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Kapitel 1. Installation
Läs följande säkerhetsföreskrifter noggrant innan du påbörjar installationen. Se kapitel 2 "Utgångsinställningar" i den här handboken samt 
operatörsmanualen för information om hur man använder och gör inställningar på kontrollenheten.  Läs även installationshandböckerna till 
luftkonditioneringsenheten för att få information om hur man ansluter kablarna och installerar luftkonditioneringsenheterna.

1-1. Säkerhetsföreskrifter
• Läs följande säkerhetsföreskrifter noggrant innan du påbörjar installationen.
• Följ dessa anvisningar för en säker användning av produkten.

• Symboler 

• Efter att ha läst denna handbok bör du lämna över den till slutanvändaren för framtida användning.
• Spara den här handboken för framtida bruk och konsultera den vid behov. Den här handboken bör lämnas över till den person som ska reparera eller 

installera om kontrollenheten. Se till att den här handboken lämnas över till eventuella framtida AT-50B-användare.

 VARNING

 VIDTAG FÖRSIKTIGHET

 VARNING

 VIDTAG FÖRSIKTIGHET

 VARNING Risk för dödsfall eller allvarliga personskador om du inte följer anvisningarna.

 VIDTAG FÖRSIKTIGHET Risk för allvarliga personskador eller materiella skador om du inte följer anvisningarna.

(Förbjuden åtgärd) (Rör ej) (Får ej utsättas för fukt)
(Rör ej med blöta 

händer)
(Brandrisk)

(Risk för elektriska 
stötar)

(Risk för personskador) (Viktig åtgärd) (Jordning krävs)

 Allmänna säkerhetsföreskrifter

 Säkerhetsåtgärder under installationen

Kontrollsystem för luftkonditionering

Avancerad kontrollenhet med pekskärm AT-50B
Installationshandbok Handboken ska ges till återförsäljare och leverantörer

WT06997X04

<Översättning av originalinstruktionerna>

Alla elarbeten måste utföras av en fackman.

Installera inte enheten på platser där det finns stora mängder olja, ånga, organiska
lösningsmedel eller frätande gaser, som svavelhaltiga gaser, eller där syrelösningar/
alkaliska lösningar eller sprejer används ofta. Dessa ämnen kan försämra enhetens
prestanda eller göra så att vissa komponenter inuti enheten börjar rosta. Detta kan i
sin tur leda till elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

För att minska risken för kortslutning, läckström, elektriska stötar, tekniska fel,
rökutveckling eller brand ska du inte rengöra kontrollenheten med vatten eller
någon annan vätska.

För att minska risken för elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand
ska du inte röra brytare/knappar eller andra elektriska delar med blöta händer.

Om du ska spreja kemikalier i närheten av kontrollenheten bör du först slå av
och täcka över den för att minska risken för skador och elektriska stötar.

Stoppa enheten och slå av strömmen innan du rengör, underhåller eller
undersöker kontrollenheten för att minska risken för skador eller elektriska stötar.

Installera alla tillhörande kåpor för att undvika att fukt och smuts kommer in i
kontrollenheten. Om damm ansamlas inuti enheten eller om vatten kommer in i
den kan det orsaka elektriska stötar, rökutveckling eller brand.

Se till att inga barn finns i närheten när du installerar, besiktigar eller reparerar
kontrollenheten för att minska risken för personskador.

Placera inga lättantändliga material och använd inte lättantändliga sprejer i
närheten av kontrollenheten för att minska risken för brand och explosioner.

Spreja inte insektsmedel eller andra lättantändliga sprejer direkt mot
kontrollenheten för att minska risken för skador på kontrollenheten.

Tryck inte på pekskärmen, brytarna eller knapparna med spetsiga eller vassa
föremål för att minska risken för elektriska stötar och tekniska fel.

Undvik att vassa kanter kommer i kontakt med vissa delar för att minska risken
för skador och elektriska stötar.

Tryck inte för hårt på glasdelarna för att undvika skärskador på grund av trasiga
glasbitar.

Bär lämplig skyddsutrustning när du arbetar med kontrollenheten för att
minska risken för personskador.

Installera inte kontrollenheten där det finns risk för läckage av lättantändliga gaser.
Om brandfarliga gaser ansamlas runt kontrollenheten så kan den antändas och
orsaka brand eller explosioner.

Ta hand om det använda förpackningsmaterialet på ett lämpligt sätt. Plastpåsar
utgör en kvävningsfara för små barn.

Vidtag lämpliga säkerhetsåtgärder mot jordbävningar för att kontrollenheten
inte ska orsaka skador.

Installera kontrollenheten på en plan yta som är kraftig nog att bära upp dess
vikt för att undvika skador.

Installera inte kontrollenheten på en plats där den kan utsättas för vatten eller
fukt eller i en kondenserande miljö för att minska risken för kortslutning,
läckström, elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Kontrollenheten måste installeras av en fackman i enlighet med anvisningarna i
installationshandboken.
En felaktig installation medför risk för elektriska stötar eller brand.
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 VARNING

 VIDTAG FÖRSIKTIGHET

    VARNING                                                                                            VIDTAG FÖRSIKTIGHET

1-2. CD-ROM-skivan som medföljer AT-50B

CD-ROM-skivan som medföljer AT-50B innehåller installationshandboken och operatörsmanualen på följande språk: engelska, tyska, 
franska, spanska, italienska, portugisiska, ryska, svenska, förenklad och traditionell kinesiska.

Alla dokument är i PDF-format.
För att kunna läsa dokumenten måste du ha programmet Adobe Reader eller Adobe Acrobat installerat på din dator.

"Adobe Reader" och "Adobe Acrobat" är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

 Säkerhetsåtgärder under kabeldragningen

 Försiktighetsåtgärder när kontrollenheten ska flyttas eller repareras

 Övriga säkerhetsåtgärder

 VARNING CD-ROM-skivan som medföljer AT-50B kan endast spelas upp på CD-ROM-enhet eller DVD-enhet på en dator.
Försök inte spela upp CD-ROM-skivan på en vanlig CD-spelare eftersom det kan orsaka hörselskador och/eller skada högtalarna.

Anslut inte strömsladden till signalkopplingsplinten för att minska risken för 
skador på kontrollenheten, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Fäst kablarna på rätt sätt och se till att det är slack på kablarna för att undvika 
spänningar i kabelfästena. Kablar som inte ansluts på rätt sätt kan gå av eller 
överhettas och orsaka rökutveckling eller brand.

Slå av huvudströmbrytaren innan du utför någon typ av elarbete för att minska
risken för skador eller elektriska stötar.

Alla elarbeten måste utföras av en fackman i enlighet med lokala lagar och
bestämmelser samt enligt anvisningarna i denna installationshandbok.
Effektförlust i elkretsen eller en felaktig installation kan leda till tekniska fel,
elektriska stötar, rökutveckling eller brand.

Installera ett överströmsskydd eller en jordfelsbrytare på strömförsörjningen för
att minska risken för elektriska stötar. Installera ett överströmsskydd för varje
kontrollenhet för att minska risken för elektriska stötar, rökutveckling eller
brand.

Använd alltid överströmsskydd och säkringar med rätt märkspänning (brytare,
lokal brytare <brytare +  säkring>, automatsäkring). Om ett överströmsskydd
med större brytarkapacitet än den angivna kapaciteten används kan det leda till
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Använd kablar som är dimensionerade för att klara apparaternas märkström för
att minska risken för läckström, överhettning, rökutveckling eller brand. 

En korrekt jordning måste utföras av en behörig elektriker.
Anslut inte jordkabeln till en gasledning, vattenledning, åskledarstång eller
telefonkabel. En felaktig jordning kan leda till elektriska stötar, rökutveckling,
brand eller tekniska fel på grund av elektriska brusstörningar.

Se till att hålla anslutningsplinten ren från kabeldelar och bitar av
kabelöverdrag för att minska risken för elektriska stötar, kortslutningar eller
tekniska fel.

Se till att kablarna inte kommer i kontakt med kontrollenhetens kanter för att
minska risken för kortslutning, läckström, elektriska stötar eller tekniska fel.

Försegla hålrummet mellan kablarna och kabelhålet med kitt för att minska
risken för elektriska stötar, tekniska fel eller brand.

Kontrollenheten får endast repareras och flyttas av en fackman. Plocka inte
isär och modifiera inte kontrollenheten.
En felaktig installation eller reparation kan orsaka skador, elektriska stötar eller
brand.

Rör inte kretskortet med verktyg eller händerna och låt inte damm ansamlas på
kretskortet för att minska risken för kortslutning, elektriska stötar, brand eller
tekniska fel.

Använd rätt typer av verktyg för att installera, besiktiga och reparerara
kontrollenheten för att förhindra att den skadas.

AT-50B är utformad för att uteslutande användas med Building Management System
från Mitsubishi Electric. Om kontrollenheten används med andra system eller i andra
syften så kan det uppstå tekniska fel.

Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra elektriska brusstörningar när du installerar
luftkonditioneringsapparater på sjukhus eller i byggnader där det finns
radiokommunikationsutrustning.
Fasvändare, högfrekvent medicinsk utrustning, trådlös kommunikationsutrustning
samt kraftgeneratorer kan orsaka tekniska fel i luftkonditioneringssystemet.
Luftkonditioneringssystem kan även ha en negativ inverkan på driften hos dessa
typer av utrustningar på grund av att de skapar elektriskt brus.

Bunta inte samman ström- och signalkablar och placera dem inte i samma
ledningsrör av metall för att undvika tekniska fel.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap,
om de inte övervakas eller instrueras om användandet av apparaten av någon som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Dra inte åt skruvarna för hårt för att förhindra skador på kontrollenheten.

Använd inte bensen, thinner eller trasor med kemiska medel för att rengöra
kontrollenheten för att undvika missfärgning. Gör så här för att rengöra kontrollen:
Torka av den med en ren och mjuk trasa som doppats ett milt rengöringsmedel som är
spätt med en lämplig mängd vatten. Torka bort rengöringsmedlet med en fuktig trasa
och sedan med en torr trasa. Använd inte outspätt rengöringsmedel.

Skydda kontrollenheten mot statisk elektricitet för att förhindra skador på den.

Använd inte lödfria kontakter för att ansluta kablarna till anslutningsplinten. 
Lödfria kontakter kan komma i kontakt med kretskortet och orsaka tekniska fel eller
skador på kontrollenhetens kåpa.

För att förhindra skador på kontrollenheten ska du inte göra hål i kontrollenhetens
kåpa.

Installera inte fjärrkontrollen på platser där den kan utsättas för direkt solljus eller där
omgivningstemperaturen kan överstiga 40º C (104º F) eller falla under 0º C (32º F).

Den här apparaten är avsedd att användas av experter eller utbildade användare i
butiker, i lätt industri och i jordbruk eller för kommersiell användning av lekmän.

Om nätkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller
annan kvalificerad person för att undvika risker.
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1-3. Lista över medföljande delar
Paketet innehåller följande delar.

1-4. Produktspecifikationer
1. Specifikationer

*1 Får ej användas med en generisk strömförsörjningsenhet (DC). Använd strömförsörjningsenheten för överföringsledningen (PAC-SC51KUA och så 
vidare) från Mitsubishi.

*2 "Strömförbrukningskoefficienten" är en koefficient som används för att räkna ut den relativa strömförbrukningen för de apparater som strömförsörjs via 
M-NET:s överföringsledning. Se *1 i avsnitt 1-5: "Systemdiagram".

2. Enhetskomponenter och funktioner

1-5. Systemdiagram
1. Systemkonfiguration

*1 Skruvgänga enligt ISO:s metersystem

Strömkälla
30 V DC *1 
(endast för anslutning till M-NET)

Tar emot ström från strömförsörjningsenheten för överföringsledningen 
eller från utomhusenheter via M-NET:s överföringskabel.  
Strömförbrukningskoefficienten *2 för AT-50B är "4."

Driftförhållanden
Temperatur

Temperaturområde för drift 0º C-40º C [32º F-104º F]

Temperaturområde för förvaring –20º C-+70º C [–4º F-+158º F]

Luftfuktighet 30-90 % relativ luftfuktighet (utan kondensation)

Vikt 0,5 kg [1-1/8 lbs.]

Utvändig storlek (B × H × D) 180 × 120 × 30 mm [7-3/32 × 4-23/32 × 1-3/16 tum]

Ljudtrycksnivå Den A-vägda ljudtrycksnivån är lägre än 70 dB.

Framsida (med kåpan på) Framsida (med kåpan av) Baksida Undersida

Del Ant.
1. AT-50B 1
2. Monteringsfäste 1
3. Träskruvar M4.1 × 16 (5/8 tum) *1 (Används för att sätta fast monteringsfästet på väggen.) 4
4. Stjärnskruvar med runt huvud M4 × 30 (1-3/16 tum) *1 (Används för att sätta fast monteringsfästet i ett elskåp.) 4
5. Skruvar med runt huvud M4 med fjäderbrickor/brickor × 20 (25/32 tum)

(Används för att sätta fast kontrollenheten på monteringsfästet.) *1
2

6. Installationshandbok (denna handbok) 1
7. Operatörsmanual 1
8. CD-ROM-skiva (Operatörsmanual, Installationshandbok) 1

2. Monteringsfäste1. AT-50B

Strömlampa Skärm/Pekskärm För anslutning till M-NET 
(A, B: Uttag för anslutning till M-NET-
kabeln [icke-polariserad])

Hål för kabeln till 
extern 
utmatningsadapter

Hål för kabeln till 
extern 
inmatningsadapter

Monteringsskruv för 
kontrollenhetens kåpa

Kortplats för SD-kort 
(för programuppdateringar)

TB7 TB3

ME

MA MA

R2

TB7 TB3

MA MA

[051]

[001]

[106]

[006] [007] [008] [009] [010]

[056]
[057]

[002] [003] [004] [005]

[11] [12] [13] [14]

M-NET

Överordnad SC
Avancerad 

kontrollenhet med 
pekskärm*1 Modell: 

AT-50B [201]

Strömförsörjningsenhet för 
överföringskabel (säljs separat)
Modell: PAC-SC51KUA

Utomhusenhet
M-NET

Grupp 1

M-NET
Utomhusenhet

Grupp 2

Inomhusenhet

Lokal fjärrkontroll

M-NET överföringskabel

Kabel för MA-fjärrkontroll

Siffran inom parentes anger adressnumret.

OBS!
• Figuren till vänster visar endast anslutningarna 

för överföringsledningen. 
Strömförsörjningsledningarna är inte med i 
figuren.

• Tillhandahåll en enkel jordningspunkt (klass D) 
genom att jorda den skärmade kabeln från M-
NET:s centraliserade överföringskabel för 
kontrollenheten vid en av 
strömförsörjningsenheterna. Tillhandahåll en 
jordningspunkt för inomhus-/
utomhusöverföringskabeln för var och en av 
utomhusenheterna.

• Försäkra dig om att den centraliserade 
kontrollomkopplaren (SW2-1, eller SW5-1 på 
vissa modeller) på den utomhusenhet som är 
ansluten till M-NET-kabeln är inställd på PÅ.
(Läs installationshandboken till utomhusenheten 
om du vill få detaljerad information om 
inställningarna för dipomkopplaren.)

• När både Luft till Vatten (PWFY) och 
luftkonditioneringsenheter är anslutna till Y-
seriens utomhusenhet kommer inte funktionerna 
Sänkning, Systemomställning och Val för 
begränsning av driftläge att fungera korrekt.

BC-styrenhet Grupp 3

Grupp 6

Grupp 4 Grupp 5

M-NET-
adapter

LOSSNAY-enhet

Utomhusenhet

Fjärkontroll för PÅ/AV; 
Modell: PAC-YT40ANRA

[206]

Utomhusenhet 
Mr. SLIM® Utomhusenhet 

Mr. SLIM®

M-NET-
gränssnitt

MXZ
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*1 Strömförbrukningskoefficienten för AT-50B är 4 och "1"* för en utomhusenhet vilket innebär att varje AT-50B-enhet förbrukar lika mycket ström som 
fyra inomhusenheter. (*Inomhusenheterna strömförsörjs via M-NET-överföringsledningen för att upprätthålla kommunikationen under strömavbrott.) 
Se CITY MULTI DATABOOK för mer information. Den totala strömförbrukningen för de anslutna enheterna får inte överstiga 
strömförsörjningsenheternas kapacitet.
Designverktyget "Design Tool" från MITSUBISHI ELECTRIC gör att användaren enkelt kan utforma luftkonditioneringssystem. 
AT-50B är kompatibel med Design Tool 4.61 eller senare versioner. 
AT-50B kan antingen anslutas till M-NET överföringskabel för centralstyrd kontroll (TB7) eller till överföringskabeln inomhus-utomhus (TB3). 
Om den ansluts till överföringskabeln inomhus-utomhus (TB3) så krävs inga strömförsörjningsenheter.

•Adressinställningar (Överlappande adresser är inte tillåtna.)

     * "Booster unit" och "Water HEX unit" kallas för "Luft till Vatten (PWFY)".
     * AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) kan inte styras från AT-50B.

OBS!

2. Kabeldesign för M-NET

(1) Specifikationer och restriktioner för M-NET-överföringskabel

Adressinställning Adressområde

Inomhusenhet
Tilldela den lägsta adressen till den huvudsakliga inomhusenheten i gruppen och tilldela sedan 
påföljande adresser till resten av inomhusenheterna i samma grupp.
OBS! Följande modeller kräver två adresser: PEFY-AF1200CFM och PEFY-AF1200CFM-R

1~50

Utomhusenhet
Tilldela en address som är samma som den lägsta adressen för inomhusenheterna i samma 
kylsystem plus 50.

51~100

Hjälputomhusenhet 
(BC-styrenhet)

Tilldela en address som är samma som adressen för utomhusenheten i samma kylsystem plus 1. 52~100

LOSSNAY-enhet
Tilldela valfri men dock oanvänd adress till varje LOSSNAY-enhet efter att du tilldelat en adress till 
alla inomhusenheter.

