
Modell:

Kompakt kabelansluten fjärrkontroll RBC-ASCU11-E
Installationshandbok 

Installationshandboken är avsedd att användas av installationstekniker för att utföra elektronisk installation och reparation.
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Rekommendation och krav på 
plats att installera fjärrkontroll
Fjärrkontroll får inte installera i plats där 
fjärrkontrollen utsätts för direkt solljus eller utomhus 
fukt t ex i närhet av fönster eller likande plats.
Både fjärrkontrollen och inomhusenheten utrustas 
med temperatursensor så att användaren får 
växelvist använder en av de två sensorerna. När 
enheten levereras från fabriken, ställs enheten in 
att temperatursensorn i inomhusenheten används.
Om användare växlar till den sensorn i 
fjärrkontrollen, följ de följande anvisningarna 
för att säkerställa att sensorn känsler den 
genomsnitta rumtemperaturen. Om det går inte att 
säkerställa det, rekommenderas det att sensorn i 
inomhusenheten används.
 •  Installera fjärrkontrollen på en höjd 1-1.5

meter över golvet.
 •  Aldrig installera fjärrkontrollen med ett 

hinder framför fjärrkontrollen. Annars kan 
fjärrkontrollen inte detektera rumtemperaturen.

 •  Installera fjärrkontrollen endast i det rum var
inomhusenheten installeras.

 •  Installera fjärrkontrollen vertikalt på vägg

eller likande plats.
 •  Aldrig installera fjärrkontrollen på vägen

av luftströmningen från luftblåset av 
inomhusenheten.

 •  Aldrig installera fjärrkontrollen på en
vägg där temperatur har stor differns från
rumtemperaturen.

Ledningsdragning för fjärrkontrollen
■ Kopplingsschema
Polaritet av ledningar till fjärrkontrollen är inte 
viktig. Även om tekniker växlar sladdkopplingsdon 
A och sladdkopplingsdon B i inomhusenheten, 
går ledningsdragningen bra för fjärrkontrollen.

 •  Ledning med två sladdar bör används.
Polaritet är inte viktig.

 • Ledningsstorlek är 0.5 – 1.5 mm2.

Koppling av ledningar/sladdar
Använd de kopplingsdon som levereras med 
fjärrkontrollen för att koppla fjärrkontrollens 
kablar och inomhusenhetens kopplingsdon.
Om det finns inget verktyg för att pressa 
kopplingsdon, får annan pålitlig metod 
användas att koppla ledningar till fjärrkontrollen.
Aldrig använd endast isolationstejp att koppla 
ledningar. Det annars kan orsaka fara.

Installera fjärrkontrollen
■ Installera fjärrkontrollen på vägg

Fjärrkontrolls 
huvuddel

Baklock

Skruv

Vägg

W：White
B：Black
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1.  Ta en spårskruvmejsel eller likande
verktyg. Stick verktyget in i spår i ned del
av huvuddelen av fjärrkontrollen. Pressa
en liten för att öppna baklock.

2.  Skär de 2 st ihåliga plast pinnar till
passande längd för att passa på avståmdet
mellan baklocket och kopplingsdosan.
Använd medföljande skruvar M4 att fastna
baklocket på kopplingsdosan.
 Anmärkning 1: Dra åt skruvar inte för hårt.
Det annars kan orsaka deformation på
kopplingsdosan.
 Anmärkning 2: Ihåliga plast pinnarnas
längder ska vara lika för att baklocket har
ingen deformation.

3.  Koppla ledningar (två sladdar) till ledningar
på fjärrkontrollens huvuddel. Konfirmera
kopplingsdons nummer, och koppla
ledningar korrekt. Koppla inte till 220V AC.
Det kan annars skada fjärrkontrollen.

4.  Fjärrkontrollens huvuddel monteras på
baklocket och fastnas.
 Anmärkning 3: Det måste finnas 30
mm mellanrum mellan fjärrkontrollen och
omgivningen.

