
Toshiba värmepump med fläktluftvärmare (Aerotemper).

Förenklad installationshandbok

AT-SET (T8 - T25)
Aerotemper/Fläktluftvärmare

Toshiba RAV-SP__
Super Digital Inverter

RAV-DXC010 DX-STYRENHET (BÖRVÄRDESREGLERING TEMPGIVARE)

AT-SET (TOSHIBA/AW-DX)

Artikelnummer: 7301227 



Installationsmått
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Att tänka på vid installation

• Värmekabel i utomhusenhetens bottentråg skall monteras.

• Mini kontaktor för Aerotemperns fläkt ingår ej i leverans. Anskaffas lokalt.

• Detta är en lathund som bilaga till Installationsmanual DX Interface_RAV-DX010.

• För utomhusenhet, se dess medföljande installationsmanual.

• För fläktluftvärmare, se dess medföljande monteringsanvisning.

• Tänk på att följa de kravspecifikationer som gäller för luftmängd, temperaturer och volym.

• Ventilationsinterfacet skall alltid anslutas 1:1 till Toshiba utomhusenheter.
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Ta ur luftfördelningsplåten

RAV-DX0104

1. Öppna den sidomonterade luckan.
2. Tryck luftfördelningsplåten mot andra sidan i pilens riktning.

Se medföljande monteringsanvisning för AW-DX. 
För att säkerställa luftflödet ta ur luftfördelningsplåten enligt nedan.

4. Snedställ och ta ur plåten. Återmontera därefter luckan.3. Dra bakåt plåten, beakta batteriet bakom.



EL-matning
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Plintanslutning standard 

E - 3
(utedel)
E: jord
1: fas
2: nolla
3: signal

4 & 5
On/Off
Off: öppen
On: sluten
(230 V)

6 & 7**
Fläktutgång
via hjälprelä.
Styr fläkten
som en 
Inomhusenhet.
(230 V)

8 & 9
Driftsignal ut
Sluten vid drift.

A & B
Fjärrkontroll
(RBC-AMS54)

14 & 15
Säkerhetskontakt
Skall vara sluten.
Öppen ger felkod P10.
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12 & 13
Fläktfel
Inkommande larm 
från extern fläkt, 
ger felkod L30.

**Se nästa sida för inkoppling



Anslutning av Aerotemper fläkt. Anslut en minikontaktor på DIN-skena. Installeras ett twin system, är detta ett skall krav.

Kontaktor

Skydds jord

Fas

Nolla (Neutral)

Från plint 6 & 7 är det 230V AC (3A Max.).
Kontaktor ingår ej i leveransen.



Anslutning av givare

TA 104TCJ 102 

TC 101 



Anslutning av givare

Rumsgivare TA 104 (svart med gult stift) skall monteras vid tilluft (rumstemp). 

Rörgivare TCJ 102 (röd med rött stift) skall monteras på fläktluftvärmarens ingång (vätskeledning).

Givarna får ej skarvas.

Givarna får ej skarvas.



Fortsättning givare

Rörgivare TC 101 (svart med svart stift) skall monteras på fläktluftvärmarens utgång.

Givarna får ej skarvas.



Att tänka på vid uppstart

• Om inte säkerhetskontaktsslutningen används, bygla plint 14-15.Normalfall

• Vid extern start/stopp via plint kan ej starta och stopp manövreras via fjärrkontroll .

• Strömsätt aggregatet.

• Avvakta respons från fjärrkontroll, ca 5 min.

• Ställ in DN-koder enligt nästa uppslag:
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Fältinställningar

Meny

Retur

Upp

Ställ in DN-koder i menyn Fältinställningar:

1. Tryck på Meny för att komma till meny.

2. Tryck samtidigt på Meny och  i 5 sek till fältinställningar.

3. Tryck  /  till punkt DN Setting, bekräfta med F2 (Set).

4. Välj DN kod nedan och lägg in data.

5. Tryck F2 och Meny för att spara varje val.         visas.

DN koder:

• 28: välj data 0001 (aut. återstart aktiverad)

• 11: välj data enligt tabell (utomhusenhet) Ner
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