1~50

Mr. SLIM®-enhet Samma regler som för inomhusenheterna gäller. En M-NET-adapter krävs (säljs separat). 1~50

MXZ-enhet Samma regler som för inomhusenheterna gäller. Ett M-NET-gränssnitt krävs (säljs separat). 1~50

M-NET-fjärrkontroll
Tilldela en address som är samma som adressen för den huvudsakliga inomhusenheten med den 
lägsta adressen i gruppen plus 100. Lägg till 150 istället för 100 för att ställa in en underordnad 
fjärrkontroll.

101~200

Underordnad
systemkontroll

Tilldela en address som är samma som den lägsta adressen i gruppen som ska styras plus 200. 201~250

DIDO 
(PAC-YG66DCA)

Tilldela valfri men dock oanvänd adress till kontrollenheten på mellan 1 och 50 efter att slutfört 
adressinställningarna för enheterna. Antal enheter som kan styras beror på hur många kanaler 
som används. (1 kanal = 1 enhet)

1~50

MA-fjärrkontroll
Ingen adress behöver ställas in. Om två fjärrkontroller ansluts måste inställningen för överordnad/
underordnad göras på båda fjärrkontrollerna.

–

Luft till Vatten (PWFY)*
Tilldela den lägsta adressen till den huvudsakliga Luft till Vatten (PWFY) i gruppen och tilldela
sedan påföljande adresser till resten av Luft till Vatten (PWFY) i samma grupp.

1~50

Kabelspecifikationer

Typer av anläggningar Alla anläggningstyper

Typ
Skärmad kabel

CVVS · CPEVS · MVVS

Antal ledare Tvåledad

Storlek
CVVS, MVVS: 1,25 mm² (AWG16) eller större

CPEVS: ø1,2 mm (AWG16 eller motsvarande) eller större

Maximal längd på inomhus-/utomhusöverföringskabeln 200 m [656 fot]

Maximal längd på överföringsledningen för centraliserad
styrning samt inomhus-/utomhusöverföringskablarna 
(Maximal kabellängd via utomhusenhet)

500 m [1 640 fot]
*Den maximala kabellängden från strömförsörjningsenheten till var och en 
av utomhusenheterna eller systemkontrollen är 200 m [656 fot].

• Systemet kan inte konfigureras som i exemplet som visas nedan.

►Grupper som inte styrs av en överordnad kontrollenhet kan 
inte styras med hjälp av en underordnad kontrollenhet.

►Underordnade kontrollenheter kan inte styras med två eller flera överordnade kontrollenheter.

►Ingen grupp kan styras med två eller flera överordnade 
kontrollenheter.

Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp

Grupp Grupp Grupp Grupp

Överordnad 
systemkontroll 2

Överordnad 
systemkontroll 1

Överordnad 
systemkontroll

Underordnad 
systemkontroll

Underordnad 
systemkontroll

Överordnad 
systemkontroll 1

Överordnad 
systemkontroll 2
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Figuren nedan visar kabeldragningsdiagrammet för M-NET-överföringskablar för luftkonditioneringsapparater av typen CITY MULTI.
Kontrollera den maximala längden för M-NET-överföringsledning för att garantera en korrekt signalöverföring till och från anslutna utrustningar 
över M-NET-överföringsledningar.
Om ledningens total längd överstigs kan M-NET-signaler bli för svag och leda till kommunikationsfel och felaktig styrning.

a+b+d+e(f) ≤500 m (1 640 fot) a+b+c+g ≤500 m (1 640 fot) e(f)+d+c+g ≤500 m (1 640 fot)
Längden på M-NET fjärrkontrollkabel ska vara 10 m (32 fot) eller kortare. En längd som överstiger 10 m (32 fot) måste inkluderas i den totala 
längden på M-NET-överföringsledningar (500 m (1 640 fot)).

1-6. Installation
1. Icke medföljande delar

Följande delar behövs för att installera kontrollenheten.

2. Dessa verktyg behövs:

• Kniv eller avbitartång    • Stjärnmejsel

3. Inställningsmetoder

Följ de instruktioner som tillhandahålls för det valda installationsalternativet.

(a) Installation med vägginfällning med hjälp av eldosa
(b) Installation på väggen

(b-1) Kabeldragning genom vägg 
(b-2) Kabeldragning längs vägg

4. Förberedelser

(1) Installera en brytare på strömförsörjningsenhetens sida innan du installerar 
kontrollenheten.

(2) Välj ut en plats där kontrollenheten AT-50B ska installeras.

• Installera kontrollenheten i användarens ögonhöjd för en enklare användning.
• Försäkra dig om att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt enheten. Se figuren till höger.
• Försäkra dig om att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt enheten för att man ska kunna 

använda panelen och knapparna.

(3) Dra upp ena ändan av kabeln upp till kontrollenheten.

Försäkra dig om att M-NET-överföringskablarna och kablarna för extern inmatning/utmatning är 
tillräcklig långa för att nå fram till kontrollenheten. Se till att ha tillgång till extra kablar för att förlänga 
befintliga kablar vid behov.

• För att installera kontrollenheten i enlighet med anvisningarna i avsnitt (a) och (b-1) ovan
Lämna 30 cm (12 tum) extra av kabeln för att den inte ska bli för hårt spänd. 
Ta bort cirka 20 cm (8 tum) kabelöverdrag från M-NET-överföringskabelns ena ände.

• För att installera kontrollenheten i enlighet med anvisningarna i avsnitt (b-2) ovan 
Lämna 15 cm (6 tum) extra av kabeln för att den inte ska bli för hårt spänd. 
Ta bort cirka 10 cm (4 tum) kabelöverdrag från M-NET-överföringskabelns ena ände.

(4) Förbered kontrollenheten AT-50B.

Skruva bort skruven på kontrollenhetens undersida 
och ta bort kåpan.
Om du ska dra kabeln utanpå väggen skär du ut ett 
hål (18 mm (B) × 9 mm (D)) på kontrollenhetens 
ovansida med en kniv eller avbitartång (den skuggade 
delen i figuren till höger).

Del Ant. OBS!

Trippel eldosa 1

Ej nödvändig för installation på väggTunt metallrör Efter behov

Låsmutter och bussning Efter behov

M-NET-kabel Efter behov
Skärmad kabel
CVVS, MVVS: 1,25 mm²-2 mm² (AWG16-14)
CPEVS: ø1,2 mm-ø1,6 mm (AWG16-14 eller motsvarande)

a c

edb

f
g

Strömförsörjning 
enhet för 
överföringskabel

Utomhusenhet

Inomhusenhet Inomhusenhet

Inomhusenhet

InomhusenhetInomhusenhet

Utomhusenhet
System
kontroll

Överföringsledning för 
centraliserad kontrollenhet

M-NET-
fjärrkontroll

10 m (32 fot)

Inom- och 
utomhusöverföringsledning

30

(1-3/16)

30 (1-3/16)

50 (2)

30

(1-3/16)

Enhet: mm (tum)

Yttre kant 
på AT-50B

OBS!

OBS!

Se avsnitt 1-7 "Använda extern 
inmatning/utmatning" för 
information om hur du ansluter 
externa signalkablar för 
inmatning/utmatning.

Tryck inte in den skärmade 
kabeln i AT-50B och anslut den 
inte till enheten. Skala av den 
skärmade kabeln, tejpa över 
ändan med eltejp och låt den vara 
kvar utanför kontrollenheten.
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5. Steg för installation

(1) Kabeldragning

(a) Installation med vägginfällning med hjälp av eldosa 
Dra ut M-NET-överföringskabeln genom hålet i väggen och eldosan och försegla hålet 
mellan kabeln och ledningsrörets ände med kitt.

(b) Installation på väggen

• För att dra kabeln genom väggen: 
Borra ett hål i väggen och för in M-NET-överföringskabeln genom hålet. Försegla 
mellanrummet mellan kabeln och hålet med kitt.

• För att dra kabeln längs väggen: 
Avståndet från hålet för kabeln på kontrollenheten AT-50B:s baksida till anslutningsplinten 
för M-NET är cirka 10 cm (4 tum). Kapa överföringskabeln om den är för lång.

(2) Sätt fast monteringsfästet på väggen.

Sätta fast monteringsfästet på den utvalda platsen på väggen med hjälp av de medföljande 
skruvarna.
Måtten mellan fästskruvarna visas i figuren till höger.

(3) Sätt fast kontrollenheten på monteringsfästet.

Efter att ha fört in M-NET-överföringskablarna (A och B) genom hålen på kontrollenheten - från 
baksidan - hänger du du fast kontrollenheten på monteringsfästets krokar.
Sätt fast kontrollenheten på monteringsfästet med hjälp av tjugo M4-skruvar med fjäderbrickor/
brickor.

(4) Anslut kablarna.

Anslut M-NET-överföringskablarna (A och B) till anslutningsplinten. M-NET-överföringskabeln är 
icke-polariserad.
Tryck in kablarna i skåran på kontrollenheten så att de inte kommer i kläm när kåpan sätts på.

