-fyra gånger och
sedan skruvas in.

■ I "Tabell 2" på sid 5 anges korrekt åtdragningsmoment. Om
muttern dras åt för hårt kan kragkopplingen skadas.
Tabell 2

1 Nivå

2 Dräneringsfäste

3 PVC-rör

4 Fästbult för konsol

5 Sida med luftintag

1 Tätning

2 Slits i tätningen

3 Konsol

FÖRSIKTIGT

Om enheten lutar åt motsatt håll från dräneringsrören
kan läckor uppstå.

Gasrördiameter Vätskerördiameter

FXMQ125 Ø15,9

Ø9,5FXMQ200 Ø19,1(*)

(*) Använd det medföljande röret

FXMQ250 Ø22,2(*)

≤1° ≤1°

1

2

2

2

34

5

5

1
2

3

FÖRSIKTIGT

■ Använd en rörkapare och fläns som passar till
köldmediumtypen.

■ Smörj in flänsen med eter- eller esterolja före
anslutning.
Stryk på eter- eller esterolja här.

■ Kläm igen röränden eller tejpa över den för att hindra
damm, partiklar och fukt från att komma in i röret.

■ Tillåt inget annat än det avsedda köldmedlet komma
in i köldmediumkretsen, t.ex. luft. Om någon
köldmediumgas läcker ut under arbete på enheten
ska rummet omedelbart ventileras ordentligt.

Rördimension Åtdragningsmoment
Kragstorlek A 

(mm) Flänsform

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

OBS! Använd de kragkopplingsmuttrar som medföljer
enheten.

FÖRSIKTIGT

Om muttern dras åt för hårt kan kragkopplingen
skadas, vilket leder till läckage.

2

3

1

4

1 Momentnyckel

2 Rörnyckel

3 Rörkoppling

4 Kragkopplingsmutter

R0.4~0.8

A

90°±2° 

45°±2°
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■ Efter kontroll av röranslutningen så att inget gasläckage finns
ska vätske- och gasrören isoleras enligt bilderna nedan.

FXMQ125MFV1

1 Isolera med hjälp av isoleringen för kopplingar som medföljer
vätske- och gasrören. (Dra åt båda ändarna med klämmor.)

2 Se till att isoleringen av kopplingarna för gasrören har
sömmarna uppåt.

3 För gasrören lindar du tätningen över kopplingsisoleringen
(kragmutterdelen).

FXMQ200+250MFV1

1 Isolera med hjälp av isoleringen för vätskerörkopplingar som
medföljer vätskerören. (Dra åt båda ändarna med klämmor.)

2 Använd det medföljande röret för anslutning av gasrör och
isolera gasrören (med lokalt anskaffad isolering) hela vägen in
till den punkt där de ansluts till enheten.

3 Åtdragningsmomentet för sexkantsbultarna för anslutning av
röret till enheten är 21,5~28,9 N•m.

■ Före hårdlödning av lokala köldmediumrör ska kvävgas blåsas
genom rören för att ta bort all luft från rören.
Om hårdlödningen utförs utan kvävgas bildas stora mängder
oxideringsbeläggning på rörens insida, vilket kan orsaka
driftsproblem.

OBS! Rekommenderas endast i nödfall.

Du måste använda en momentnyckel, men om du
tvingas installera enheten utan momentnyckel kan
du följa installationsmetoden nedan.

Kontrollera noggrant att ingen gasläcka
uppstått efter avslutat arbete.

När du drar åt en kragmutter med skiftnyckel
kommer du till en punkt där åtdragsmomentet
plötsligt stiger. Från den positionen drar du åt
kragmuttern med nedan angiven vinkel:

Tabell 3

1 Huvudenhet

2 Eliminera ett glapp

3 Isolering (medföljer huvudenheten)

4 Isolering för montering av gasrör

5 Kragkopplingsmutter

6 Tätning

7 Isolering (anskaffas separat)

8 Klämmor

9 Gasrör

10 Vätskerör

11 Isolering för montering av vätskerör

Rördimension
Ytterligare 

åtdragningsvinkel

Rekommenderad 
armlängd på 

verktyget

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2 45 6

788

1

9

10

2 11

3

3 788 5

1 Huvudenhet

2 Eliminera ett glapp

3 Isolering (anskaffas separat)

4 Medföljande rör (endast för FXMQ200+250MFV1)

5 Fjäderbricka
Sexkanthuvudsbult

6 Isolering (medföljer huvudenheten)

7 Gasrör

8 Vätskerör

9 Isolering för montering av vätskerör

10 Kragkopplingsmutter

11 Klämmor

FÖRSIKTIGT

Isolera noggrant hela vägen till rörkopplingen inuti
enheten. Alla exponerade rör kan orsaka
kondensation eller brännskador om de vidrörs.

