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1 Over de documentatie

1.1 Over dit document
Bedoeld publiek
Erkende installateurs

INFORMATIE
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of
opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op
boerderijen, of voor commercieel gebruik door niet-
deskundigen.

WAARSCHUWING
De installatie, service, onderhoud, reparaties en gebruikte
materialen moeten overeenstemmen met de instructies
van Daikin en daarnaast ook met de geldende wetgeving
en mogen alleen door bevoegde personen worden
uitgevoerd. In Europa en gebieden waar de IEC-normen
gelden, is EN/IEC 60335-2-40 de toepasselijke norm.

Documentatieset
Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De
volledige set omvat:

▪ Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de
veiligheid:
▪ Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie

▪ Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
▪ Montagehandleiding:

▪ Installatie-instructies

▪ Formaat: Papier (geleverd in de kit)

▪ Uitgebreide handleiding voor de installateur:
▪ Voorbereiding van de installatie, goede praktijken,

referentiegegevens,…

▪ Formaat: Digitale bestanden op http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op
de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.

Technische gegevens
▪ Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar

op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).

▪ De volledige recentste technische gegevens zijn beschikbaar op
het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

2 Algemene
veiligheidsmaatregelen

2.1 Over de documentatie
▪ De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle

andere talen zijn vertalingen.

▪ Alle in dit document vermelde voorzorgen betreffen zeer
belangrijke punten en dienen dus steeds nauwgezet te worden
nageleefd.

▪ De installatie van het systeem en alle in de installatiehandleiding
en de uitgebreide handleiding voor de installateur beschreven
handelingen MOETEN door een erkende installateur worden
uitgevoerd.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2.1.1 Betekenis van de waarschuwingen en
symbolen

GEVAAR
Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg heeft.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Duidt op een situatie die elektrocutie kan veroorzaken.

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken
als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.

GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING
Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.

WAARSCHUWING
Duidt op een situatie die de dood of ernstige verwondingen
als gevolg zou kunnen hebben.

WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

VOORZICHTIG
Duidt op een situatie die kleine of matige verwondingen als
gevolg zou kunnen hebben.

OPMERKING
Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of
eigendom zou kunnen berokkenen.

INFORMATIE
Duidt op nuttige tips of bijkomende informatie.

Symbolen gebruikt op de unit:

Symbool Verklaring
Lees de montagehandleiding, de
gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de
bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds-
en servicewerkzaamheden uit te voeren.
Voor meer informatie, zie de uitgebreide
handleiding voor de installateur en de gebruiker.

De unit bevat draaiende onderdelen. Wees
voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie
van de unit.

Symbolen gebruikt in de documentatie:

Symbool Verklaring
Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing
ernaar aan.

Voorbeeld: "  1–3 Titel afbeelding" betekent
"Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
Geeft de titel van een tabel of een verwijzing
ernaar aan.

Voorbeeld: "  1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3
in hoofdstuk 1".

2.2 Voor de installateur

2.2.1 Algemeenheden
Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit,
neem contact op met uw dealer.

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN
▪ Raak tijdens of net na bedrijf GEEN

koelmiddelleidingen, waterleidingen of interne
onderdelen aan. Deze kunnen te warm of te koud zijn.
Geef ze de tijd om terug op een normale temperatuur
te komen. Indien u deze toch MOET aanraken, draag
dan beschermende handschoenen.

▪ Raak per ongeluk lekkend koelmiddel NIET aan.

WAARSCHUWING
Een foute installatie of bevestiging van apparatuur,
uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een
kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of
uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik ENKEL
accessoires, optionele apparatuur en uitrustingen en
reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of
goedgekeurd werden.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de
testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende
wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de
Daikin-documentatie).

VOORZICHTIG
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrustingen
(beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.)
wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.

WAARSCHUWING
Scheur plastiekverpakkingen aan stukken en gooi deze
weg zodat niemand, kinderen in het bijzonder, ermee kan
spelen. Mogelijk risico: verstikking.

WAARSCHUWING
Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door
kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine
dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

VOORZICHTIG
Raak de luchtinlaat of de aluminiumlamellen van de unit
NIET aan.

VOORZICHTIG
▪ Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen

bovenop de unit.

▪ Zit, klim of sta NIET op de unit.

Volgens de relevante wetgeving kan het vereist zijn om bij het
product een logboek te voorzien met minstens: informatie over
onderhoud, reparaties, resultaten van tests, periodes van stand-by,
…

Voorzie ook minstens de volgende informatie op een toegankelijke
plaats bij het product:

▪ Instructies voor het stilleggen van het systeem in noodgevallen

▪ Naam en adres van brandweer, politie en ziekenhuis

▪ De naam, het adres en de telefoonnummers overdag en 's nachts
om onderhoud te bekomen

In Europa biedt EN378 de vereiste informatie voor dit logboek.

2.2.2 Plaats van installatie
▪ Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en

luchtcirculatie.

▪ Controleer of de plaats waarop de unit moet komen, bestand is
tegen het gewicht en de trillingen van de unit.
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▪ Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN
ventilatieopeningen.

▪ Controleer of de unit horizontaal staat.

Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:

▪ In mogelijke explosieve omgevingen.

▪ In plaatsen met toestellen of machines die elektromagnetische
golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen het
besturingssysteem storen, waardoor de apparatuur slecht kan
werken.

▪ In plaatsen met brandgevaar omwille van lekkende ontvlambare
gassen (zoals verdunners of benzine), koolstofvezels,
ontvlambaar stof.

▪ In plaatsen waar corroderend gas (zoals zwaveligzuurgas)
geproduceerd wordt. Corrosie aan de koperleidingen of
gesoldeerde onderdelen kan de oorzaak zijn dat koelmiddel gaat
lekken.

2.2.3 Koelmiddel — in geval van R744
Voor meer informatie, raadpleeg de installatiehandleiding of de
uitgebreide handleiding voor de installateur van uw toepassing.

OPMERKING
Controleer of de installatie van de koelmiddelleidingen
voldoet aan de geldende wetgeving. In Europa geldt
EN378 als de van toepassing zijnde norm.

OPMERKING
Zorg ervoor dat de lokale leidingen en aansluitingen NIET
worden belast.

WAARSCHUWING
Zet de toestellen bij het testen NOOIT onder meer druk
dan de maximaal toelaatbare druk (zoals aangegeven op
het naamplaatje van de unit).

WAARSCHUWING
Neem voldoende maatregelen wanneer koelmiddel zou
lekken. Verlucht de ruimte onmiddellijk als er koelgas lekt.
Mogelijke risico's:

▪ Koolstofdioxidevergiftiging

▪ Verstikking

OPMERKING
Controleer of er geen gaslekken zijn als u alle leidingen
heeft aangesloten. Gebruik stikstof om een gaslektest uit
te voeren.

OPMERKING
▪ Vul NIET meer koelmiddel bij dan voorgeschreven om

te voorkomen dat de compressor defect geraakt.