*För att dra kabeln längs väggen

Placera kablarna i en kabelränna och försegla hålet mellan kabelrännan och kontrollenheten med 
kitt.

(5) Sätt tillbaka kåpan.

Tryck fast kåpan med ett klick och sätt fast den i kontrollenheten med skruven på undersidan.
*Dra åt skruven med åtdragningsmoment på 10 N·m eller lägre.

Ta bort 
kabelöverdraget och 
isolera den skärmade 
ledningen med eltejp.

Försegla hålet med kitt.

M-NET-överföringskabel 
A, B

Ta bort kabelöverdraget, 
och isolera den 
skärmade ledningen med 
eltejp.

Vägg

Vägg

M-NET-överföringskabel 
A, B

Eldosa

Försegla hålet med kitt.

Bussning
Hål för kabel

Låsmutter

Ledningsrör

Försegla hålrummet mellan kablarna och kabelhålen med kitt för
att minska risken för elektriska stötar, tekniska fel eller brand.

A        B

92 (3-5/8)

83
,5

 (3
-5

/1
6)

Hål för kabel

Tryck in kabeln i skåran.

M-NET-överföringskabel 
(icke-polariserad)

Skruva fast 
kontrollenheten på 
fästet.

Häng fast kontrollenheten på 
monteringsfästets krokar.

Enhet: mm (tum)

OBS!

• Kabelfästet för M-NET på kontrollenheten är endast avsett för anslutning av M-NET-kabeln.
Anslut inte en strömkabel (AC) till detta kabelfäste.

• Kedjekoppla inte kabelfästena för M-NET.

Använd en kabelränna.

Försegla hålet med kitt.

Försegla hålrummet mellan kablarna och kabelhålen med kitt för
att minska risken för elektriska stötar, tekniska fel eller brand.
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1-7. Använda extern inmatning/utmatning
1. Extern signalinmatning (CN2)

*Om du vill använda extern inmatning krävs det att du använder en extern inmatnings-/utmatningsadapter (PAC-YT51HAA; säljs separat).

(1) Extern signalingång

Genom att använda externa styrkontaktssignaler kan följande funktioner på alla luftkonditioneringsenheter styras från AT-50B: Nödstopp/normal 
drift, PÅ/AV, Tillåt/Förbjud användning av lokala fjärrkontroller. Dessa inställningar görs under Inställning för extern inmatning på skärmbilden 
Utgångsinställningar som nås från skärmbilden Servicemeny. (Se avsnitt 2-3.)

(2) Nivåsignal och pulssignal

(A) Nivåsignal (B) Pulssignal

(3) Externa inmatningspecifikationer

(A) Nivåsignal

• Om [Nödstopp (Nivåsignal)] väljs kommer luftkonditioneringsenheter i normal funktion att stanna, när kontakten sätts på. Enheter som är 
avstängda kommer att fortsätta med normal drift när kontakten stängs av. Luftkonditioneringsenheterna måste startas manuellt efter att 
nödstoppet återställts.

• Om  [PÅ/AV (nivåsignal)] väljs kommer luftkonditioneringsenheter som är avstängda kommer att fortsätta med normal drift när kontakten 
sätts på. Omvänt  luftkonditioneringsenheter i funktion att stanna, när kontakten stängs av.

(B) Pulssignal

• Om den inkommande signalen är samma som den signal som tas emot för tillfället så kommer statusen inte att ändras. 
• Om användningen av lokala fjärrkontroller är förbjuden kan inte inställningarna för statusen PÅ/AV, driftläget, ställ in temperatur, filtersymbol 

återställning, fläkthastighet och luftriktningen ändras, samt timerinställningar (schema) från den lokala fjärrkontrollen kommer att 
avaktiveras. Beroende på modellerna av de anslutna luftkonditioneringsenheterna och fjärrkontrollerna så kanske vissa av funktionerna 
ovan inte är avaktiverade.

• Pulslängden för PÅ-signalen bör ställas in på ett värde mellan 0,2 sekunder och 1 sekund.

Läge Inställning för extern inmatning OBS!

1 Används ej (Fabriksinställning) Välj det här läget när du inte använder en extern signalingång.

2 Nödstopp (nivåsignal)

Med en nivåsignal kommer alla luftkonditioneringar att stängas av i nödläge. Under 
ett nödstopp kommer funktionen PÅ/AV inte att fungera på den lokala 
fjärrkontrollen och inställningarna för PÅ/AV och Förbjud/Tillåt på AT-50B kommer 
inte att kunna ändras. Den schemalagda åtgärden kommer inte att fungera.

3 PÅ/AV (nivåsignal)

Med en nivåsignal kommer alla luftkonditioneringar att stängas av. Funktionen PÅ/
AV kommer inte att fungera på den lokala fjärrkontrollen och inställningarna för PÅ/
AV och Förbjud/Tillåt på AT-50B kommer inte att kunna ändras. Den schemalagda 
åtgärden kommer inte att fungera.

4 PÅ/AV/Förbjud/Tillåt (pulssignal)
Med en pulssignal kommer alla luftkonditioneringsenheter att startas eller stannas 
samtidigt eller en funktion från lokala fjärrkontroller kommer att förbjudas eller 
tillåtas samtidigt.

CN2 Anslutningskabel Nödstopp (nivåsignal) PÅ/AV (nivåsignal) PÅ/AV/Förbjud/Tillåt (pulssignal)

1 Grön
Inbyggd 5 V DC för extern inmatning
* Endast för användning med extern inmatning. Får inte användas i några andra syften.

2 Gul
Signalinmatning för Nödstopp/
Normal drift

Signalinmatning för PÅ/AV Signalinmatning för PÅ

3 Orange Används inte Används inte Signalinmatning för AV

4 Röd Används inte Används inte
Signalinmatning för Förbjud inmatning 
från lokal fjärrkontroll

5 Brun Används inte Används inte
Signalinmatning för Tillåt inmatning 
från lokal fjärrkontroll

*Samma gäller för funktionen Förbjud/Tillåt på fjärrkontrollen.

Kontakt PÅ
Kontakt AV

Kontakt PÅ
Kontakt AV

Kontakt PÅ
Kontakt AV

Kontakt PÅ
Kontakt AV

StartStopp Stopp

StartStopp Stopp

(ex.) PÅ/AV

Signal 1 (PÅ)

Signal 2 (AV)

0,2 sekunder till 1 sekund

0,2 sekunder till 1 sekund

Normal 
drift

Normal 
drift

Nödstopp
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(4) Rekommenderad samplingskrets

OBS!

• Reläerna och förlängningskablarna medföljer ej.
• Använd en kontakt med nollspänning och ett lastrelä för svagström (minsta belastning 5 V likström-1 mA).
• Längden på förslängningskabeln för anslutningen för inte överstiga 10 m (32 fot). (Använd en kabel med dimensionen 0,3 mm² (22 AWG) eller 

tjockare.)
• Anslutningstället mellan kontrollenhetskabeln och förlängningskabeln bör isoleras med eltejp.
• Isolera ändarna av oanvända anslutningskablar med eltejp.

2. Utmatning av extern signal 
*Om du vill använda extern utmatning krävs det att du använder en extern inmatnings-/utmatningsadapter (PAC-YT51HAA; säljs separat).
Kräver en separat, extern strömkälla.

(1) Utmatning av extern signal (CN3)

En PÅ-signal sänds när en eller flera luftkonditioneringsenheter är i drift och en felsignal sänds när det uppstått ett fel i en eller flera enheter.
PÅ-signalen kommer att sändas även under ett fel.

(2) Specifikationer för extern utmatning

(3) Rekommenderad samplingskrets

OBS!

(A) Nivåsignal (B) Pulssignal

CN3 Anslutningskabel Signal CN3 Anslutningskabel Signal

1 Brun PÅ/AV 3 Orange Jordning för alla externa utmatningar

2 Röd Fel/Normal 4 Gul Används inte

Relädriven krets Använd reläer som uppfyller följande specifikationskrav för reläer enligt 
anvisningarna Z1 och Z2 i figuren.

Magnetspole
Märkspänning: 12 V eller 24 V likström
Strömförbrukning: 0,9 W eller lägre
(*1) Välj en strömförsörjning som passar de relän som används. 

(12 V eller 24 V likström)
(*2) Använd en diod i båda ändar av reläspolen.

• Elementen kommer att slås på när ett fel uppstår under driften.
• Den maximala längden för förlängningskabeln är 10 m (32 fot). 

(Använd en kabel med dimensionen 0,3 mm² (22 AWG) eller tjockare.)
• Anslutningstället mellan kontrollenhetskabeln och förlängningskabeln bör isoleras 

med eltejp.
• Reläer, lampor, dioder och förlängningskablarna medföljer ej.

OBS!

• Extern utmatning för AT-50B är en torr kontakt. Välj en extern strömkälla som är lämplig för de reläer som används (12 VDC eller 24 
VDC).

• För att förhindra fel ska den externa strömkällan anslutas till kretskortet med rätt polaritet.