DIP-omkopplare inställningar
Det finns DIP-omkopplare i PCB av fjärrkontrollen. 
Bryt av elströmmet innan inställningen utförs. För 
att ändra inställningar, måste baklocket tas av.

(Default inställning)

DIP-
omkopplare

DIP-
omkopplare 1 2 3 4 5 6

Inställningar
Huvudl. 
eller bit. 

fjärrkontroll
Bakljus Temperatur 

steg
Sensor i 

fjärrkontroll
knapp 
PÅ/AV

Driftindikator-
lampa
Svag
Ljus

PÅ Bit. 
fjärrkontroll AV 1 grad PÅ Tryck 

länge Svag

AV Huvudl. 
fjärrkontroll PÅ 0.5 grad AV Tryck 

kort tid Ljus

■ Huvudl. eller bit. fjärrkontroll: 1
DIP-omkopplare Nr. 1 används för att definera 
huvudl. eller bit. fjärrkontroll.
Om en fjärrkontroll ska bli biträdande fjärrkontroll, 
skjut DIP-omkopplaren i PÅ -läget.

Om en fjärrkontroll ska bli huvudlig fjärrkontroll, 
skjut DIP-omkopplaren i AV -läget.
*  Detaljade uppgifter om huvudl. och bit.

fjärrkontroll hänvisas till Krav på installation
av multi-fjärrkontroll.

■ Bakljus LCD: 2
DIP-omkopplare Nr. 2 används för att ställa 
in bakljuset av LCD skärmen. Om DIP-
omkopplare Nr. 2 ställs in På -läget, ska 
bakljuset av LCD skärmen tända. Om DIP-
omkopplare Nr. 2 ställs in AV -läget, ska 
bakljuset av LCD skärmen släcka.
■ Temperatur steg: 3
DIP-omkopplare Nr. 3 används för att ställa in 
steget när man ställer in temperatur.
Om DIP-omkopplare Nr. 3 ställs in På -läget, 
ska temperaturs steg bli 1 grad. Om DIP-
omkopplare Nr. 3 ställs in AV -läget, ska 
temperaturs steg bli 0.5 grad.
■ Sensot i fjärrkontrollen: 4
DIP-omkopplare Nr. 4 används för att aktivera 
sensorn i fjärrkontrollen.
Om DIP-omkopplare Nr. 4 ställs in På -läget, ska 
temperatursensorn i fjärrkontrollen användas att mäta 
rumtemperaturen. Om DIP-omkopplare Nr. 4 ställs in 
AV -läget, ska temperatursensorn inte användas.
*  Anmärkning: Detaljande uppgifter hänvisas till

Växla temperatursensorer.

■ Knapp PÅ/AV tryckstid: 5
DIP-omkopplare Nr. 5 används för att definera 
om användare behöver att trycka knapp PÅ/AV 
i fjärrkontrollen för länge eller kort tid.
Om DIP-omkopplare Nr. 5 ställs in På -läget, 
ska knapp PÅ/AV tryckas för länge. Om DIP-
omkopplare Nr. 4 ställs in AV -läget, ska knapp 
PÅ/AV tryckas för kort tid, en vanlig inställning.
■ Driftindikatorlampa: 6
Vrid ratten 6 för att minska driftindikatorlampans 
ljusstyrkan på fjärrkontrollen.
Ställ in driftindikatorlampan för att vara svag när 
strömbrytaren är på men ljus när strömbrytaren 
är avstängd.

Krav på installation av multi-
fjärrkontroll
Användare av ett system med dubbel 
fjärrkontroller får installera flera fjärrkontroller 
för att manipulera en eller flera inomhusenheter.



■ Installation
I ett system med dubbel fjärrkontroller, installeras 
fjärrkontrollerna enligt följande anvisningar:
1.  Ställ en av de 2 fjärrkontrollerna in som

huvudliga fjärrkontrollen. En fjärrkontrollen 
är huvudlig, som default inställing.

2.  Ställ den andra fjärrkontrollen in som
biträdande fjärrkontrollen genom att skjuta
DIP-omkopplare Nr 1 på PÅ -läget.

■ Kopplingsschema
 •  Använd två fjärrkontroller på olika platser att

manipulera en inomhusenhet.