VAR FÖRSIKTIG VID LÖDNING AV
KÖLDMEDIUMRÖR

Använd inget fluss vid hårdlödning av köldmedium-
rören. Använd i stället fosforkopparfyllningsmetall
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677)
som inte kräver fluss.

(Fluss har en extremt skadlig inverkan på köld-
mediumrörsystem. Exempelvis ger klorfluss upphov till
korrosion i rören och fluss med fluor skadar
köldmediumoljan.)

2

1

343

2

8

7 1

11

9

10

5

11 36

6
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■ Hårdlödning av köldmediumrören ska endast utföras efter
kvävesubstitution eller vid införande av kväve i köldmedium-
rören. När detta är gjort ska enheten anslutas med en fläns-
eller kragkoppling.

■ Kvävetrycket bör ställas in på 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) med en
tryckreducerande ventil vid hårdlödning under införande av
kväve i rören.

ANSLUTA DRÄNERINGSRÖR

〈〈Montera dräneringsröret enligt nedan och se till att skydda mot
kondens. Dåligt monterade dräneringsrör kan leda till
vattenskador på inredning och fastighet.〉〉

〈〈Isolera dräneringsrören i byggnaden och dräneringsfästena.〉〉

1 Utför dräneringsrördragningen

■ Dräneringsröret bör vara kort, luta nedåt med mindre än 1/
100 och förhindra att luftfickor bildas.

■ Rördiametern är densamma som i anslutningsröret (PS1B),
och bör hållas lika med eller större än anslutningsröret.

2 När anslutningarna är klara kontrolleras att vattnet i dräneringen
rinner som det ska.

Öppna vattentillförselluckan, fyll långsamt på ca 1 l vatten i
dräneringstråget och kontrollera dräneringsflödet.

INSTALLERA KANALEN

Anslut kanalen (anskaffats lokalt) enligt nedan.

Sida med luftintag

■ Anslut kanalen till inloppsflänsen (anskaffas lokalt).

■ Linda aluminiumtejp eller liknande runt inloppsflänsen och
kanalanslutningen så att ingen luft läcker ut.

Sida med luftutlopp

■ Anslut kanalen till utloppsflänsen (medföljer huvudenheten).

■ Linda aluminiumtejp eller liknande runt utloppsflänsen och
kanalanslutningen så att ingen luft läcker ut.

■ Koppla ihop utloppsflänsen och enheten med skruvarna.

ELEKTRISKA KOPPLINGAR

Allmänna instruktioner

■ Alla komponenter och allt material från anskaffas lokalt samt alla
elektriska installationer följer lokala föreskrifter.

■ Använd endast kopparledningar.

■ Följ det "kopplingsschema" som sitter på aggregatet för att
koppla in utomhusaggregat, inomhusaggregat och fjärrkontroll.

■ Information om fjärrkontrollens kretskopplingar finns i fjärr-
kontrollens installationshandbok.

1 Rör för köldmedium

2 Del som ska hårdlödas

3 Kväve

4 Tejp

5 Manöverventil

6 Tryckreduceringsventil

7 Kväve

OBS! Om flera dräneringsrör kopplas ihop görs detta
enligt proceduren nedan. (Välj en lämplig central
dräneringsrörtjocklek för enheterna de ska
anslutas till.) Installera med en lutning på minst 1/
100).

1 Vattenförsörjningsport

FÖRSIKTIGT

Koppla inte dräneringsrören direkt till avloppsrör som
luktar ammoniak. Ammoniaken i avloppet kan komma
in i enheten via dräneringsrören och orsaka korrosion i
värmeväxlaren.