CN2

X1

AT-50B

X1
1

2

3

4

5 Maximalt 
10 m 

(32 fot) Medföljer ej

Gul

Grön

PÅ/AV 
eller Nödstopp X1 X2 Y1 Y2

CN2

X1

AT-50B

X2

Y1

Y2

1

2

3

4

5

Orange

Maximalt 
10 m 

(32 fot) Medföljer ej

Brun

Röd

Gul

Grön

FörbjudPÅ
TillåtAV

• Extern utmatning för AT-50B är en torr kontakt. Välj en extern strömkälla som är lämplig för de reläer som används (12 VDC eller 24 
VDC).

• För att förhindra fel ska den externa strömkällan anslutas till kretskortet med rätt polaritet, särskilt när reläer med inbyggda dioder för 
överspänningsskydd används.

• Anslut 3  i figuren ned till den negativa terminalen.
• Anslut reläerna före den externa strömkällan för att undvika drift utan laddning.
• Använd en diod i varje ände av reläspolarna (reläspolar med inbyggda dioder rekommenderas).

CN3

Z2 L2

L1

AT-50B

2

1

3

4

Z2

Z1 Z1

Brun

Röd

Orange

Maximalt 
10 m 

(32 fot)

Strömkälla 
(*1)

Diod (*2)

L1: Driftindikator
L2: Felindikator

Medföljer ej

Gul

• Gör så här för att ansluta kablar från en extern inmatnings-/utmatningsadapter till kontaktdonen CN2 och CN3 på kontrollenheten: Klipp 
ut lämpligt stora hål för kablarna på kontrollenheten med hjälp av en avbitartång.
Efter att ha anslutit kablarna till kontaktdonen fäster du kablarna så att de sitter på plats med den tejpbit som medföljde den externa 
inmatnings-/utmatningsadaptern (PAC-YT51HAA).

• Var försiktig så att du inte skadar kretskortet med avbitartången eller andra verktyg när du klipper ut hålen för kablarna.

Kontrollenheten sedd bakifrån

CN2
Kontaktdon för extern 
inmatning

Tejp

Extern
inmatnings-/
utmatningsadapter

CN3
Kontaktdon för extern 
utmatning

Klipp ut hål för
kablarna.
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1-8. Använda ett SD-minneskort

1-9. Ej medföljande delar

1-10. OBS!
 Det sitter en skyddsfilm på displayen.

Ta bort skyddsfilmen från displayen innan du börjar använda enheten.

Kontrollenheten AT-50B har en kortplats för ett SD-minneskort på 
undersidan av enheten. Minneskortet kan användas för att 
uppdatera programvaran.
Läs avsnittet "Gör så här för att uppdatera programvaran (efter 
behov)" på sista sidan för att få mer information om uppdateringar.
*Endast SD-minneskort på 1GB och 2GB från SanDisk stöds.

Del Modell Användningsområde OBS!

Extern inmatnings-/
utmatningsadapter

PAC-YT51HAA Gör att funktionen extern 
inmatning/utmatning kan 
användas

Krävs för att kunna använda funktionen extern inmatning/utmatning
Kabel med 5 ledare (inmatning), kabel med 4 ledare (utmatning)

"SD Logo är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC."
(a)

(b) (c) (a) Öppna luckan för kortplatsen där SD-minneskortet ska sitta på kontrollenheten.
(b) Tryck in SD-minneskortet i kortplatsen tills du hör ett klick.
(c) För att ta bort SD-minneskortet från kortplatsen trycker du på det tills du hör ett klick. 

Kontrollenheten sedd underifrån

Kortplats för SD-minneskort 
(för programuppdateringar)
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Kapitel 2. Utgångsinställningar
Det här avsnittet innehåller information om de inställningar som ska göras vid installationstillfället. Läs dessa anvisningar noggrant och följ 
dem för att göra inställningarna på rätt sätt. Läs kapitel 1. "Installation" för information om hur man installerar den Avancerade 
kontrollenheten med pekskärm AT-50B och läs installationshandböckerna till luftkonditioneringsenheten för information om hur man 
ansluter kontrollenhetskabeln till luftkonditioneringsenheterna eller hur man installerar luftkonditioneringsenheterna.  Kom ihåg att lämna 
över alla handböcker till slutanvändaren när installationen är klar.

2-1. Avancerad kontrollenhet med pekskärm AT-50B

Lista över funktioner som är tillgängliga under Servicemenyn

(*1) Läs avsnittet 1-5 "OBS!"
(*2) Endast tillgänglig när AT-50B är inställd som överordnad kontrollenhet.
(*3) AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) kan inte styras från AT-50B.

Skärmbild Inställning Funktion Sida

Grundläggande 
system

M-NET-adress Ställer in M-NET-adressen för AT-50B. 13

Huvudsystemkontroll/
undersystemkontroll (*1)

För att ställa in systemkontrollen som överordnad eller underordnad. 13

Inställning för driftförbud 
(Använd/ Ej använd)

Används för att välja vilken typ av kontrollenhet från vilken man ska kunna förbjuda 
användningen av lokala fjärrkontroller (från andra systemkontroller). 13

Fjärrkontrollstillgång

För att välja vilken typ av kontrollenhet som inte ska kunna användas* för att styra 
systemet eller delar av det (endast fjärrkontroller eller både fjärrkontroller och 
undersystemkontroller).
 * Användning av PÅ/AV, Läge, Ställ in Temp., Filtersymbol, Luftriktning, 

Fläkthastighet, Timer och Kontrol Vatten (Luft till Vatten (PWFY)).

13

Läge för extern inmatning För att välja läget för extern inmatning. 13

Filtersymbol För att visa eller dölja filtersymbolen på skärmbilden HEM. 13

Torrt läge För att inkludera eller exkludera Torrt läge som ett driftlägesalternativ. 13

Kontroll av driftläget (*2) För att välja funktionen "Systemomställning" eller "Val av begränsning för driftläge". 14

Tidsavisering
Ställer in en signal en gång per dag för att synkronisera klockan med 
kontrollenheterna och luftkonditioneringsenheterna som är anslutna till samma M-
NET.

14

Grupper

Grupper (*3)
För att göra gruppinställningar för inomhusenheter, Luft till Vatten (PWFY), LOSSNAY-
enheter, DIDO-kontroller (PAC-YG66DCA), fjärrkontroller och underordnade 
systemkontroller.

14

Förreglingsstyrning För att gå över till förreglingsinställningen mellan inomhus- och LOSSNAY-enheter. 16

Gruppradering (*2) Raderar alla grupper och förreglingsinställningar samtidigt. 16

Underhåll

Systemvy
För att visa information om de inomhusenheter som är ansluten till varje 
utomhusenhet. 18

Logg för tekniska fel För att lagra de senaste felen. (upp till 50 st.) 18

Kontroll av gasmängd (*2) Används för att kontrollera kylmedelsläckor i utomhusenheterna. 18

Uppdatering av 
programvara

För att uppdatera programvaran. 19

Provkörning Provkörning Provkör de anslutna luftkonditioneringsenheterna. 17

Funktionsknapp 1 med 
LED-lampa

Funktionsknapp 2 med 
LED-lampa

Strömlampa 
LED

Gemensam
PÅ/AV-knapp med 
LED-lampa

Pekskärm
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2-2. Skärmbilder på AT-50B
(1) Skärmbilder och Servicemenyns struktur.

*1 Det krävs ett lösenord för att få tillgång till Servicemenyn.
• Det förvalda lösenordet för Servicemenyn är "9999". Du kan ändra lösenordet för att undvika obehörig åtkomst. 
• Se till att underhållspersonalen och andra viktiga personer har tillgång till lösenordet.
• Lösenordet kan vara vilken sifferkombination som helst och kan innehålla mellan fyra och åtta siffror. 
• Om du glömmer bort lösenordet kan du logga in med masterlösenordet. 

Masterlösenordet: 105638
• Samma masterlösenord används för att logga in på specifika skärmbilder under "Huvudmenyn" och "Servicemenyn".

Tryck på [ ] eller [ ].

Skärmbilden HEM

RUTNÄTSVY 
(zooma ut)

RUTNÄTSVY 
(zooma in)

LISTVY GRUPPVY

Skärmbilden Huvudmeny

Skärmbilden 
Inloggningssida *1

Skärmbilden Byte av 
lösenord

Servicemeny
Skärmbilden Servicemeny

Utgångsinställningar 1/
Grundläggande system

Utgångsinställningar 2/
Grupper

Grupper

Förreglad LOSSNAY

Radera alla

Systemvy

Logg för tekniska fel

Kontroll av 
gasmängd

Underhåll

Provkörning

Uppdatering av 
programvara

Knappnamn

Huvudmeny

Servicemeny

Byte av lösenord

Tillbaka

HEM

Avbryt

Logga in

OK

Utgångsinställningar 1/Grundläggande system

Utgångsinställningar 2/Grupper

Underhåll

Provkörning

Grupper

Förreglad LOSSNAY

Radera alla

Systemvy

Logg för tekniska fel

Kontroll av gasmängd

Uppdatering av programvara

Ikon

Tryck på [ ].