 •  Använd två fjärrkontroller på olika platser att
manipulera flera inomhusenheter.

*  Huvudl. och bitr. fjärrkontroller får anslutas
på var som heldt av inomhusenheter.

 •  Begränsning av längden med standard
anslutning (DIP avbrytare 6: av)
Anslutningar RVV: 0.5mm² - 1.5mm² ×2

Totala längden 
av ledningarna til 
fjärrkontrollen och 
ledningarna mellan 

fjärrkontrollerna
 (L0+L1+L2+…Ln)

Endast en 
fjärrkontroll 
monteras.

Två fjärrkontroller 
monteras, (en av 

dem defineras 
som huvudlig 
fjärrkontroll, 

den andra som 
hjälpfjärrkontroll). 

Två fjärrkontroller 
monteras, en av vilka 

är trådbunden kontroll. 

Inte längre än 500m Inte längre än 400m
Totala längden 
av ledningarna 

mellan 
fjärrkontrollerna.
(L1+L2+…Ln)

Inte längre än 200m

 •  Begränsning av längden med inställning att
minska ljusstyrkan (DIP avbrytare 6: på)

Anslutningar RVV: 0.5mm² - 1.5mm² ×2
Lika ledningslängd 

mellan 
fjärrkontroller och 

inomhus enhet 
(Leq)

Inte längre än 150m
Leq=∑  ≤150m (x≤n, x ∈ N)

Totala längden 
av ledningarna 
til fjärrkontrollen 
och ledningarna 

mellan 
fjärrkontrollerna

 (L0+L1+L2+…Ln)

Endast en 
fjärrkontroll 

monteras med 
inställning 
at minska 

ljusstrykan.

Två 
fjärrkontroller 

monteras (en av 
dem defineras 
som huvudlig 
fjärrkontroll, 
den andra 

som hjälpfjärr-
kontroll), en 
av vilka har 
inställning 
att minska 
ljusstrykan.

Två 
fjärrkontroller 
monteras, en 

av vilka är 
trådbunden 
kontroll, and 
den andra 

med inställning 
att minska 
ljusstrykan.

Inte längre än 350m
Totala längden 
av ledningarna 

mellan 
fjärrkontrollerna.
 (L1+L2+…Ln) 

Inte längre än 200m

Den fjärrkontrollen direkt ansluts med huvudlig 
inomhus enheten (den vanligasta anslutningen) 
(Leq=L0). 

I denna anslutning, 
1.  ska anslutning mellan fjärrkontroller och

huvudlig enheten vara mindra än 150 m
(L0≤150 m),

2.  ska sum av ledningarna mellan inomhus
enheterna vara mindre än 200 m
(L1+L2+…+Ln≤ 200 m).

Växla temperatursensorer
Både fjärrkontroll och inomhusenhet utrustas 
med en temperatursensor. Två sensorer får inte 
användas samtidigt.
Det är default inställning att använda den 
sensorn i inomhusenheten.
Om DIP-omkopplare Nr. 4 ställs in På -läget, ska 
temperatursensorn i fjärrkontrollen användas att 
mäta rumtemperaturen.
Anmärkning 1: Endast DIP-omkopplare 
Nr. 4 i huvudliga fjärrkontrollen får ställas 
in På -läget så att temperatursensorn i 
huvudl. fjärrkontrollen användas att mäta 
rumtemperaturen. DIP-omkopplaren i bitr. 
fjärrkontrollen får inte ställas in På -läget så 
att temperatursensorn i bitr. fjärrkontrollen 
användas iställt av sensorn i inomhusenheten.

x
0
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Anmärkning 2: Om en tilval fjärrkontroll används, 
ställ sensorn i den fjärrkontrollen i AV-läget.

Krav och rekommendation
Om fjärrkontroll tas i bruk för första gången, 
vänta en stund och sedan få börja operation på 
fjärrkontrollen. Det är inte fel. 
Väntetid för första gången:  
Låt fjärrkontrollen vänta ca 5 minuter.

