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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument
Målgruppe
Autoriserede installatører

Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet
består af:

▪ Installationsvejledning for tilbehør:
▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (i kassen til tilbehøret)

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.

Tekniske data
▪ Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation

kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt
tilgængeligt).

▪ En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgængelig på Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).

2 Om kassen
BEMÆRK
Før installation skal emballagen og delene kontrolleres for
skader. Kontrollér, at forsendelsen er komplet.

2.1 Delen
Kassen indeholder følgende dele:

▪ Bundrammeprofil, for (1×)

▪ Bundrammeprofil, bag (1×)

▪ Bundrammeprofil, venstre (1×)

▪ Bundrammeprofil, højre (1×)

▪ Støttebjælke, for (1×)

▪ Støttebjælke, bag (1×)

▪ Støttepartition, øvre (1×)

▪ Støttepartition, nedre (1×)

▪ Isoleringsmateriale til støtteramme (1×)

▪ Lodret støtte, venstre (2×)

▪ Lodret støtte, højre (2×)

▪ Nedre lamel (2×)

▪ Mellemlamel (8×)

▪ Øvre lamel (2×)

▪ Toppanel (1×)

▪ Sidepanel, venstre (1×)

▪ Sidepanel, højre (1×)

▪ Tætningslister

2.2 Tilbehør
Kassen indeholder følgende tilbehør:

Tilbehør(a) Illustration Beskrivelse
A Torx-skrue M5×20

B Skive M5 nylon DIN
125‑1A

C Tætningstape 20 mm

D Nylonplug 8×40

E Fransk skrue 6×50
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Tilbehør(a) Illustration Beskrivelse
F Spændeskive af

plademetal M6×20

G Rund afstandshætte

H Fjederskive M8

I Møtrik M8

J Spændeskive af
plademetal M8×30

K Afrundet
afslutningsprofil, lille

L U-formet
afslutningsprofil

M Styrestift Ø8×25 M5

N Afstandsbøsning
15×2,5

O Afstandsbøsning
12×7

P D-gummiliste,
selvklæbende

Q Afrundet
afslutningsprofil, stor
(1 m)

R Nøgle

Tilbehør(a) Illustration Beskrivelse
S Hjørnebeslag til

bundramme

T Isoleringsmateriale til
bundramme

U Isoleringsmateriale til
bundramme

V Vibrationsdæmper

(a) Denne vejledning henviser til hvert tilbehør med et bogstav fra A
til V.

3 Om enheden og tilbehør

3.1 Mulige kombinationer
Se databogen for udendørsenheden for at kontrollere, om
støjreduktionskabinettet er kompatibelt med udendørsenheden.

3.2 Muligt tilbehør
Afløbsbakke og varmekabel
Følgende skal bruges til at tømme afløbsvand:

▪ Afløbsbakke (EKLN140-DP)

For at holde afløbshullerne fri i kolde miljøer skal følgende også
bruges:

▪ Varmekabel (EKLN140-DPHT)

4 Installation af enheden
ADVARSEL
Installationen skal udføres af en montør, og de valgte
materialer samt installationsmåden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. I Europa anvendes standarden
EN378.

ADVARSEL
Installationen SKAL udføres af en autoriseret installatør.
Der kræves 2 personer til at montere
støjreduktionskabinettet.

ADVARSEL
Delene kan have skarpe kanter. Bær skærefaste
arbejdshandsker under monteringen.
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4.1 Klargøring af installationsstedet
ADVARSEL
Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal
udføres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant
lovgivning, og dette arbejde SKAL udføres af autoriserede
personer.

Krav i forbindelse med installationen
Sørg for et vandret, plant og stabilt underlag (fliser eller
trækonstruktion). Der SKAL være et frirum på mindst 1 meter på alle
sider af rammen.

Se installatørvejledningen til udendørsenheden for yderligere krav til
installationsstedet for udendørsenheden i koldt klima.

Værktøj
Støjreduktionskabinettet kan monteres med følgende værktøj:

▪ Skærefaste arbejdshandsker

▪ Skævbider

▪ Universalkniv

▪ Målebånd

▪ Målevinkel

▪ Neutralt rengøringsmiddel

▪ Skruetrækker, Torx TX25

▪ (Rør)nøgle størrelse 10

▪ Nøgle størrelse 13

▪ Boremaskine med 8 mm murbor (hvis underlaget er af beton)

4.2 Om montering af kabinettet

4.2.1 Om montering af bundrammen

a

b
c

d

g (4×)

e

4× 4.3.1

f

a Bundrammeprofil, for
b Bundrammeprofil, bag
c Bundrammeprofil, venstre
d Bundrammeprofil, højre
e Hjørnebeslag til bundramme (tilbehør S)
f Isoleringsmateriale til bundramme (tilbehør U)
g Fastgørelseshuller

Sådan monteres bundrammen
Bundrammen består af 4 lige stykker (a~d) og 4 hjørner (e). De 4
lige stykker har fordybninger i enderne, så de kan slidses sammen.