Tryck på [ ]. Tryck på [ ].

Tryck på [ ]. Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

*Tryck på [ ] på vilken skärmbild som helst för att återgå till den 

föregående skärmbilden. 

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].

Tryck på [ ].
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2-3. Utgångsinställningar
(1) Utgångsinställningar vid första starten: 

Innan du slår på kontrollenheten måste du först försäkra dig om att kontrollenheten, inomhusenheterna och utomhusenheterna har 
installerats på rätt sätt och i enlighet med anvisningarna i respektive handbok. 
Slå på kontrollenheten och luftkonditioneringsenheterna.
• Den här handboken ska användas för den första starten efter att enheten har levererats från fabriken. Om inställningen har ändrats, 

om så bara en gång, så visas kanske inte poppuppfönstret eller skärmbilderna för inställningar som beskrivs nedan. Om detta inträffar 
kan du läsa "Användning-Inställningar på huvudmenyn" i operatörsmanualen.

• AT-50B kan användas som överordnad kontroll eller underordnad kontroll. Vid leveransen från fabriken är AT-50B inställd som 
överordnad kontroll. Inställningen ÖVERORDNAD/UNDERORDNAD kan ändras på skärmbilden Utgångsinställningar 1/
Grundläggande system under Servicemenyn. (Se avsnittet  2-3(2)-1 för mer information.)

• Ändra inställningen ÖVERORDNAD/UNDERORDNAD innan du gör några andra utgångsinställningar. Annars kan annan sparad 
information raderas när du startar om enheten efter att inställningen har ändrats.

<Om poppuppmeddelandet "Gör en inställning från 
Utgångsinställningar 1." visas>

(c) Tryck på knappen OK för att stänga poppuppfönstret och gå till 
skärmbilden Servicemeny.

(d) Tryck på knappen Utgångsinställningar 1/Grundläggande 
system för att göra en inställning. (Se avsnittet 2-3(2)-1 för mer 
information om grundläggande inställningar för kontrollenheten.)
Spara inställningarna och gå tillbaka till Servicemenyn.

(e) Tryck på knappen Utgångsinställningar 2/Grupper för att göra 
en inställning. (Se avsnittet 2-3(2)-2 för mer information om 
inställningarna för Grupper och 2-3(2)-3 för mer information om 
Förreglingsinställningarna.)
Spara inställningarna och gå tillbaka till Servicemenyn.

(f) Tryck på knappen HEM [ ] för att visa poppuppbekräftelsen. 
Tryck på knappen OK för att starta kommunikationen.

(g) Meddelandet (som visas ovan) kommer att visas på skärmen. 
Meddelandet visar initialiseringsförloppet. När initialiseringen är 
klar kommer du att skickas vidare till skärmbilden HEM 
automatiskt. 
(Initialiseringen kan ta upp till fem minuter.) 
* Om du vill ändra inställningarna vid ett senare tillfälle kan du 

utföra en provkörning eller kontrollera underhållsinformationen.
1Tryck på knappen Huvudmeny [ ] på skärmbilden HEM. 
2Tryck på knappen Servicemeny [ ] på skärmbilden 

Huvudmeny.
3Ange lösenordet för att logga in på skärmbilden 

Servicemeny. (Se avsnitten 2-3, 2-4 och 2-5.)

<När poppuppmeddelandet "Gör en gruppinställning med 
hjälp av den Överordnade kontrollern.  När gruppinst. har 
gjorts återställer du strömmen till den Överordnade 
kontrollern." visas>

(c) När poppuppmeddelandet visas så kommunicerar enheten med 
den överordnade kontrollern. Poppuppfönstret kommer att 
stängas när kommunikationen har avslutats.
* Om du vill ändra inställningarna trycker du på knappen Avbryt 

medan poppuppfönstret visas. Skärmbilden 
Utgångsinställningar 1/Grundläggande system kommer att 
visas. Om de grundläggande inställningarna för 
kontrollenheten inte har gjorts ännu så ändrar du 
inställningarna.

(d) Meddelandet (som visas ovan) kommer att visas på skärmen. 
Meddelandet visar initialiseringsförloppet. När initialiseringen är 
klar kommer du att skickas vidare till skärmbilden HEM 
automatiskt.
(Initialiseringen kan ta upp till tio minuter.) 
* Gruppnamnet måste ställas in på den underordnade 

kontrollern efter en normal start eftersom det inte kan ställas in 
från den överordnade kontrollern. Se operatörsmanualen för 
mer information.

(a) Skärmbilden Språk visas.
1Tryck på knappen för att välja 

menyspråket.
2Tryck på knappen OK.

(b) Skärmbilden Datum och tid visas. 
1Ställ in dagens datum på fliken Datum och ställ in rätt tid på fliken Tid. Använd 

knapparna ▼ och ▲ för att ändra värdena.
2Kryssa för kryssrutan bredvid det datum-/tidsformat som du vill använda. 
3Tryck på knappen Spara för att spara inställningarna.
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(2) Andra utgångsinställningar

(2)-1. Grundläggande inställning för kontrollenheten
Tryck på knappen Utgångsinställningar 1/Grundläggande system [ ] på skärmbilden 

Servicemeny för att gå till skärmbilden Utgångsinställningar 1/Grundläggande system.

Tryck på knapparna för att bläddra [ ][ ] för att gå till nästa/föregående sida och följ 

anvisningarna nedan för att göra inställningarna.

M-NET-adress
1) Tryck på knappen märkt med 1 i figuren för adressinställningen av kontrollenheten 

AT-50B på den skärmbild som poppar upp.
• Adressen kan ställas in till 000 eller till ett värde mellan 201 och 250 

(fabriksinställningen är 201).

ÖVERORDNAD/UNDERORDNAD eller underordnad kontroller 
(när du ansluter både överordnade och underordnade kontrollenheter)

1) Tryck på knappen som är märkt med 2 i figuren för att ställa in kontrollenheten som 
ÖVERORDNAD eller UNDERORDNAD.
• Fabriksinställningen är ÖVERORDNAD.

Inställning för förbjuden åtgärd
1) Tryck på knappen som är märkt med 3 i figuren för att använda eller inte använda alternativet Inställning för förbjuden åtgärd.

• Om du vill förbjuda användningen av lokala fjärrkontroller eller undersystemkontroller väljer du “Aktiverad”. Om du väljer 
inställningen "Aktiverad" kommer en knapp att visas på den plats som är märkt med 4 i figuren.

• Om två eller fler kontroller är anslutna ska endast en väljas som förbjuder drift. Om "Inställning för förbjuden åtgärd" är inställd på 
"Aktiverad", kan de andra kontrollerna inte aktivera "Inställning för förbjuden åtgärd" på AT-50B.

• Fabriksinställningen är "Aktiverad".

Fjärrkontrollsanvändning
1) Tryck på knappen märkt med 4 i figuren för att växla mellan "SC/RC" och "Endast RC".

• Om du väljer "SC/RC" kommer det varken att gå att använda* systemkontroller eller fjärrkontroller och om du väljer "Endast RC" 
så går det inte att använda fjärrkontrollerna. 

• Fabriksinställningen är "Endast RC". 
* Användning av PÅ/AV, Läge, Ställ in Temp., Filtersymbol, Luftriktning, Fläkthastighet, Timer och Kontrol Vatten.

Inställning för extern inmatning
1) Tryck på knappen märkt med 1 i figuren för att välja mellan "Används ej", "Nödstopp 

(nivåsignal)", "PÅ/AV (nivåsignal)" och "PÅ/AV/Förbjud/Tillåt (pulssignal)".
* Läs avsnitt 1-7 "Använda extern inmatning/utmatning" för att få mer information om 

hur man ansluter AT-50B till externa enheter.

Visa filtersymbol
1) Tryck på knappen märkt med 1 i figuren för att växla mellan "PÅ" och "AV".

• Om du ställer in det här alternativet på AV så kommer inte filtersymbolen att visas på 
skärmbilden HEM. 
Det här alternativet kan ställas in på AV om det inte finns något behov av att visa 
symbolen på skärmbilden HEM, till exempel i de fall där filtren byts ut regelbundet 
oberoende av filtersymbolens status.

Inställning för torrt läge
1) Tryck på knappen märkt med 2 i figuren för att växla mellan "Använd" och "Ej 

använd".
• Om detta alternativ ställs in på "Ej använd" så går det inte att välja Torrt läge.

1

 4

2

3

Knappar för att bläddra

Sidnummer/antal sidor

1

1

2
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Kontroll av driftläget (Endast tillgänglig när AT-50B är inställd som överordnad kontrollenhet)

1) Tryck på knappen som är märkt med 1 i figuren för att växla mellan följande 
funktioner.
• Fabriksinställningen är "Systemomställning".

Systemomställning: Driftläget (nedkylning eller uppvärmning) ställs om 
automatiskt för hela systemet beroende på 
rumstemperaturen och den förinställda temperaturen. 

Val för begränsning av driftläge: Byte till ett visst driftläge är begränsat för denna 
fjärrkontroll och andra lokala fjärrkontroller i alla 
grupper.