Väntetid efter första gången: 
Låt fjärrkontrollen vänta ca 1 minuter.

Användare kan inte ställa in adresser för multi 
moulder luftkonditioneringsaggregat genom 
att slå på elströmmet. Symbol Inställning ska 
blinka. Användare måste utföra inställningen på 
gransnittet på utomhusenheterna för att ställa in 
adresser för enheterna. När adresser ställs in, 
ger fjärrkontrollerna inget svar till knapptryck. 
Det tar högst 10 minuter att ställa in adresserna.

Fjärrkontroll i test-läget
1.  Tryck på knapp PÅ/AV.

Luftkonditioneringen stoppar.
2.  Tryck på knapp TIMER AV och knapp 

△ inställning upp samtidigt och håll för åtminstone 
10 sekunder. Text TEST visas på LCD skärmen, 
dvs fjärrkontrollen tas i TEST-läget.

3.  Luftkonditioneringsaggregatet bör testas i
kylningsläget eller förvämningsläget.
•  Text TEST visas på LCD skärmen, medan

fjärrkontrollen tas i TEST-läget.
•  När text TEST visas, får temperatur inte justeras.
•  Test-läget kan ladda 

luftkonditioneringsaggregatet mycket. Om det 
inte är nödvändigt, rekommenderas inte att 
luftkonditioneringsaggregatet kör i test-läget.

Anmärkning 1:  Efter elströmmet slås på, ska 
utomhusenheten inte tas i drift 
inom 3 minuter. Annars bör 
driften stoppas.

4.  För att sluta test-läget, tryck på knapp TIMER 
AV och konfirmera att TEST inte visas längre på 
LCD-skärmen. (Fjärrkontrollen ska stänga av 
luftkonditioneringsaggregatet inom 60 minuter 
även användare glömmer att sluta test-läget. 
Detta förhindrar att luftkonditioneringsaggregatet 
kör i test-läget för länge.)

Att ändra DN inställning på 
fjärrkontrollen
1.  Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga

av luftkonditioneringsenheten.
2.  Tryck och håll ned menyknappen och

inställningsknappen “ ▽ ” för åtminstone
10 sekunder. Sedan visar LCD-skärmen
“SETTING”, och i det nedre vänstra hörnet
visas inomhusenhetens rumnummer, t.ex.
1-1.
Efter rumnummret godkänns, tryck på den
tidsinställda avstängningsknappen för att
komma in i DN-inställningsläget.

3.  I DN-inställningsläget, använd
menyknappen för att växla mellan DN-kod
och data. Blinkning betyder ett redigerbart
tillstånd. Tryck “ △ ” eller “ ▽ ” för att ställa
in. Efter detta, använd den tidsinställda
avstängningsknappen för att spara
inställningen (Gör detta steg att spara
varje inställning). Efter alla inställningar
är klara, tryck på ON/OFF-knappen för att
återkomma.

Anmärkning 1:  I DN-inställningsläget börjar 
fläkten i inomhusenheten 
att blåsa. Innan detta, 
observera att det inte finns 
något främmande material i 
fläkten som kan annars hindra 
rotationen.

Läget för att övervakna 
fjärrkontrollens tillstånd
1.  Tryck och håll menyknappen ned för 10

sekunder (antingen når enheten är på
eller av) för att komma in i läget för att
övervakna fjärrkontrollens tillstånd.

2.  Efter adressen godkäns, tryck på knappen
för att gå över til övervakningsläget. Tryck
på “ △ ” eller “ ▽ ”-knappen för att välja
kod att kontrollera data.
•  Läs Installationsanvisning som kommer

med inomhus enheten eller utomhus
enheten eller reservdel för att få
instruktioner att kontrollera data.

3.  Tryck på ON/OFF-knappen för att återgå till
det normala visning.



Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co.,Ltd

EEV2401401


	11 RBC-ASC11E-C_IM_Manuscript data_CN_type B_A5
	cover