1 Vip hjørnebeslagene (tilbehør S) ind i hjørnerne.

2 Fastgør hjørnerne med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiverne
(tilbehør B).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

3 Sæt 1 strimmel tætningstape (tilbehør C) på undersiden af
bundrammen midt på profilen.

a

a Tætningstape (tilbehør C)

4 Undgå gummi ved afløbshullerne (2×) og fastgørelseshullerne
(4×).

5 Juster bundrammen i en vinkel på 90° – en stor målevinkel er
bedst til dette.

INFORMATION
Hjørnerne SKAL være præcis 90°.

6 Fastgør bundrammen til gulvet med de franske skruer (tilbehør
E) og spændeskiverne af plademetal (tilbehør F)

7 (Valgfrit) hvis du arbejder med en stenet bund, skal du bruge
nylonplugs (tilbehør D).

8 Monter 4 runde plastafstandshætter (tilbehør G) på
bundrammen, og tryk dem ind i fastgørelseshullerne på
oversiden, hvor panelerne skal monteres henover senere.

4.2.2 Om montering af støtterammen

d b

c

g

a
C

f

e (+H, I)

a Støttebjælke, for
b Støttebjælke, bag
c Støttepartition, øvre
d Støttepartition, nedre
e Vibrationsdæmpere (tilbehør V)
f Afrundet gummiliste (tilbehør Q)
g Isoleringsmateriale til bundramme (tilbehør T)
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C, H, I, L Tilbehør

Sådan monteres støtterammen
1 Anbring den forreste støttebjælke (A) og den bageste

støttebjælke (b) parallelt med hinanden med de åbne sektioner
mod hinanden.

2 Skub den øvre støttepartition (c) og den nedre støttepartition (d)
ind mellem de 2 støttebjælker.

3 Kontrollér, at alle huller i støttebjælkerne og partitionerne flugter
med hinanden.

4 Forbind vibrationsdæmperne (tilbehør V) til støttebjælkerne og
partitionerne ved hjælp af M8 fjederskiverne (tilbehør H) og M8
møtrikkerne (tilbehør i).

5 Forbind støttebjælkerne og partitionerne med hinanden ved
hjælp af M5 Torx-skruerne (tilbehør A) og skiverne (tilbehør B).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

6 Sæt 1 strimmel tætningstape (tilbehør C) på begge
støttebjælker midt på den forreste støttebjælkeprofil (a) og den
bageste støttebjælkeprofil (b).

a

a Tætningstape (tilbehør C)

7 (Valgfrit) Hvis du bruger støtterammen som underlag for
afløbsbakken: Skær den U-formede afslutningsprofil af gummi
(tilbehør L) i 4 lige store dele på 3  cm, og anbring dem i de
øverste ender af begge de mellemliggende støttepartitioner på
den øverste del.

L

L

L

L

8 Monter den forreste del af den forreste støttebjælke med
afrundet afslutningsprofil gummi (tilbehør Q).

9 Afskær de korrekte længder, og sørg for, at gummiet afbrydes
ved hakkene.

10 Klik støtterammen ind i bundrammen ved hjælp af rillerne.

a

a Placering af rille i bundramme

a

a Placering af rille i støtteramme

11 Fastgør den forreste støttebjælke til gulvet ved hjælp af de
franske skruer (tilbehør E), spændeskiverne af plademetal
(tilbehør F) og plugsene (tilbehør D), hvis underlaget er beton
eller lignende.

Resultat:

4.2.3 Om installation af udendørsenheden

INFORMATION
Du kan finde oplysninger om installation af
udendørsenheden i installationsvejledningen til
udendørsenheden.



4 Installation af enheden

Installationsvejledning

6
EKLN140A1

Støjreduktionskabinet
4P650154-1A – 2021.04

FORSIGTIG
Ved montering af det støjsvage kabinet på en eksisterende
udendørsenhed SKAL ledninger og kølemiddelrør gå
gennem 1 af de 3 formonterede åbninger i bundrammen
på støjreduktionskabinettet.

Følg ALTID anvisningerne i installationsvejledningen og
servicevejledningen til udendørsenheden for de relevante
procedurer til at afinstallere og geninstallere
udendørsenheden.

Sådan installeres udendørsenheden
1 Fastgør om nødvendigt den bageste støttebjælke med franske

skruer (tilbehør E) og spændeskiver (tilbehør F).

2 (Valgfrit) Hvis underlaget er beton eller lignende, skal du bruge
nylonplugs (tilbehør D).