1 2 4 5

6

73

≥1
00

 m
m

1

1 Yttervägg

2 Isolering (anskaffas separat)

3 Intagsfläns (anskaffas lokalt)

4 Utloppsfläns (medföljer huvudenheten)

5 Sida med luftutlopp

6 Huvudenhet

7 Lutning nedåt

8 Kanalduk (anskaffas lokalt)

9 Sida med luftintag

10 Huv (anskaffas lokalt)

OBS! ■ Luftfilter är inte ett standardtillbehör, men
monteras i kanalsystemet på luftintagssidan.
Kontrollera att genomsnittet för partikelavskiljning
(viktanalytisk testmetod) eller genomsnittet för
opacitetsmätt effektivitet för det valda filtret är
högre än 50%.

■ Kontrollera att luftintaget lutar nedåt inuti kanalen.
Detta förhindrar att regnvatten kommer in i
enheten.

■ Anslut kanalen så att enheten tar in utomhusluft
på intagssidan. Annars fungerar enheten kanske
inte.

■ Isolera kanalen så att ingen kondens bildas.
(Material: glasull eller polyetenskum, 25 mm
tjocklek)

■ Använd elektrisk isolering mellan kanalen och
väggen om du använder metallkanaler för att
passera metallföremål genom väggen in i
byggnader av trä.

1

2 2

567

9

10 8 8

3 4
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■ All ledningsdragning måste utföras av behörig elektriker.

■ Det här systemet innehåller flera inomhusenheter. Markera varje
inomhusenhet med enhet A, enhet B, ..., och se till att
terminalkopplingarna till utomhusenheten stämmer överens. Om
elkablar och rör mellan utomhusenheten och en inomhusenhet
är felkopplade kan systemet upphöra att fungera.

■ En kretsbrytare som kan stänga av strömförsörjningen till hela
systemet måste installeras.

■ Se installationshandboken som medföljer utomhusaggregatet
betr. dimensioner för matarledning till utomhusaggregat, effekt
för överspänningsskydd och strömbrytare, samt anvisningar för
ledningsdragning.

■ Jorda alltid enheten.

■ Anslut inte jordledningen till gasrör, vattenledningar, åskledare
eller jordledning för telefoni.
• Gasrör: kan orsaka explosioner eller eldsvåda vid gasläckor.
• Vattenrör: ingen jordning om hårda vinylrör används.
• Telefonjordledning eller åskledare: kan orsaka onormalt hög

elektrisk potential i jorden vid åska.

Elektriska data

• MCA: Min. matningsström (A)
• MFA: Max strömstyrka (A)
• kW: Fläktmotorns märkeffekt (kW)
• FLA: Strömförbrukning vid drift (A)

Specifikationer för säkringar och kablar

KOPPLINGSEXEMPEL OCH INSTÄLLNING 
AV FJÄRRKONTROLLEN

Koppla på följande sätt

■ Ta bort elkomponentboxens lock och dra kablarna enligt bilden
nedan.

■ Ledning för strömförsörjning, jordledning
Anslut kabeln till L och N på strömförsörjningsplinten (X1M).
Anslut även jordkabeln till jordkontakten. För in strömkabeln och
jordkabeln i enheten genom kabelgenomföringshålet (1) och
fäst dem säkert med klämman (tillbehör).

■ Signalkabel, fjärrkontrollkabel
Anslut signalkabeln till F1 och F2 på signalkopplingsplinten
(X2M). Anslut fjärrkontrollkabeln till P1 och P2 på signal-
kopplingsplinten (X2M). För in dem i enheten genom kabel-
genomföringshålet (2) och fäst dem säkert med klämman
(tillbehör).

Ström-
försörjning Fläktmotor

Modell Hz Volt
Spännings-

område MCA MFA kW FLA

FXMQ125MFV1

50 220-240 Max 264
Min 198

1,9

15 0,380

1,5

FXMQ200MFV1 3,3 2,6

FXMQ250MFV1 3,8 3,0

Strömförsörjning
Kablar för fjärrkontroll
Signalöverföringskabel

Modell
Fält-

säkringar Kabel Dimension Kabel Dimension

FXMQ125MFV1

15 A H05VV-
U3G

Kabelstorleke
n måste 

uppfylla lokala 
bestämmelser

Isolerad 
ledning 

(2 ledning-
strådar)

0,75-1,25 mm2FXMQ200MFV1

FXMQ250MFV1

OBS! 1. Välj storlek på elkabeln för strömförsörjningskabeln i
enlighet med nationella föreskrifter.