▪ Wanneer het koelmiddelsysteem moet worden
geopend, MOET het koelmiddel worden behandeld
zoals voorgeschreven in de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING
Controleer of het systeem geen zuurstof bevat. Koelmiddel
vullen mag ALLEEN na een lektest en vacuümdrogen.

Mogelijk gevolg: Zelfontbranding en explosie van de
compressor door zuurstof die in de draaiende compressor
terechtkomt.

VOORZICHTIG
Een gevacumeerd systeem zal onder tripelpunt zijn. Om
vast ijs te voorkomen is het ESSENTIEEL om te beginnen
vullen met R744 in gasvormige toestand. Wanneer het
tripelpunt is bereikt (5,2  bar absolute druk of 4,2  bar
meterdruk), kunt u verder vullen met R744 in vloeibare
toestand.

▪ Zie het typeplaatje op de unit wanneer deze gevuld moet worden.
Daarop staan het type koelmiddel en de vereiste hoeveelheid.

▪ De unit werd in de fabriek met koelmiddel gevuld en sommige
systemen moeten, afhankelijk van de maat en lengte van de
leidingen, bijkomend met koelmiddel worden gevuld.

▪ Gebruik uitsluitend R744 (CO2) als koelmiddel. Andere stoffen
kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.

▪ Vul vloeibaar koelmiddel NIET rechtstreeks bij via een gasleiding.
Vloeistofcompressie zou de werking van de compressor kunnen
beschadigen.

▪ Gebruik uitsluitend gereedschap dat enkel en alleen voor het in
het systeem gebruikte koelmiddel is bedoeld om de
drukweerstand te kunnen garanderen en om te voorkomen dat
vreemde stoffen in het systeem terechtkomen.

▪ Open koelmiddelflessen steeds traag.

VOORZICHTIG
Wanneer het bijvullen van koelmiddel is voltooid of
wanneer u even pauzeert, moet u de kraan van het
koelmiddelreservoir onmiddellijk dichtdraaien. Als de klep
NIET onmiddellijk wordt gesloten, kan er extra koelmiddel
worden bijgevuld door de resterende druk. Mogelijk
gevolg: Onjuiste hoeveelheid koelmiddel.

2.2.4 Elektrisch

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
▪ Schakel de elektrische voeding volledig UIT vooraleer u

het deksel van de schakelkast verwijdert, elektrische
bedrading aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.

▪ Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuten
uit en meet de spanning aan de aansluitklemmen van
de condensatoren van de hoofdkring of elektrische
onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert. De
spanning MOET minder dan 50 V DC zijn vooraleer u
elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het
bedradingsschema voor de plaats van de
aansluitklemmen.

▪ Raak elektrische onderdelen NIET aan met natte
handen.

▪ Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het
servicedeksel verwijderd is.

WAARSCHUWING
In de vaste bedrading moet een hoofdschakelaar of een
ander middel om uit te schakelen worden voorzien als dit
nog NIET in de fabriek werd voorzien; deze schakelaar
MOET worden geïnstalleerd in de vaste bedrading en dient
het contact van alle polen volledig te verbreken en te
voldoen aan de vereisten van de overspanning-categorie-
III-specificatie wanneer hij open staat.
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WAARSCHUWING
▪ Gebruik ALLEEN koperdraden.

▪ Alle lokale bedrading moet voldoen aan de geldende
wetgeving.

▪ Alle lokale bedradingen MOETEN conform met het
product meegeleverd bedradingsschema worden
uitgevoerd.

▪ Knijp NOOIT gebundelde kabels samen en controleer
of ze NIET met leidingen of scherpe randen in contact
(kunnen) komen. Zorg dat er geen externe druk wordt
uitgeoefend op de klemaansluitingen.

▪ Vergeet niet aarddraden te leggen. Aard de unit NIET
via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan
een elektrische schok veroorzaken.

▪ Gebruik hiervoor een aparte voedingskring. Gebruik
NOOIT een elektrische voeding die met een ander
toestel gedeeld wordt.

▪ Installeer zeker de vereiste zekeringen of
stroomonderbrekers.

▪ Plaats zeker een aardlekschakelaar. Anders bestaat
het gevaar dat iemand een elektrische schok krijgt of
dat er brand ontstaat.

▪ Wanneer u de aardlekbeveiliging plaatst, controleer of
deze met de inverter compatibel is (bestand tegen
hoogfrequente elektrische ruis), zodat de
aardlekbeveiliging zich niet onnodig opent.

VOORZICHTIG
▪ Bij het aansluiten van de voeding: sluit eerst de

massakabel aan voordat u de stroomvoerende
aansluitingen maakt.

▪ Bij het loskoppelen van de voeding: koppel eerst de
stroomvoerende kabels los voordat u de
aardingsaansluiting loskoppelt.

▪ De geleiders tussen de ontspanningsinrichting van de
voeding en het aansluitingenblok zelf MOETEN zo lang
zijn dat de stroomvoerende draden worden gespannen
voordat de aardingsdraad wordt gespannen voor het
geval dat de voedingsdraad uit de
ontspanningsinrichting wordt getrokken.

OPMERKING
Voorzorgsmaatregelen bij het leggen van
voedingsbedrading:

▪ Sluit GEEN bedrading van verschillende diktes aan op
de klemmenstrook voor de voeding (speling in de
voedingsbedrading kan abnormale hitte veroorzaken).

▪ Bij het aansluiten van bedrading met dezelfde dikte,
volgt u de aanwijzingen in de bovenstaande afbeelding.

▪ Gebruik de aangewezen voedingsdraad en sluit deze
stevig aan, borg ze vervolgens zodat er van buiten
geen druk op het klemmenbord kan worden
uitgeoefend.

▪ Gebruik een passende schroevendraaien voor het
vastdraaien van de schroeven van de klemmen. Met
een schroevendraaier met kleine kop beschadigt u de
schroefkop waardoor u de schroef niet goed meer vast
kunt draaien.

▪ Als u de schroeven van de klemmen te vast draait kunt
u ze breken.

Leg de stroomkabels op minstens 1  meter afstand van
televisietoestellen en radio's om storingen te voorkomen. Afhankelijk
van de radiogolven volstaat een afstand van 1 meter soms NIET.

WAARSCHUWING
▪ Controleer na het beëindigen van de elektriciteit of alle

elektrische onderdelen en aansluitklemmen in de
elektriciteitskast veilig zijn aangesloten.

▪ Controleer of alle deksels dicht zijn vooraleer de unit
aan te zetten.

OPMERKING
ALLEEN van toepassing bij een driefasige voeding en als
de compressor met een AAN/UIT-startmethode werkt.

Als de mogelijkheid bestaat van omgekeerde polariteit na
een kortstondige stroompanne en het product gaat AAN en
UIT tijdens de werking, sluit dan lokaal een
beveiligingscircuit tegen omgekeerde polariteit aan.
Wanneer het product met een omgekeerde fase wordt
gebruikt, kunnen de compressor en andere onderdelen
schade oplopen.