Klockinställningssignal
1) Tryck på knappen märkt med 2 i figuren för att skicka eller inte skicka ut en signal för klocksynkronisering till andra kontroll- och 

luftkonditioneringsenheter.
• Om alternativet Klockinställningssignal ställs in på "PÅ" så kommer signaler för att synkronisera den aktuella tiden att skickas ut 

med jämna mellanrum till alla systemkontroller och fjärrkontroller som har en inbyggd klockfunktion.
• Fabriksinställningen är "PÅ".
* Det går inte att synkronisera datum och tid på MA-fjärrkontroller som är anslutna till Mr. SLIM®-enheter. Synkroniseringen av datum och tid 

fungerar kanske inte heller på vissa CITY MULTI-enheter.
* Ställ in ”Klockinställningssignal” på ”AV” om AT-50B används som underkontroll, eller om andra kontroller som regelbundet utfärdar ett tidslarm 

finns på samma M-NET. Om två eller fler kontroller som utfärdar ett tidslarm finns på samma M-NET, kommer andra enheter som finns på 
samma M-NET inte att kunna synkronisera sin klocka med huvudkontrollens (masterklockan), vilket leder till fel på klockrelaterade funktioner 
som schemaläggning och tilldelade elektricitetsfaktureringsfunktioner.

Spara inställningarna
1) Tryck på knappen Spara för att spara inställningarna.

(2)-2. Gruppinställningar
Denna inställning kan endast göras när AT-50B är inställd som överordnad kontrollenhet. Om AT-50B är inställd som en underordnad 
kontroller kan inställningen endast övervakas. 
Ange gruppinställningarna på skärmbilden Grupper (luftkonditioneringsenheter, allmän utrustning (och deras respektive gruppnamn) 
som är anslutna till AT-50B). Tryck på knappen Utgångsinställningar 2/Grupper [  ] på skärmbilden Servicemeny och tryck sedan på 
knappen Grupper [ ] på skärmbilden Utgångsinställningar 2/Grupper för att gå till skärmbilden Grupper. Du måste ha en DIDO-
kontroller (PAC-YG66DCA) från Mitsubishi Electric för att kunna styra allmän utrustning.
* Allmän utrustning: Åsyftar typer av utrustningar som fläktar och belysningsarmaturer som är anslutna till kontakterna. 

Varje kontakt med allmän utrustning räknas som en enhet och upp till 50 enheter (kombinerade inomhusenheter och LOSSNAY-enheter) eller 
motsvarande kan anslutas till varje AT-50B-enhet.

Du kan tilldela upp till 16 enheter till varje grupp. Inomhusenheter, LOSSNAY-enheter och allmän utrustning kan inte kombineras i en och 
samma grupp. Grupper med allmän utrustning kan inte innehålla fjärrkontroller eller systemkontroller. Tryck på knapparna för att bläddra 
[ ][ ] för att gå till nästa/föregående sida och följ anvisningarna nedan för att göra inställningar för var och en av grupperna.

1

2

AT-50B
[201]

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(Exempelsystem)
M-NET

DIDO-kontroller [001]
* DIDO-kontrollern är en Mitsubishi 

Electric PAC-YG66DCA.
DIDO-kontrollern kan styra upp till sex 
utrustningar med kontaktpunkterna.
[    ] : M-NET-adress 
(    ) : Kontaktpunkt nr.

Fläkt, 
belysning 

eller annan 
utrustning

M-NET

1 enhet

Fläkt, 
belysning 

eller annan 
utrustning

Fläkt, 
belysning 

eller annan 
utrustning

Fläkt, 
belysning 

eller annan 
utrustning

Fläkt, 
belysning 

eller annan 
utrustning

Fläkt, 
belysning 

eller annan 
utrustning
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Gruppnamn
1) Tryck på knappen Inmatning av gruppnamn (märkt med 1 i figuren) och ange 

gruppnamnet på skärmen. (maximalt 16 tecken)
2) Gruppnamnet kan kopieras och klistras in i ett annat fält för gruppnamn.

Gå till det gruppnamn som ska kopieras genom att använda pilknapparna och 
tryck på knappen Kopiera [ ]. 
Gå till sidan där det kopierade gruppnamnet ska klistras in och tryck på knappen 
Klistra in [ ].

Gruppinställningar för luftkonditioneringsenheter och Luft till Vatten-enheter (PWFY)
1) Tryck på knappen Val av modell (märkt med 2 i figuren) för att gå till skärmbilden 

Val av modell. Tryck på knappen Val av modell (märkt med 6 i figuren) så att 
"Luftkonditioneringsapparater", "LOSSNAY" eller "Luft till Vatten" visas på 
skärmen.

2) Tryck på knappen Val av enhet (märkt med 3 i figuren). Kontrollera adressen för 
den enhet som ska läggas till i det poppuppfönster som visas.

3) Om du vill tilldela en fjärrkontroll till en grupp så kontrollerar du adressen för 
kontrollern i det poppuppfönster som visas när du trycker på knappen Val av 
fjärrkontroll (märkt med 4 i figuren).
* Du kan tilldela upp till två fjärrkontroller till varje grupp. (Du behöver inte göra några 

gruppinställningar för MA-fjärrkontrollerna.)
* Tilldela inte en fjärrkontroll som inte stöder Luft till Vatten (PWFY) till gruppen Luft till 

Vatten (PWFY), det kan orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
4) Om du vill tilldela en systemkontroll till en grupp så kontrollerar du adressen för 

kontrollern i det poppuppfönster som visas när du trycker på knappen Val av 
systemkontroll (märkt med 5 i figuren).
* Du kan tilldela upp till fyra kombinerade fjärr- och systemkontroller till varje grupp.
* Tilldela inte en systemkontroll som inte stöder Luft till Vatten (PWFY) till gruppen Luft till Vatten 

(PWFY), det kan orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
5) När alla inställningar är gjorda trycker du på knappen Spara.

Gruppinställningar för allmän utrustning
1) Tryck på knappen Val av modell (märkt med 2 i figuren) för att gå till skärmbilden Val av modell. 

Tryck på knappen Val av modell (märkt med 4 i figuren) ett par gånger tills "Allmän utrustning" visas.
2) Om du vill ändra ikon trycker du på knappen Val av ikon (märkt med 7 i figuren) och väljer önskad ikon.
3) Tryck på inställningsknappen Drift med allmän utrustning (märkt med 5 i figuren) för att tillåta eller förbjuda (endast övervakning) 

användaren att starta/stoppa den anslutna utrustningen via AT-50B.

4) Tryck på inställningsknappen Visning av allmän utrustning (märkt med 6 i figuren) och välj mellan följande PÅ/AV-status för 
visningsalternativen på skärmbilden HEM: "Utmatningsstatus till allmän utrustning" eller "Inmatningsstatus från allmän utrustning". 

5) Tryck på knappen Val av enhet (märkt med 3 i figuren). I det poppuppfönstret som visas kontrollerar du adressen och 
kontaktnumret för DIDO-kontrollern (PAC-YG66DCA) till vilken den allmänna utrustningen är ansluten.

6) När alla inställningar är gjorda trycker du på knappen Spara på skärmbilden Grupper.

I serier och på individuella grupper Enheterna kan slås av eller på antingen flera grupper samtidigt eller en enskild grupp 
från AT-50B.

På individuella grupper Endast enskilda grupper av enheter kan slås på eller av från AT-50B.

Inga åtgärder (endast monitor) Enheterna kan inte slås på eller av från AT-50B.

1

3

2

4 5

6

Skärmbilden för gruppinställningar

Skärmbilden för val av modell

1

3

2
4

7

6

5

Skärmbilden för gruppinställningar Skärmbilden för val av modell
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(2)-3. Förreglade inställningar mellan inomhusenheter och ventilationsenheter (LOSSNAY- och OA-behandlingsenheter)
Om du vill förregla ventilationsenheternas PÅ/AV-status med inomhusenheterna så gör du inställningarna via skärmbilden "Förreglad 
LOSSNAY".
* Tryck på knappen Utgångsinställningar 2/Grupper [  ] på skärmbilden Servicemeny och tryck sedan på knappen Förreglad 

LOSSNAY [  ] på skärmbilden Utgångsinställningar 2/Grupper för att gå till skärmbilden Förreglad LOSSNAY.

1) Tryck på knappen LOSSNAY (märkt med 1 i figuren). Kontrollera adressen för den ventilationsenhet som ska förreglas med 
driften av inomhusenheterna i det poppuppfönster som visas.

2) Tryck på knappen Förreglad inomhusenhet (märkt med 2 i figuren). Kontrollera adressen för de inomhusenheter som ska 
förreglas med ventilationsenheterna i det poppuppfönster som visas. 
* Du kan tilldela upp till 16 inomhusenheter till varje ventilationsenhet.

3) När alla inställningar för förreglad drift är gjorda trycker du på knappen Spara.

(2)-4. Gruppradering (Endast tillgänglig när AT-50B är inställd som överordnad kontrollenhet)
Följ anvisningarna nedan om du vill radera alla inställningar för grupper och förreglad drift samtidigt. 