2. Nedan anges tillåten längd för signalöverföringskabel
mellan inom- och utomhusenheter samt mellan
inomhusenhet och fjärrkontroll.

■ Utomhusenhet – inomhusenhet: Max 1000 m
(total kabellängd: 2000 m)

■ Inomhusenhet – fjärrkontroll: Max. 500 m

■ Max antal förgreningar: 16.

3. Isolerad tjocklek: ≥1 mm.

4. Upp till 16 förgreningar är möjliga i kablaget enhet till
enhet. Inga förgreningar är tillåtna efter den första
förgreningen.

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

1

2

1 Grenrör

2 Undergren

1 Kablar för fjärrkontroll

2 Signalkopplingsplint (X2M)

3 Strömförsörjningsplint (X1M)

4 Spänningsmatningskabel

5 Jordledning

6 Elkomponentbox

7 Signalöverföringskabel

1 Elkomponentbox

2 Jordterminal

3 Hål för kabeldragning (1)

4 Hål för kabeldragning (2)

5 Klämma (tillbehör)

6 Fästanordning

1

7

6

5
4

3

2

L N

X3M

A1P

X1M

X2M

5

4 3
2

1

6
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Försiktighetsåtgärder

1 Använd en rund kontakt för anslutning till strömförsörjningens
kopplingsplint.

Om detta är absolut omöjligt ska följande instruktioner följas.

■ Anslut inte kablar med olika trådstorlek till samma spännings-
stift. (Lösa anslutningar kan leda till överhettning.)

■ Använd föreskriven elkabel. Anslut kabeln så att den sitter
säkert i kopplingsplinten. Lås fast kabeln i plinten utan att
använda onödigt mycket kraft.

2 Åtdragningsmoment för terminalskruvarna

■ Använd rätt skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna. Om
skruvmejselns blad är för litet kan skruvens huvud skadas
och inte dras åt ordentligt.

■ Om terminalskruvarna dras åt för hårt kan de skadas.

■ I tabellen nedan finns information om åtdragningsmoment för
terminalskruvarna.

3 Anslut inte kablar med olika trådstorlek till samma jordkontakt.
Lösa jordkopplingar kan försämra skyddet.

4 Utanför enheten, håll signalöverföringskablar minst 50 mm från
strömförsörjningskabel och jordkabel. Det kan bli fel på
utrustningen om den utsätts för elektriska störningar.

5 Mer information om fjärrkontrollens ledningsdragning finns i den
medföljande installationshandboken.

6 Anslut aldrig strömkabeln till signalkopplingsplinten (X2M). Detta
kan skada hela systemet.

7 Använd endast kablar enligt specifikationerna och skruva fast
alla trådar ordentligt i kopplingsplintarna. Se till att de ligger så
att inte mekaniska krafter uppstår i kopplingsplinten. Placera
kablarna så att de inte ligger i vägen för annan utrustning eller
kan göra att elkomponentboxens lucka lossnar. Se till att luckan
sitter fast och håller tätt. Dåliga kopplingar kan leda till
överhettning och i värsta fall överslag och brand.

Kopplingsexempel

Koppla in en strömbrytare och en säkring i strömförsörjningen för
varje enhet enligt ritningen.

Exempel på komplett system (3 system)

Med 1 fjärrkontroll för 1 inomhusenhet (normal drift)

FÖRSIKTIGT

■ Anslut elkomponentboxen så att kablaget är
minst 10 mm över underkanten på elkomponent-
boxen.

■ Täta genomföringshålet med tätningsmaterialet
(lokalt anskaffat) för att undvika att vatten,
insekter eller andra smådjur kommer in i enheten.
Detta kan annars orsaka en kortslutning.

■ När du fäster kablarna med klämma ska
kabelkontakterna avlastas med hjälp av det
medföljande materialet för att göra lämpliga
klämmor. Vid kabeldragning ska du också se till
att elkomponentboxens lock sitter ordentligt på
plats genom att placera kablarna ordnat och fästa
elkomponentboxens lock ordentligt. Akta så att
inga kablar blir klämda när du sätter tillbaka
locket. Dra alla kablar genom de därför avsedda
kabeldragningshålen för att förhindra att de
skadas.