3 Specifieke
veiligheidsinstructies voor de
installateur

Leef de volgende veiligheidsinstructies en -voorschriften te allen tijde
na.

Installatie van de unit (zie "6 Installatie van de unit" [4 8])

WAARSCHUWING
De installatie moet worden uitgevoerd door een
installateur, en de keuze van de materialen en de
installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving. In
Europa is de norm EN378 van toepassing.
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WAARSCHUWING
▪ Installeer alle vereiste tegenmaatregelen in het geval

van een koelmiddellek volgens de norm EN378 (zie
"6.1.2  Bijkomende vereisten voor de installatieplaats
voor CO₂-koelmiddel" [4 9]).

▪ Installeer een CO2-lekdetector (lokaal te voorzien) in
elke kamer met koelmiddelleidingen,
airconditioningunits, koelvitrines of koelblazers, en
schakel de functie voor koelmiddellekdetectie in (zie de
montagehandleiding van de binnenunits).

WAARSCHUWING
De installatie, service, onderhoud, reparaties en gebruikte
materialen moeten overeenstemmen met de instructies
van Daikin en daarnaast ook met de geldende wetgeving
en mogen alleen door bevoegde personen worden
uitgevoerd. In Europa en gebieden waar de IEC-normen
gelden, is EN/IEC 60335-2-40 de toepasselijke norm.

VOORZICHTIG
Toestel NIET toegankelijk voor iedereen; installeer het op
een beveiligde plaats die niet voor iedereen toegankelijk is.

Deze units, binnen- en buitenunit, zijn zowel geschikt voor
commerciële als kleinindustriële toepassingen.

VOORZICHTIG
Deze apparatuur is NIET bedoeld voor gebruik op
residentiële locaties en garandeert GEEN afdoende
bescherming van de radio-ontvangst op dergelijke locaties.

Installatie van de koelmiddelleidingen (zie "7 Installatie van de
leidingen" [4 10])

VOORZICHTIG
Installeer koelmiddelleidingen of componenten zo dat ze
niet worden blootgesteld aan stoffen die componenten met
koelmiddel kunnen corroderen, tenzij de componenten
gemaakt zijn van een materiaal dat inherent bestand is
tegen corrosie of beschermd is tegen corrosie.

WAARSCHUWING
▪ Gebruik K65 leidingen voor hogedruktoepassingen met

een werkdruk van 120 bar of 90 bar, afhankelijk van de
plaats in het systeem.

▪ Gebruik K65-koppelstukken en -fittingen voor een
werkdruk van 120  bar of 90  bar, afhankelijk van de
plaats in het systeem.

▪ Leidingen mogen ALLEEN aan elkaar worden
gebraseerd. Andere soorten koppelingen zijn
verboden.

▪ Leidingen optrompen is NIET toegelaten.

VOORZICHTIG
Buig NOOIT hogedrukleidingen! Door leidingen te buigen
kunnen ze minder dik en dus minder sterk worden. Gebruik
ALTIJD K65-fittingen.

Elektrische installatie (zie "8 Elektrische installatie" [4 12])

WAARSCHUWING
Gebruik ALTIJD een meeraderige kabel als
stroomtoevoerkabel.

WAARSCHUWING
▪ Al de bedrading MOET door een erkende elektricien

uitgevoerd worden en MOET voldoen aan de geldende
wetgeving.

▪ Maak elektrische verbindingen op de bevestigde
bedrading.

▪ Alle op de site geleverde componenten en alle
elektrische constructies MOETEN voldoen aan de
geldende wetgeving.

WAARSCHUWING
▪ Bij een ontbrekende of verkeerde N-fase in de voeding,

kan het systeem defect geraken.

▪ Sluit correct op de aarde aan. Aard de unit NIET via
een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan
elektrische schokken veroorzaken.

▪ Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.

▪ Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders,
zodat de kabels NIET in contact komen met scherpe
randen of leidingen, vooral langs de hogedrukzijde.

▪ Gebruik de meegeleverde kabels (in de doos van de
binnenunit) en zorg ervoor dat de klemaansluitingen of
bedrading niet worden belast. Slechte aansluitingen of
niet goed vastgelegde kabels kunnen oververhitting,
elektrische schokken of brand veroorzaken.

▪ Gebruik GEEN draden met tape, geen gevlochten
geleiders, geen verlengkabels en geen aansluitingen
van een sterinstallatie. Deze kunnen zorgen voor
oververhitting of elektrische schokken of brand
veroorzaken.

WAARSCHUWING
Gebruik een alpolige schakelaar met een contactscheiding
van minstens 3 mm om het contact volledig te verbreken
onder overspanningscategorie III.

WAARSCHUWING
Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn
vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of
gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om
een gevaarlijke situatie te voorkomen.

WAARSCHUWING
Houd de bedrading tussen de units uit de buurt van
koperen leidingen die niet thermisch geïsoleerd zijn
aangezien dergelijke leidingen heel warm worden.

In bedrijf stellen (Zie "9 Inbedrijfstelling" [4 14])

WAARSCHUWING
Controleer of het servicedeksel gesloten is na het voltooien
van de installatie van de binnenunit, de BEV2-unit en de
buitenunit.
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4 Over de doos
OPMERKING
Controleer vóór de installatie de verpakking en de
onderdelen op schade. Ga na of de levering volledig is.

4.1 Uitpakken en omgaan met de unit
Gebruik een draagband van zacht materiaal of beschermende platen
samen met een touw om de unit op te tillen, om zodoende schade
aan of krassen op de unit te voorkomen.

1 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 de koelmiddelleidingen, afvoerleidingen en andere
harsonderdelen.

1 2

4.2 Accessoires verwijderen

4× 2×6×1×
b c da

a Montagehandleiding BEV-unit
b Kabelbinder (kort)
c Kabelbinder (lang)
d Isolatie voor fitting

5 Over de unit
INFORMATIE
De BEV2-unit is een uitbreiding voor de binnenunit met
externe expansiekleppen. Dit is verplicht voor sommige
units die met CO2-koelmiddel werken; zie de catalogus
van Daikin voor combinaties.

5.1 Systeemlay-out
INFORMATIE
De volgende afbeelding is een voorbeeld en stemt mogelijk
NIET overeen met de lay-out van uw installatie.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Hoofdbuitenunit (LRYEN10*)
b Capacity up unit (LRNUN5*)
c Communicatiebox (BRR9B1V1)
d BEV2-unit
e Binnenunit voor airconditioning
f Binnenunit voor koeling (koelvitrine)
g Binnenunit voor koeling (koelblazer)
h Veiligheidsklep
i CO2-bedieningspaneel
j CO2-detector

k CO2-alarm
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l CO2-ventilator
m Afsluiter

INFORMATIE
▪ De maximum installatie-afstand tussen de binnenunit

en de BEV2-unit hangt af van de lengte van de
meegeleverde transmissie- en voedingskabels.