1) Tryck på knappen Utgångsinställningar 2/Grupper [  ] på skärmbilden Servicemeny och tryck sedan på knappen Radera alla

[  ] på skärmbilden Utgångsinställningar 2/Grupper. Poppuppmeddelandet "Vill du radera alla gruppinställningar och 

inställningar för förreglad LOSSNAY?" kommer att visas.

2) Tryck på knappen OK för att radera grupper och förreglingar inställningar.

21
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2-4. Provkörning
Följ anvisningarna nedan för att göra en provkörning.
(1) Tryck på knappen Provkörning på skärmbilden Servicemeny för att gå till skärmbilden Provkörning.
(2) Tryck på knappen AV(PÅ) (märkt med 1 i figuren) för att provköra gruppen.

Skärmbilden Provkörning

Skärmbilden för avancerade inställningar för provkörningen

(3) Under provkörningen måste du kontrollera att luftkonditionerad luft blåses ut ur frånluftsutloppet.
(4) När du har kontrollerat att alla enheter fungerar som de ska så stoppar du enheterna med hjälp av AT-50B eller de lokala fjärrkontrollerna. 

* Läs enhetens installationshandbok för att få mer information om provkörningar.

1
AV(PÅ)/
Provkörning

Tryck på knappen AV(PÅ) för att starta provkörningen. Tryck 
på knappen Provkörning för att stoppa provkörningen. (Dessa 
knappar är endast aktiva på de enheter som stödjer 
provkörningsfunktionen.)

* Om  visas längst upp till vänster på knappen så betyder 

det att gruppen är en Luft till Vatten (PWFY)-grupp.

2 Driftläge Tryck på den här knappen för att byta driftläge.

3 Rörtemperatur *1
Rörtemperaturen för den enhet med den lägsta adressen i en 
given grupp kommer att visas.

4
Avancerade 
inställningar

Tryck på den här knappen för att visa de avancerade 
inställningarna.

*1 Vattentemperaturen kommer att visas om gruppen är en Luft till Vatten (PWFY)-grupp.
Vilken vattentemperatur som visas beror på vilken temperatursensor du väljer på Luft till Vatten (PWFY)-sidan.

Display Funktion

A Inomhustemperatur *2 Lufttemperaturen inomhus kommer att visas.

B
Upp-/nedpil för 
enhetsadress

Använd upp-/nedpilarna för att välja den enhet som du 
vill kontrollera rörtemperaturen på.

C Rörtemperatur *1
Rörtemperaturen för den enhet med adressen som visas 
på skärmen kommer att visas.

D Återstående tid Återstående tid för provkörningen kommer att visas.

*1 Vattentemperaturen kommer att visas om gruppen är en Luft till Vatten  (PWFY)-grupp.
*2 Inomhustemperaturen kommer inte att visas om gruppen är en Luft till Vatten  (PWFY)-grupp.

3

4

2

1

A
D

C

B
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2-5. Underhåll
Tryck på knappen Underhåll [  ] på skärmbilden Servicemeny för att gå till skärmbilden Underhåll.

(1) Gör så här för att visa systeminformationen 
Tryck på knappen Systemvy på skärmbilden Underhåll för att visa en lista över utrustningar som är anslutna till samma kylsystem. 
* Endast de utrustningar vars startprocedurer har genomförts på rätt sätt kommer att visas i listan.

(2) Gör så här för att visa loggen för tekniska fel 
Tryck på knappen Logg för tekniska fel på skärmbilden Underhåll för att visa loggen. De senaste 50 tekniska felen kommer att visas tre åt 
gången.

(3) Kontrollera mängden kylmedelsgas (använd detta alternativ för att kontrollera om det finns kylmedelsläckor i utomhusenheten. Detta 
alternativ är endast tillgängligt när AT-50B är inställd som överordnad kontrollenhet.) 
Tryck på knappen Kontroll av gasmängd i menyn Underhåll. 
En skärmbild kommer att visas och den låter användaren kontrollera mängden kylmedelsgas. 
* De utomhusenheter som inte stödjer funktionen för kontroll av mängden kylmedelsgas kommer inte att visas på denna skärmbild. 
* Denna kontroll kommer att utföras i ett speciellt driftläge och tar mellan 30 minuter och 1 timme.

1.Starta kontrollen av mängden kylmedelsgas.
Tryck på knappen [Start] för att kontrollera en enskild enhet. Tryck på knappen [Avbryt] för att stoppa kontrollen.
* När du trycker på knappen [Start] så kommer den att ändras till knappen [Avbryt].

2.Kontrollera resultaten.
Den här kontrollen kommer att slutföras på mellan 30 minuter och 1 timme och kontrollresultaten kommer att visas när kontrollen är 
klar.
När mängden kylmedelsladdning är normal kommer "Normal" att visas på skärmen och om kylmedelsnivån i utomhusenheterna är 
låg på grund av läckor kommer "Låg" att visas.
* Du behöver inte ha denna sida uppe medan kontrollen pågår. Kontrollresultaten och loggen kommer att visas nästa gång sidan 

öppnas, även om sidan stängs medan kontrollen pågår.

Innehåll på displayen

1
Adress för 
utomhusenhet

Adresserna för de utomhusenheter som är anslutna 
till AT-50B kommer att visas. (Numret inom parentes 
anger adressen för den underordnade enheten.)

2
Adress för 
inomhusenhet

Adresserna för de inomhusenheter som är anslutna 
till givna utomhusenheter kommer att visas.

Innehåll på displayen

1 Inträffandedatum Datum när felet uppstod.

2 Enhetsadress där felet uppstod Adressen för den enhet där felet uppstod.

3 Enhetsadress som upptäckte felet Adressen för den enhet som upptäckte felet.

4 Felkod Felkoden för det fel som uppstod.

5 Knappen Rensa logg
Använd denna knapp för att radera alla 
poster i loggen för tekniska fel.

* Läs operatörsmanualen för att få information om hur man gör inställningar som inte 
nämns i denna handbok (t.ex. schemainställningar och inställningar för knappspärrar).

Innehåll på displayen

1 Knappen [Start]
Tryck för att starta kontrollen av mängden 
kylmedelsgas.

2
Adress för 
utomhusenhet

Utomhusenhetens adress visas här.

3 Kontrollresultat Kontrollresultaten visas här.

4 Logg Tryck för att visa loggen (upp till 10 resultat) här.

1

2

5

4

32

1

4

3
2

1
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Gör så här för att uppdatera programvaran (efter behov)
1) Tryck på knappen Uppdatering av programvara [  ] i menyn Underhåll.

2) Följ anvisningarna på skärmen. Stoppa in SD-minneskortet med den uppdaterade programvaran i kortplatsen för SD-kortet och 
tryck sedan på knappen OK.
* Om meddelandet "Kunde inte läsa från SD-kortet" visas måste du kontrollera om SD-minneskortet satts in på rätt sätt på 

kortplatsen.
* Om meddelandet "Uppdateringsfilen hittades inte" visas måste du försäkra dig om att den uppdaterade programvaran 

verkligen ligger på SD-minneskortet.
3) Följ anvisningarna på skärmen och ta bort kåpan från kontrollenheten genom att skruva bort skruvarna på undersidan. Ställ 

sedan DIP-knappen 4 på PÅ och tryck därefter på knappen OK.
* Om meddelandet "DIP-knappen 4 är inställd på AV." visas så måste du försäkra dig om att DIP-knappen 4 verkligen är inställd på 

PÅ. 
DIP-knappen sitter längst ner till vänster på kontrollenheten, under kåpan.

4) Tryck på knappen OK på skärmbilden för bekräftelse.
5) Tryck på knappen OK på poppuppmeddelandet för att starta uppdateringsprocessen.

6) Om LED-lamporna på de tre knapparna (F1, F2 och Gemensam PÅ/AV) tänds så innebär det att uppdateringen har genomförts 
på ett korrekt sätt. Medan uppdateringen pågår kommer LED-lamporna på knapparna F1 och F2 att blinka om vart annat.
* Rådfråga din återförsäljare om uppdateringen inte har slutförts efter 10 minuter.

7) När uppdateringen är klar ställer du DIP-knappen 4 i läget AV för att starta om AT-50B.  När skärmbilden för initialisering visas 
kontrollerar du att den programvaruversion som visas i det nedre högra hörnet är korrekt. Om den gamla versionen visas så har 
uppdateringen misslyckats. Försök att uppdatera programvaran igen.
* Endast SD-minneskort på 1 GB och 2 GB från SanDisk stöds.
* SanDisk är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation i USA och andra länder.

OBS! Uppdateringen av programvaran tar cirka fem minuter. Plocka inte ur SD-kortet och slå inte av strömmen medan 
uppdateringen pågår. Om strömmen slås av under uppdateringsprocessen pågår kan programvaran raderas och system kan 
då inte startas.

"SD Logo är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC."
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The product is designed and intended for use in residential, commercial, and light-industrial environment.
This product at hand is based on the following EU regulations.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  Air-conditioning & Refrigeration Systems Works

5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan
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