■ Kontrollera att fjärrkontrollkabeln och signal-
kabeln inte dras på samma plats utanför enheten.
De ska placeras minst 50 mm ifrån varandra för
att undvika elektriska störningar som kan störa
driften eller ge avbrott.

Terminal Dimension
Åtdragnings-

moment

Signalkopplingsplint (X2M) M3,5 0,79-0,97 N•m

Strömförsörjningsplint (X1M) M4 1,18-1,44 N•m

Jordterminal M5 3,02-4,08 N•m

1 2 3

1 Rund kontakt

2 Fäst isoleringsmanschetten

3 Elkabel

1 Strömförsörjning

2 Huvudströmbrytare

3 Inomhusenhet

4 Fjärrkontroll

5 Strömförsörjning

6 Signalöverföringskabel

7 Strömbrytare

8 Säkring

1 Strömkälla 220–240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Utomhusenhet

3 Inomhusenhet A

4 Inomhusenhet B

5 Inomhusenhet C

6 Inomhusenheten som är längs bort

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3 3

L N L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2

Control box

L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

L N

1 1
2

3 4 5

6

1 1
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För gruppstyrning eller med 2 fjärrkontroller

Försiktighetsåtgärder

En enda strömbrytare kan användas för strömförsörjningen inom ett
system. Då måste dock förgreningarnas strömbrytare och krets-
brytare väljas med omsorg.

Två fjärrkontroller (Styr 1 inomhusenhet med 
2 fjärrkontroller)

När 2 fjärrkontroller används måste den ena ställas i läge "MAIN" och
den andra i läge "SUB".

ÄNDRA MAIN/SUB

1 Sätt in en spårskruvmejsel i hålet mellan fjärrkontrollens övre
och nedre del och bänd försiktigt upp överdelen.

(Fjärrkontrollens kretskort sitter i fjärrkontrollens övre del.)

2 Vrid kontakten main/sub på den ena fjärrkontrollen till läge "S".

(Låt den andra fjärrkontrollen vara kvar i läge "M".)

Kabeldragningsmetod (se "Elektriska kopplingar" på sid 7.)

1 Ta bort reglerboxens lock.

2 Lägg till fjärrkontroll 2 (slav) i fjärrkontrollens kopplingsplint
(X2M/P1, P2) i reglerboxen.

(Ingen polaritet.) (Se "För gruppstyrning eller med 2
fjärrkontroller" på sid 10 och "Specifikationer för säkringar och
kablar" på sid 8)

Datorstyrning (tvingande av och PÅ/AV)

1. Kabelspecifikationer och kabeldragning.
Anslut ledningarna utifrån (indata A) till kontakterna T1 och T2
på kopplingsplinten för fjärrkontrollen (X2M).

2. Styrning
I följande tabell förklaras TVINGANDE AV och PÅ/AV som svar
på Indata A.

3. Så här väljer du Tvingande AV samt PÅ/AV
Se "Inställningar" på sid 11.

Central styrning

Vid central styrning måste gruppnummer ställas in. Utförlig informa-
tion om detta finns i handboken för respektive extra fjärrkontroll för
central styrning.

1 Strömkälla 220–240 V~50 Hz eller 220 V~60 Hz

2 Utomhusenhet

3 Inomhusenhet A

4 Inomhusenhet B

5 Inomhusenhet C

6 Inomhusenheten som är längs bort

7 För användning med 2 fjärrkontroller

OBS! Det är inte nödvändigt att ställa in adresser för inom-
husenheten när gruppstyrning används. Adressen
ställs in automatiskt när strömmen slås på.

1 Fjärrkontrollens kretskort

2 Fabriksinställning

3 Bara den ena fjärrkontrollen måste ställas om

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Control box

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5 6

7

S

M
S

S
M

1

2

3

1 Tvingande AV

2 Ingång A

Kabelspecifikation Skärmad tvåtrådig vinylkabel

Storlek 0,75-1,25 mm2

Längd Max. 100 m

Extern terminal Anslutning som kan leverera minst 15 V 
likspänning, 1 mA

Tvingande Av PÅ/AV-drift

Indata A "PÅ" avbryter drift (omöjligt 
med fjärrkontroll).