▪ Installeer de units zodanig dat de kabels tot bij de
aansluitingklemmen van beide units komen.

▪ Het maximum hoogteverschil voor installatie tussen de
binnenunit en de BEV2-unit is ≤0,5 m.

5.2 Compatibiliteit
Combineer de BEV2-unit BEV2N112A7V1B met de volgende
binnenunits:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Voor een volledige lijst met compatibele units, zie de optielijst.

6 Installatie van de unit

In dit hoofdstuk
6.1 Installatieplaats voorbereiden .......................................................... 8

6.1.1 Vereisten voor de installatieplaats van de unit .................. 8
6.1.2 Bijkomende vereisten voor de installatieplaats voor CO₂-

koelmiddel.......................................................................... 9
6.2 Montage van de unit......................................................................... 9

6.2.1 Richtlijnen bij de installatie van de unit .............................. 9
6.2.2 De unit monteren ............................................................... 9

WAARSCHUWING
De installatie moet worden uitgevoerd door een
installateur, en de keuze van de materialen en de
installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving. In
Europa is de norm EN378 van toepassing.

WAARSCHUWING
▪ Installeer alle vereiste tegenmaatregelen in het geval

van een koelmiddellek volgens de norm EN378 (zie
"6.1.2  Bijkomende vereisten voor de installatieplaats
voor CO₂-koelmiddel" [4 9]).

▪ Installeer een CO2-lekdetector (lokaal te voorzien) in
elke kamer met koelmiddelleidingen,
airconditioningunits, koelvitrines of koelblazers, en
schakel de functie voor koelmiddellekdetectie in (zie de
montagehandleiding van de binnenunits).

6.1 Installatieplaats voorbereiden
Kies een installatieplaats met voldoende ruimte om de unit in en uit
de site te kunnen dragen.

Vermijd installatie in een omgeving met veel organische
oplosmidddelen zoals inkt en siloxaan.

Installeer de unit NIET op een plaats die vaak als werkplaats wordt
gebruikt. Wanneer bouwwerken (bijv. slijpwerk) worden uitgevoerd
waarbij veel stof wordt geproduceerd, MOET de unit worden
afgedekt.

6.1.1 Vereisten voor de installatieplaats van de
unit

INFORMATIE
Lees ook de algemene vereisten voor de installatieplaats.
Zie het hoofdstuk ""2  Algemene
veiligheidsmaatregelen" [4 2]".

INFORMATIE
Het geluidsdrukniveau is lager dan 70 dBA.

INFORMATIE
Apparatuur voldoet aan de eisen voor commerciële en
licht-industriële locaties indien vakkundig geïnstalleerd en
onderhouden.

VOORZICHTIG
Deze apparatuur is NIET bedoeld voor gebruik op
residentiële locaties en garandeert GEEN afdoende
bescherming van de radio-ontvangst op dergelijke locaties.

VOORZICHTIG
Toestel NIET toegankelijk voor iedereen; installeer het op
een beveiligde plaats die niet voor iedereen toegankelijk is.

Deze units, binnen- en buitenunit, zijn zowel geschikt voor
commerciële als kleinindustriële toepassingen.

OPMERKING
▪ De professionele installateur moet de EMC-situatie

beoordelen vóór installatie, als de apparatuur dichter
dan 30  m bij een residentiële locatie wordt
geïnstalleerd.

▪ Speciale installatiemaatregelen zijn NIET vereist om
EMC-emissies (elektromagnetische emissies) tot een
minimum te beperken.

OPMERKING
Dit is een klasse A-product. In een residentiële omgeving
kan dit product radiostoringen veroorzaken, en dan moet
de gebruiker de gepaste maatregelen treffen.

OPMERKING
De in deze handleiding beschreven apparatuur kan
elektronische ruis veroorzaken afkomstig van
radiofrequentie-energie. De apparatuur voldoet aan
specificaties die een redelijke bescherming moeten bieden
tegen dergelijke interferentie. Er is echter geen garantie
dat in een specifieke installatie GEEN interferentie zal
optreden.

Het is dan ook aan te raden de apparatuur en elektrische
draden op een gepaste afstand van stereotoestellen, pc's,
enz. te installeren.

In plaatsen met een slechte ontvangst moet de afstand
1  m of meer bedragen om elektromagnetische storingen
van andere apparatuur te voorkomen en moeten de
voedings- en transmissieleidingen in kabelbuizen liggen.

Installeer de unit NIET in een van de volgende plaatsen:

▪ Plaatsen met nevels van mineraalolie, oliespray of dampen in de
lucht. Plastic onderdelen kunnen worden aangetast en van het
toestel vallen of waterlekken veroorzaken.

▪ Geluidsgevoelige zones (zoals naast een slaapkamer), zodat het
geproduceerd geluid in bedrijf geen overlast veroorzaakt.

Het is NIET aangewezen de unit op de volgende plaatsen te
installeren, omdat deze plaatsen de levensduur van de unit kunnen
verkorten:
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▪ Waar de spanning veel schommelt

▪ In voertuigen of schepen

▪ In de aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen

▪ Plafondisolatie. Wanneer de temperatuur in het plafond hoger is
dan 30°C en er een relatieve vochtigheid van meer dan 80%
heerst, of wanneer er verse lucht in het plafond wordt geleid, is er
extra isolatie nodig (polyethyleenschuim met een dikte van
minstens 10 mm).

▪ Sterkte van het plafond. Controleer of het plafond sterk genoeg
is om het gewicht van de unit te dragen. Als er enig risico bestaat,
verstevig dan eerst het plafond en installeer dan pas de unit.

▪ Gebruik bij een bestaand plafond ankers.

▪ Gebruik bij een nieuw plafond verzonken inzetstukken,
verzonken ankers of andere lokaal voorziene onderdelen.

▪ Afstand. Let op de volgende vereisten:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Kant buitenunit
b Kant binnenunits

▪ Serviceruimte. Installeer de inspectiedeur aan de kant van de
besturingskast.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Besturingskast
b Serviceruimte
c Inspectiedeur

INFORMATIE
▪ De maximum installatie-afstand tussen de binnenunit

en de BEV2-unit hangt af van de lengte van de
meegeleverde transmissie- en voedingskabels.

▪ Installeer de units zodanig dat de kabels tot bij de
aansluitingklemmen van beide units komen.

▪ Het maximum hoogteverschil voor installatie tussen de
binnenunit en de BEV2-unit is ≤0,5 m.

6.1.2 Bijkomende vereisten voor de
installatieplaats voor CO₂-koelmiddel

INFORMATIE
Voor units met R744-koelmiddel gelden bijkomende
vereisten voor de installatieplaats. Voor meer informatie,
zie de uitgebreide handleiding of de montagehandleiding
van de binnenunit.