3 Anbring udendørsenheden på vibrationsdæmperne, og forbind
dem i rækkefølge med spændeskiven af plademetal (tilbehør J),
fjederskiven (tilbehør H) og møtrikken (tilbehør I).

4.3 Ledningsføring

4.3.1 Sådan forberedes ledningsføringen
1 Vælg den ønskede åbning i bundrammen til rørene og de

elektriske ledninger.

2 Forsegl de andre åbninger med det medfølgende
isoleringsmateriale til bundrammen (tilbehør T og U).

INFORMATION
Hvis kablerne kommer ind fra bunden, kan alle åbninger
forsegles.

3 Fastgør med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

4.3.2 Sådan placeres ledningsføringen
1 Sæt den lille afrundede afslutningsprofil af gummi (tilbehør K)

ind i åbningen, som kablerne føres igennem, for at sikre perfekt
tætning mellem åbningen og rørene og kablerne.

2 Skær den afrundede afslutningsprofil af gummi (tilbehør K) til
den korrekte størrelse med en universalkniv, og sæt den på
indersiden af åbningen.

3 Anbring en strimmel U-formet afslutningsprofil af gummi
(tilbehør L) på indersiden af bundrammen for at forhindre
skader på rør og kabler.

4 Træk rørene og de elektriske kabler igennem.

5 Før rørene og de elektriske kabler gennem indgangspunktet i
bunden på udendørsenheden for at undgå knæk i rørene.

a

b

a

d c

a Isolering
b Rør til kølemiddel
c Lille afrundet afslutningsprofil (tilbehør K)
d U-formet afslutningsprofil (tilbehør L)

a

b
c

a Rør til kølemiddel
b Dækplade placeret indefra. Placeret i 3 positioner (se

visning ovenfra). Rørene forsegles med gummi.
c Elektriske kabler

4.4 Om fastgørelse af
udendørsenheden

4.4.1 Sådan fastgøres udendørsenheden
1 Fastgør udendørsenheden med M8 spændeskiven af

plademetal (tilbehør J), M8 fjederskiven (tilbehør H) og M8
møtrikken (tilbehør i).
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b

c

a

a Spændeskive af plademetal M8 (tilbehør J)
b Fjederskive M8 (tilbehør H)
c Møtrik M8 (tilbehør I)

2 Forbind rørene og kablerne fra udendørsenheden som angivet i
installationsvejledningen til udendørsenheden.

4.5 Om montering af lamelrammen

4.5.1 Sådan monteres lamelrammen
1 Anbring de lodrette støtter til venstre (a) og højre (b) på

bundrammen.

a
a

b

b

2 Fastgør med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

3 Monter plaststyrestifterne (tilbehør M) i bunden af den lodrette
støtte.

4 Fastgør med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver (tilbehør B).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

5 Skub 15×2,5 plastafstandshætten (tilbehør N) over de nederste
styrestifter.

4.6 Om montering af lamellerne

b

c

a

a Nedre lameller (2×)
b Mellemlameller (8×)
c Øvre lameller (2×)

4.6.1 Sådan monteres de nedre lameller
1 Vip monteringslæberne for enden af lamellen, så de danner en

vinkel på 90° med lamellen.

2 Monter de 2 nedre lameller.
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4.6.2 Sådan monteres mellemlamellerne
1 Vip mellemlamellerne ind i de lodrette støtter.

2 Anbring 4 mellemlameller på hver side.

3 Bøj monteringslæberne 90° i forhold til lamellerne.

INFORMATION
Læberne SKAL have forbindelse til de lodrette støtter.

4 Hold læben og den lodrette støtte fast med hånden for at sikre,
at hullerne flugter med hinanden.

5 Fastgør læben med M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiverne
(tilbehør B), som indsættes fra ydersiden.

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

4.6.3 Sådan monteres de øvre lameller
1 Vip de øvre lameller ind i de lodrette støtter.

2 Anbring lamellen foroven over de lodrette støtter.

3 Skub lamellen ind i hakkene nedenunder i de lodrette støtter.

4 Fastgør de 8 styrestifter (tilbehør M) med M5 Torx-skruerne
(tilbehør A). I dette tilfælde er en skive IKKE nødvendig.

5 Monter en 12×7 afstandsbøsning (tilbehør O) over de øvre
styrestifter (4×).

6 Monter yderligere 4 M5 Torx-skruer (tilbehør A) og skiver
(tilbehør B).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

b

c a

a Styrestifter (tilbehør M) med M5 Torx-skrue (tilbehør A)
b Afstandsbøsning (tilbehør O)
c Yderligere M5 Torx-skrue (tilbehør A)

7 Monter den selvklæbende D-gummiliste (tilbehør P) på alle
kanter af den lodrette støtte, bundrammen og de øvre lameller.