Indata A AV →PÅ slår på 
enheten

Indata A AV aktiverar styrning via 
fjärrkontroll.

Indata A PÅ→ AV stänger av 
enheten.

F2 T1 T2

1

2
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INSTÄLLNINGAR

Inställning

1 Kontrollera att inomhus- och utomhusenheternas reglerboxlock
är stängda.

2 När strömmen är på följer du bruksanvisningen och anger
huvudfjärrkontrollen med fjärrkontrollen.

■ När enheten ställs in frågar du kunden vilken fjärrkontroll som
ska anges som huvudfjärrkontroll.

■ Se även bruksanvisningen som medföljer utomhusenheten.

3 Inställningarna måste göras från fjärrkontrollen i enlighet med
typen av installation.

■ Inställning kan göras genom att ändra "Läge", "FÖRSTA
KODNR." och "ANDRA KODNR.".

■ Ställ in fjärrkontrollen i inställningsläge. Detaljerad informa-
tion finns i "Ställa in driftlägen" i handboken för fjärr-
kontrollen. Se slutligen till att kunden behåller handboken
med inställningar på plats tillsammans med användar-
handboken på ett säkert ställe.

Så här väljer du Tvingande AV samt PÅ/AV

När detta är klart väljer du läge 12 och anger första koden till "1".
Ange sedan andra koden (position) till "01" för tvingande AV och till
"02" för PÅ/AV. (Tvingande AV är fabriksinställningen)

Inställning av luftfiltersymbol

■ Fjärrkontroller är försedda med en flytande kristalldisplay, som
visar när det är dags för rengöring av luftfilter.

■ Ändra Andra Kodnr. enligt tabellen nedan, beroende på hur
mycket smuts och damm det finns i rummet.
(Andra kodnr. är inställt av tillverkaren till "01" för lätt förorening
av filter)

Inställning av luftströmmens temperatur

Ändra det andra kodnumret enligt tabellen nedan beroende på
användarens behov.

(Det andra kodnumret är inställt av tillverkaren till "06" för kylning och
"08" för uppvärmning)

TESTKÖRNING

Se installationshandboken för utomhusenheten.

Fjärrkontrollens signallampa blinkar när ett fel uppstår. Kontrollera då
felkoden på displayen för att fastställa vilket fel som inträffat. I
utomhusenhetens installationshandbok finns en förklaring av olika
felkoder och motsvarande fel.

Om någon av posterna i tabellen nedan visas kan det vara fel på
kablar eller strömförsörjning. Kontrollera därför kablarna igen.

1 Läge

2 Första koden

3 Andra koden

4 Inställningsläge

Inställning

Tidsintervall 
för visning av 

luftfilter-
symbol (filter 

med lång 
drifttid) Läge Första kodnr. Andra kodnr.

Förorening av 
luftfilter - lätt ±2500 timmar

10 (20) 0

01

Förorening av 
luftfilter - 

kraftig
±1250 timmar 02

SETTING

2 3 4

1

Kylning Uppvärmning

Läge 14 (24) 14 (24)

Första kodnr. 3 4

Andra kodnr.

01 13°C 18°C

02 14°C 19°C

03 15°C 20°C

04 16°C 21°C

05 17°C 22°C

06 18°C 23°C

07 19°C 24°C

08 20°C 25°C

09 21°C 26°C

10 22°C 27°C

11 23°C 28°C

12 24°C 29°C

13 25°C 30°C

OBS! Luftutloppstemperaturen visas inte på fjärrkontrollen.

Visas på fjärrkontrollen Innehåll

" " tänds
• Det är kortslutning vid Tvingande 

AV-kontakterna (T1, T2)

"U3" tänds • Testdrift har ej slutförts.

"U4" tänds
"UH" tänds

• Strömmen till utomhusenheten är 
av.

• Inga strömkablar har dragits för 
utomhusenheten.

• Felaktig kabeldragning för 
signalöverföringskabel och/eller 
Tvingande AV.

• Signalkabeln är av.

Inget

• Strömmen till utomhusenheten är 
av.

• Inga strömkablar har dragits för 
utomhusenheten.

• Felaktig kabeldragning för 
signalöverföringskabel och/eller 
Tvingande AV.

• Signalkabeln är av.
Installationshandbok
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