6.2 Montage van de unit

6.2.1 Richtlijnen bij de installatie van de unit
▪ Oriëntatie van de unit. Installeer de unit zoals aangegeven op de

labels op de zijkant van de unit "TO ODU" (naar de buitenunit) en
"TO IDU" (naar de binnenunit).

TO ODU TO IDU

TO ODU Installeer deze kant naar de buitenunit
TO IDU Installeer deze kant naar de binnenunit

▪ Ophangbouten en unit. Gebruik M8~M10 ophangbouten voor de
montage. Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout.
Bevestig de bout goed met een moer en vulring aan de boven- en
onderzijde van de ophangbeugel.

a: 428 a: 219

a Afstand tussen hangbouten

▪ Ophangbeugel. Ondersteun de aansluitleidingen rond de unit met
ophangbeugels op maximaal 1 meter van de zijkant van de unit.
Voorkom een te groot gewicht op de ophangbeugel; anders kan
de unit vallen en letsels veroorzaken.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Unit
b Anker
c Lange moer of koppelingsschroef
d Ophangbout
e Ophangbeugel

6.2.2 De unit monteren
Installatiepositie van de besturingskast veranderen
Vereiste: De positie van de besturingskast kan indien nodig worden
veranderd.



7 Installatie van de leidingen

Uitgebreide handleiding voor de installateur

10
BEV2N-A

CO₂ Conveni-Pack: BEV2-unit
4P677928-1A – 2022.01

180°

21

4, 7

3, 8

6
9 10

a b

c

d
b a

5

5

b e e eb ef f f f

a Deksel besturingskast
b Besturingskast
c Bovenpaneel
d Deksel batterij
e Kabelklem
f Kabelbinder

1 Verwijder het deksel van de besturingskast (2 schroeven).

2 Verwijder de besturingskast (2 schroeven).

3 Verwijder het bovenpaneel (4 schroeven).

4 Verwijder het deksel van de batterij (1 schroef).

5 Verander de uittrekrichting van de draad (spoel van de
gemotoriseerde klep) tussen de unit en de besturingskast.

6 Draai het deksel van de batterij en het bovenpaneel 180°.

7 Monteer het deksel van de batterij weer (1 schroef).

8 Monteer het bovenpaneel weer (4 schroeven)

9 Monteer de besturingskast op de nieuwe positie (2 schroeven).

10 Monteer het deksel van de besturingskast op de nieuwe positie.

Monteer de binnenunit op de ophangbouten.
1 Bevestig de haken aan de ophangbouten. Gebruik zeker:

▪ 3 moeren (M8/M10) op 4 plaatsen

▪ 2 vulringen (voor M8: buitendiameter 24~28  mm, voor M10:
buitendiameter 30~34 mm) op 4 plaatsen.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Moer (lokaal te voorzien)
a2 Dubbele moer (niet meegeleverd)
b Vulring (lokaal te voorzien)
c Ophangbeugel
d Ophangbout (lokaal te voorzien)
e Unit

7 Installatie van de leidingen

In dit hoofdstuk
7.1 De koelmiddelleidingen voorbereiden ............................................... 10

7.1.1 Vereisten voor de koelmiddelleidingen............................... 10
7.1.2 De koelleidingen isoleren.................................................... 11

7.2 De koelmiddelleiding aansluiten........................................................ 11
7.2.1 Over het aansluiten van de koelmiddelleidingen ................ 11
7.2.2 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van

koelmiddelleidingen ............................................................ 11
7.2.3 Richtlijnen bij het aansluiten van koelmiddelleidingen........ 11
7.2.4 De koelmiddelleidingen op binnenunit aansluiten............... 12

7.1 De koelmiddelleidingen
voorbereiden

7.1.1 Vereisten voor de koelmiddelleidingen

INFORMATIE
Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de
volgende hoofdstukken in de "2  Algemene
veiligheidsmaatregelen" [4 2].

OPMERKING
Voor het koelmiddel R744 moeten strikte
voorzorgsmaatregelen worden genomen om het systeem
schoon, droog en afgedicht te houden.

▪ Schoon en droog: voorkom dat vreemd materiaal (zoals
minerale olie of vocht) in het systeem terechtkomt.

▪ Afgedicht: R744 bevat geen chloor en is niet schadelijk
voor de ozonlaag die de aarde tegen schadelijke
ultraviolette straling beschermt. Eventueel vrijgekomen
R744 kan bijdragen aan het broeikaseffect. Om deze
reden verdient de afdichting van de installatie
bijzondere aandacht.

OPMERKING
De leidingen en andere drukvoerende delen moeten
geschikt zijn voor koelmiddel en olie. Gebruik K65
leidingen uit een legering van koper en ijzer voor
hogedruktoepassingen met een werkdruk van 120 bar aan
de kant van de airconditioner en 90 bar aan de kant van de
koeling.

OPMERKING
Gebruik NOOIT standaard slangen en manometers.
Gebruik ALLEEN apparatuur die ontworpen is voor gebruik
met R744.

▪ Vreemde stoffen in de leidingen, waaronder oliën die tijdens de
fabricage worden gebruikt, mogen niet meer dan 30  mg/10  m
bedragen.

OPMERKING
Als de afsluiters voor de lokale leidingen moeten kunnen
worden gesloten, MOET de installateur een
drukveiligheidsklep op de volgende leiding voorzien:

▪ Buitenunit naar binnenunits koeling: op vloeistofleiding

▪ Buitenunit naar binnenunits airconditioning: op
vloeistofleiding EN op gasleiding

Diameter koelmiddelleidingen
Buitendiameter leiding (mm)

2× Ø9,5
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Materiaal koelmiddelleidingen
▪ Materiaal leidingen: K65 koper-ijzerlegering (CuFe2P), maximum

bedrijfsdruk:= 120 bar

▪ Hardingsgraad en dikte leidingen:

Buitendiameter
(Ø)

Hardingsgraad Dikte (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(getrokken)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de maximale
bedrijfsdruk van de unit (zie "PS High" op het naamplaatje van de
unit), zijn mogelijk dikkere leidingen vereist.

7.1.2 De koelleidingen isoleren
▪ Neem polyethyleenschuim als isolatiemateriaal:

▪ met een warmteoverdrachtsfactor begrepen tussen 0,041 en
0,052 W/mK (0,035 en 0,045 kcal/mh°C)

▪ bestand tegen minstens 120°C

▪ Isolatiedikte

Buitendiameter
leiding (Øp)

Binnendiameter
isolatie (Øi)

Isolatiedikte (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de vochtigheid meer
dan 80% bedraagt, moet het isolatiemateriaal minstens 20 mm dik
zijn om condensatie aan de oppervlakte van de isolatie te
voorkomen.

7.2 De koelmiddelleiding aansluiten

7.2.1 Over het aansluiten van de
koelmiddelleidingen

Alvorens de koelmiddelleidingen aan te sluiten
Controleer of de buitenunit en binnenunit gemonteerd zijn.