8 Sørg for, at gummiet klæbes, så det flugter med ydersiden af
plademetalkanterne.

INFORMATION
Tør og affedt plademetallet med et neutralt
rengøringsmiddel for at sikre, at D-gummiet klæber korrekt.
Afskær gummiet til længde med en saks.

a

a Selvklæbende D-gummi (tilbehør P)
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4.7 Om montering af panelerne og
tætningslisterne

4.7.1 Sådan monteres toppanelet
1 Anbring toppanelet præcist over de 4 styrestifter (tilbehør M).

2 Fastgør toppanelet med KUN 4× M5 Torx-skruer (tilbehør A).

INFORMATION
Spænd dem med hånden (tilspændingsmoment <5 N∙m).

3 Fastgør den selvklæbende D-gummi (tilbehør P) på begge
kanter af toppanelet.

4 Sørg for, at gummiet klæbes, så det flugter med ydersiden af
plademetalkanterne.

INFORMATION
Tør og affedt plademetallet med et neutralt
rengøringsmiddel for at sikre, at D-gummiet klæber korrekt.
Afskær gummiet til længde med en saks.

a

a Selvklæbende D-gummi (tilbehør P)

4.7.2 Sådan monteres sidepanelerne og
tætningslisterne

1 Påsæt de selvklæbende tætningslister på begge sider af
udendørsenheden.

a
b

a Tætningsliste, venstre. Påsæt denne over hele
udendørsenhedens højde (se stiplet linje).

b Tætningsliste, højre. Påsæt KUN denne over
servicelugens længde (se stiplet linje).

2 Skub resten af tætningslisten ind mellem bundrammeprofilen.

3 Løft venstre og højre sidepanel ind i fordybningen, og lad dem
glide over de nederste stifter (tilbehør M).

4 Tryk sidepanelerne fast, og lås dem med den medfølgende
nøgle (tilbehør R).

Resultat: Støjreduktionskabinettet er monteret.

5 Konfiguration
Efter montering af udendørsenheden skal du ALTID deaktivere
funktionen til højt eksternt statisk tryk. Dette skal gøres for at undgå
øget ventilatorhastighed og dermed øget lydemission fra
udendørsenheden.

Model Indstilling Indstil til værdi …
RZAG71

RZAG100

RZAG125

RZAG140

2-79 2

RZA200

RZA250
RXYSA4

RXYSA5

RXYSA6

2-18

INFORMATION
Du kan finde oplysninger om brugsstedsindstillinger i
installatørvejledningen eller servicevejledningen til
udendørsenheden.

6 Vedligeholdelse
▪ Støjreduktionskabinettet er vedligeholdelsesfrit under normale

forhold.

▪ Rengør ydersiden med vand og et neutralt rengøringsmiddel
mindst to gange om året for at holde huset i optimal stand.
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▪ For at undgå kortslutning af luftstrømmen skal åbningerne til
lamellerne ALTID holdes fri for snavs, og snavs som f.eks. blade
og sne skal fjernes.

INFORMATION
Du kan finde oplysninger om vedligeholdelse af
udendørsenheden i servicevejledningen til den
pågældende udendørsenhed.





4P650154-1A 2021.04

C
op

yr
ig

ht
 2

02
1 

D
ai

ki
n

4P650154-1 A   0000000Y

Verantwortung für Energie und Umwelt


	Installationsvejledning
	Indholdsfortegnelse
	1 Om dokumentationen
	1.1 Om dette dokument

	2 Om kassen
	2.1 Delen
	2.2 Tilbehør

	3 Om enheden og tilbehør
	3.1 Mulige kombinationer
	3.2 Muligt tilbehør

	4 Installation af enheden
	4.1 Klargøring af installationsstedet
	4.2 Om montering af kabinettet
	4.2.1 Om montering af bundrammen
	Sådan monteres bundrammen

	4.2.2 Om montering af støtterammen
	Sådan monteres støtterammen

	4.2.3 Om installation af udendørsenheden
	Sådan installeres udendørsenheden


	4.3 Ledningsføring
	4.3.1 Sådan forberedes ledningsføringen
	4.3.2 Sådan placeres ledningsføringen

	4.4 Om fastgørelse af udendørsenheden
	4.4.1 Sådan fastgøres udendørsenheden

	4.5 Om montering af lamelrammen
	4.5.1 Sådan monteres lamelrammen

	4.6 Om montering af lamellerne
	4.6.1 Sådan monteres de nedre lameller
	4.6.2 Sådan monteres mellemlamellerne
	4.6.3 Sådan monteres de øvre lameller

	4.7 Om montering af panelerne og tætningslisterne
	4.7.1 Sådan monteres toppanelet
	4.7.2 Sådan monteres sidepanelerne og tætningslisterne


	5 Konfiguration
	6 Vedligeholdelse