Typische werkstroom
De koelmiddelleiding aansluiten betekent:

▪ De koelmiddelleiding op de binnenunit aansluiten

▪ De koelmiddelleiding op de buitenunit aansluiten

▪ De koelmiddelleiding isoleren

▪ Houd rekening met de richtlijnen voor:

▪ Buigen van leidingen

▪ Solderen

▪ Gebruik van de afsluiters

7.2.2 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten
van koelmiddelleidingen

INFORMATIE
Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de
volgende hoofdstukken:

▪ "2 Algemene veiligheidsmaatregelen" [4 2]

▪ "7.1 De koelmiddelleidingen voorbereiden" [4 10]

GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

VOORZICHTIG
Buig NOOIT hogedrukleidingen! Door leidingen te buigen
kunnen ze minder dik en dus minder sterk worden. Gebruik
ALTIJD K65-fittingen.

OPMERKING
Houd rekening met de volgende voorzorgen met
betrekking tot de koelmiddelleiding:

▪ Zorg ervoor dat nooit ander koelmiddel dan het
aangewezen koelmiddel in de koelmiddelcyclus
vermengd wordt (bijv. lucht).

▪ Vul uitsluitend bij met R744 (CO₂).

▪ Gebruik uitsluitend installatiegereedschap (bijv.
manometerverdeelstuk) dat enkel en alleen wordt
gebruikt voor installaties met R744 (CO₂) zodat het de
druk kan weerstaan en er geen vreemde stoffen (zoals
minerale oliën en vocht) in het systeem kunnen
terechtkomen.

▪ Laat de leidingen NIET onbewaakt achter op de site.
Als de werkzaamheden in minder dan 1 maand zullen
worden voltooid, brengt u tape aan op de
leidinguiteinden of knijpt u de leidingen dicht (zie
onderstaande afbeelding). Leidingen die buiten zijn
geïnstalleerd moeten worden dichtgeknepen, ongeacht
de duur van de werkzaamheden.

▪ Wees voorzichtig wanneer u koperbuizen doorheen
muren schuift (zie afbeelding hieronder).

7.2.3 Richtlijnen bij het aansluiten van
koelmiddelleidingen

▪ Doorblazen met stikstof bij het braseren voorkomt belangrijke
afzettingen van een geoxideerde filmlaag op de binnenkant van
de leiding. Deze filmlaag heeft een nadelige invloed op de
kleppen en compressoren in het koelsysteem en voorkomt een
goede werking.

▪ Stel de stikstofdruk met een drukreduceerklep in op 20  kPa
(0,2 bar) (d.w.z. net genoeg om te voelen op de huid).
a b c d e

ff

a Koelmiddelleiding
b Te hardsolderen deel
c Tape
d Handbediende klep
e Reduceerklep
f Stikstof
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▪ Gebruik GEEN anti-oxidanten bij het hardsolderen van
leidingverbindingen.

Door resten kunnen leidingen verstopt raken en kan uitrusting stuk
gaan.

▪ Gebruik GEEN vloeimiddel bij het hardsolderen van koper-op-
koper koelmiddelleidingen. Gebruik fosforkoper toevoegmetaal
(CuP279, CuP281 of CuP284:DIN EN ISO 17672), waarbij geen
vloeimiddel wordt vereist.

Vloeimiddel heeft een uitermate schadelijke invloed op
koelmiddelleidingsystemen. Zo zal bijvoorbeeld een vloeimiddel
op chloorbasis corrosie van de leidingen veroorzaken, of als het
fluor bevat, zal het de koelmiddelolie aantasten.

▪ Bescherm bij het braseren altijd de omgeving (met bijvoorbeeld
isolatieschuim) tegen de hitte.

7.2.4 De koelmiddelleidingen op binnenunit
aansluiten

VOORZICHTIG
Installeer koelmiddelleidingen of componenten zo dat ze
niet worden blootgesteld aan stoffen die componenten met
koelmiddel kunnen corroderen, tenzij de componenten
gemaakt zijn van een materiaal dat inherent bestand is
tegen corrosie of beschermd is tegen corrosie.

▪ Leidinglengte. Houd de koelmiddelleiding zo kort mogelijk

▪ Voorbeeld van aansluiting op de binnenunit:

a
b

c

d
e

a Buitenunit
b BEV2-unit
c Gasleiding
d Vloeistofleiding
e Binnenunit

INFORMATIE
▪ Op elke BEV2-unit mag slechts 1 binnenunit worden

aangesloten.

▪ In dit hoofdstuk wordt alleen de procedure voor de
aansluiting op de BEV2-unit beschreven. Voor de
procedure voor de aansluiting van de binnen- of
buitenunit, zie de montagehandleiding van de binnen-
of buitenunit.

WAARSCHUWING
▪ Gebruik K65 leidingen voor hogedruktoepassingen met

een werkdruk van 120 bar of 90 bar, afhankelijk van de
plaats in het systeem.

▪ Gebruik K65-koppelstukken en -fittingen voor een
werkdruk van 120  bar of 90  bar, afhankelijk van de
plaats in het systeem.

▪ Leidingen mogen ALLEEN aan elkaar worden
gebraseerd. Andere soorten koppelingen zijn
verboden.

▪ Leidingen optrompen is NIET toegelaten.

1 Breng de lokale leiding in de leiding aan de kant van de BEV2-
unit.

2 Sluit de koelmiddelleiding alleen met gebraseerde
verbindingen aan op de unit.

OPMERKING
Leg bij het braseren een natte doek op de isolatie van de
unit (a) en laat de temperatuur niet boven de 200°C gaan.

a

dcb e

a BEV2-unit
b Leiding aan de kant van de BEV2-unit
c Isolatie op de unit
d Gebraseerde verbinding
e Lokale leiding

3 Isoleer de koelmiddelleiding op de BEV2-unit als volgt:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Isolatiemateriaal (lokaal te voorzien)
b Kabelbinders (accessoire)
c Isolatie (accessoire)
d Gebraseerde verbinding
e Aansluiting koelmiddelleiding (bevestigd op de unit)
f Unit

1 Draai de naden van de isolatiedelen naar boven.
2 Bevestig ze aan de basis van de unit.
3 Maak de kabelbinder vast rond de isolatiedelen.

a

a Naad van de isolatie (accessoire) naar boven

OPMERKING
Zorg ervoor dat de hele koelmiddelleiding is geïsoleerd.
Blote leidingen kunnen condensatie veroorzaken.

8 Elektrische installatie

In dit hoofdstuk
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8.1.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische
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8.1.2 Richtlijnen voor het aansluiten van de elektrische
bedrading............................................................................ 13

8.2 Elektrische bedrading aansluiten op de BEV2-unit ........................... 14

OPMERKING
Dit is een klasse A-product. In een residentiële omgeving
kan dit product radiostoringen veroorzaken, en dan moet
de gebruiker de gepaste maatregelen treffen.

8.1 Over het aansluiten van de
elektrische bedrading

Vooraleer de elektrische bedrading aan te sluiten
Controleer of de koelmiddelleiding is aangesloten en gecontroleerd.
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Typische werkstroom
De elektrische bedrading aansluiten omvat typisch de volgende
stappen:
1 Controleren of het voedingssysteem voldoet aan de elektrische

specificaties van de units.
2 De elektrische bedrading aansluiten op de buitenunit.
3 De elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit.
4 De elektrische bedrading aansluiten op de BEV2-unit.
5 De hoofdvoeding aansluiten.

8.1.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten
van elektrische bedrading

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

WAARSCHUWING
Gebruik ALTIJD een meeraderige kabel als
stroomtoevoerkabel.

INFORMATIE
Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de
volgende hoofdstukken in de "2  Algemene
veiligheidsmaatregelen" [4 2].

WAARSCHUWING
▪ Al de bedrading MOET door een erkende elektricien

uitgevoerd worden en MOET voldoen aan de geldende
wetgeving.

▪ Maak elektrische verbindingen op de bevestigde
bedrading.

▪ Alle op de site geleverde componenten en alle
elektrische constructies MOETEN voldoen aan de
geldende wetgeving.

WAARSCHUWING
▪ Bij een ontbrekende of verkeerde N-fase in de voeding,

kan het systeem defect geraken.

▪ Sluit correct op de aarde aan. Aard de unit NIET via
een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de
aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan
elektrische schokken veroorzaken.

▪ Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.

▪ Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders,
zodat de kabels NIET in contact komen met scherpe
randen of leidingen, vooral langs de hogedrukzijde.

▪ Gebruik de meegeleverde kabels (in de doos van de
binnenunit) en zorg ervoor dat de klemaansluitingen of
bedrading niet worden belast. Slechte aansluitingen of
niet goed vastgelegde kabels kunnen oververhitting,
elektrische schokken of brand veroorzaken.

▪ Gebruik GEEN draden met tape, geen gevlochten
geleiders, geen verlengkabels en geen aansluitingen
van een sterinstallatie. Deze kunnen zorgen voor
oververhitting of elektrische schokken of brand
veroorzaken.

De volgende symbolen kunnen voorkomen op de binnenunit:

Symbool Verklaring
Meet de spanning aan de aansluitklemmen van de
condensatoren van de hoofdkring of elektrische
onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert.

WAARSCHUWING
Gebruik een alpolige schakelaar met een contactscheiding
van minstens 3 mm om het contact volledig te verbreken
onder overspanningscategorie III.

WAARSCHUWING
Als het netsnoer beschadigd is, MOET de fabrikant, zijn
vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of
gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om
een gevaarlijke situatie te voorkomen.

WAARSCHUWING
Houd de bedrading tussen de units uit de buurt van
koperen leidingen die niet thermisch geïsoleerd zijn
aangezien dergelijke leidingen heel warm worden.

8.1.2 Richtlijnen voor het aansluiten van de
elektrische bedrading

Denk aan de volgende punten:

▪ Indien gevlochten geleiders worden gebruikt, plaats een rond oog
op het uiteinde. Schuif het rond oog over de draad tot aan het
bekleed gedeelte en maak het oog vast met een geschikt
werktuig.

b a

a Gevlochten geleider
b Ronde krimpklem

c
a

b

a Ronde krimpklem
b Uitgesneden gedeelte
c Schotelring

▪ Gebruik de volgende methodes om de draden te verbinden:

Draadtype Methode
Éénaderige draad c b

c

aa

A
AA´

A´

a Éénaderige draad met open lus

b Schroef

c Platte sluitring
Gevlochten geleider
met rond oog

c b ba c

a

B
B

a Klem

b Schroef

c Platte sluitring

 Toegelaten

 NIET toegelaten
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Aanhaalmomenten
Bedrading Schroefmaat Aanhaalmoment

(N•m)
Voedingskabel M4 1,18~1,44
Aardingsklemkabel M4 1,52~1,86

▪ De aardingsdraad tussen de kabelbevestiging en de klem moet
langer zijn dan de andere draden.

8.2 Elektrische bedrading aansluiten
op de BEV2-unit

OPMERKING
▪ Volg het bedradingsschema (bij de unit geleverd, op de

binnenkant van het servicedeksel).

▪ Voor instructies over de aansluiting van de optionele
apparatuur, zie de bij optionele apparatuur geleverde
montagehandleiding.

▪ Zorg ervoor dat de elektrische bedrading goed zit zodat
het servicedeksel nadien weer goed kan worden
aangebracht.

De bedrading van de voeding en van de transmissie moeten
afzonderlijk worden gehouden. Beide bedradingen moeten ALTIJD
op minstens 50  mm van elkaar worden gehouden om eventuele
elektrische storingen te voorkomen.

OPMERKING
Zorg ervoor dat de voedingskabel en de transmissiekabel
van elkaar gescheiden blijven. De transmissiebedrading en
de voedingsbedrading mogen kruisen, maar ze mogen
NIET parallel lopen.

1 Verwijder het servicedeksel.

2 Sluit de transmissiekabel aan:

▪ Neem de transmissiekabel uit de accessoires van de
binnenunit en steek de kabel door het frame van beide units.

▪ Verwijder de jumper van connector X70A op de printplaat
van de binnenunit en sluit de transmissiekabel aan op
connector X70A.

▪ Sluit de kabel aan op connector X2A op de printplaat van de
BEV-unit.

▪ Maak de kabel vast met een kleine kabelbinder (accessoire).

3 Sluit de voedingskabel aan:

▪ Neem de voedingskabel uit de accessoires van de
binnenunit en steek de kabel door het frame van beide units.

▪ Sluit het uiteinde van de kabel met faston-connectors aan de
klem van de binnenunit.

▪ Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op de
klem van de BEV2-unit.

▪ Maak de kabel vast met een kleine kabelbinder (accessoire)

4 Breng het servicedeksel weer aan.

Aansluiting op de binnenunit

X70A

dca b gfe

a Doorvoeropening transmissiekabel
b Transmissiekabel (accessoire binnenunit)
c Jumper
d Connector X70A
e Faston-connector
f Doorvoeropening voedingskabel
g Voedingskabel

Aansluiting op de BEV2-unit

c ca f dd b ce cg

a Transmissiekabel
b Voedingskabel
c Kabelbinder (accessoire)
d Doorvoeropening kabel
e Connector X2A
f Voedingsaansluiting
g Aarding

Voorbeeld van bedrading

X2A
X70A

L
L

N
N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

F1 F2 F1 F2

b c

d

a

NL

IN/D OUT/D
Control box

a Besturingskast buitenunit
b Binnenunit
c BEV2-unit
d Gebruikersinterface

9 Inbedrijfstelling
WAARSCHUWING
Controleer of het servicedeksel gesloten is na het voltooien
van de installatie van de binnenunit, de BEV2-unit en de
buitenunit.

INFORMATIE
Zie de montagehandleidingen van de binnen- en
buitenunits voor de inbedrijfstelling van het systeem.
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9.1 Checklist voor de inbedrijfstelling
1 Controleer na de installatie van de unit de hierna vermelde

punten.

2 Sluit de unit.

3 Schakel de unit in.
U leest de volledige installatie-instructies, zoals
beschreven in de uitgebreide handleiding voor de
installateur.
Installatie
Controleer of de unit correct is geïnstalleerd om
abnormale geluiden en trillingen te voorkomen bij het
opstarten van de unit.
De binnenunit moet juist gemonteerd zijn.

De buitenunit moet juist gemonteerd zijn.

De koelmiddelleidingen (gas en vloeistof) zijn goed
geïnstalleerd en thermisch geïsoleerd.
Er zijn GEEN koelmiddellekkages.

Er zijn GEEN ontbrekende fasen of omgekeerde fasen.

Het systeem is goed en op de juiste manier geaard en de
aardingsklemmen zijn goed aangehaald.
De zekeringen of lokaal geïnstalleerde beveiligingen zijn
overeenkomstig dit document geïnstalleerd en zijn NIET
overbrugd.
De voedingsspanning komt overeen met de spanning op
het identificatieplaatje van de unit.
Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of
beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.
Er zijn GEEN beschadigde onderdelen of buizen die
tegen de binnenkant van de binnen- of buitenunit gedrukt
worden.
De afsluiters (gas en vloeistof) op de buitenunit staan
volledig open.

10 Als afval verwijderen
OPMERKING
Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het
ontmantelen van het systeem en het behandelen van het
koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN
conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.
De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en
terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf
worden behandeld.

11 Technische gegevens
▪ Een deel van de recentste technische gegevens is beschikbaar

op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).

▪ De volledige recentste technische gegevens zijn beschikbaar op
het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

11.1 Bedradingsschema

11.1.1 Legende eengemaakt bedradingsschema
Voor gebruikte onderdelen en nummering, zie het
bedradingsschema op de unit. De onderdelen zijn genummerd met
Arabische cijfers in oplopende volgorde en wordt in het overzicht
hieronder aangegeven door "*" in de onderdeelcode.

Symbool Betekenis Symboo
l

Betekenis

Stroomonderbrek
er

Veiligheidsaarding

Aansluiting Beschermende aarding
(schroef)

, Connector A Gelijkrichter

Aarding Relaisconnector

Lokale bedrading Kortsluitconnector

Zekering Aansluitklem

INDOOR

Binnenunit Klemmenstrook

OUTDOOR

Buitenunit Kabelklem

Reststroomappar
aat

Symbool Kleur Symbool Kleur
BLK Zwart ORG Oranje
BLU Blauw PNK Roze
BRN Bruin PRP, PPL Paars
GRN Groen RED Rood
GRY Grijs WHT Wit
SKY BLU Lichtblauw YLW Geel

Symbool Betekenis
A*P Printplaat
BS* Drukknop aan/uit,

bedrijfsschakelaar
BZ, H*O Zoemer
C* Condensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Aansluiting, connector

D*, V*D Diode
DB* Diodebrug
DS* DIP-schakelaar
E*H Verwarming
FU*, F*U, (voor kenmerken, zie
printplaat in uw unit)

Zekering

FG* Connector (randaarding)
H* Kabelboom
H*P, LED*, V*L Controlelamp, led
HAP Led (servicemonitor groen)
HIGH VOLTAGE Hoogspanning
IES Intelligent eye sensor
IPM* Intelligente voedingsmodule
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magneetrelais
L Stroomvoerend
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Symbool Betekenis
L* Spoel
L*R Reactievat
M* Stappenmotor
M*C Compressormotor
M*F Ventilatormotor
M*P Afvoerpompmotor
M*S Draaimotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneetrelais
N Neutraal
n=*, N=* Aantal doorgangen door

ferrietkern
PAM Pulsamplitudemodulatie
PCB* Printplaat
PM* Voedingsmodule
PS Schakelvoeding
PTC* PTC-thermistor
Q* Bipolaire transistor met

geïsoleerde poort (IGBT)
Q*C Stroomonderbreker
Q*DI, KLM Aardlekschakelaar
Q*L Overbelastingsbeveiliging
Q*M Thermische schakelaar
Q*R Reststroomapparaat
R* Weerstand
R*T Thermistor
RC Ontvanger
S*C Limietschakelaar
S*L Vlotterschakelaar
S*NG Koelmiddellekdetector
S*NPH Druksensor (hoog)
S*NPL Druksensor (laag)
S*PH, HPS* Drukschakelaar (hoog)
S*PL Drukschakelaar (laag)
S*T Thermostaat
S*RH Vochtigheidssensor
S*W, SW* Bedrijfsschakelaar
SA*, F1S Spanningsbeveiliging
SR*, WLU Signaalontvanger
SS* Keuzeschakelaar
SHEET METAL Klemmenstrook vaste plaat
T*R Transformator
TC, TRC Zender
V*, R*V Varistor
V*R Diodebrug, bipolaire transistor

met geïsoleerde poort (IGBT)
voedingsmodule

WRC Draadloze afstandsbediening
X* Aansluitklem
X*M Klemmenstrook (blok)
Y*E Spoel elektronische expansieklep
Y*R, Y*S Spoel elektromagnetische

omkeerklep
Z*C Ferrietkern
ZF, Z*F Ruisfilter

12 Verklarende woordenlijst
Dealer

Verdeler die het product verkoopt.

Erkende installateur
Technisch bekwame persoon met een erkenning om het
product te installeren.

Gebruiker
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het
product gebruikt.

Geldende wetgeving
Alle geldende internationale, Europese, nationale en
plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of
voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Onderhoudsbedrijf
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste service voor het
product uit te voeren of te coördineren.

Installatiehandleiding
Handleiding met instructies betreffende het installeren, het
configureren en het onderhouden van een bepaald product
of een bepaalde toepassing.

Gebruiksaanwijzing
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het
product of de toepassing moet worden gebruikt.

Accessoires
Labels, handleidingen, informatiefiches, apparatuur en
uitrustingen die met het product worden meegeleverd en
die volgens de instructies in de meegeleverde documentatie
geïnstalleerd moeten worden.

Optionele apparatuur
Door Daikin gemaakte of goedgekeurde apparatuur en
uitrustingen die met het product volgens de instructies in de
meegeleverde documentatie gecombineerd mogen worden.

Ter plaatse te voorzien
NIET door Daikin gemaakte apparatuur en uitrustingen die
met het product volgens de instructies in de meegeleverde
documentatie gecombineerd mogen worden.
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