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Les denne installasjonshåndboken nøye før du installerer klimaanlegget.
• Denne håndboken beskriver fremgangsmåten for å installere innendørsenheten.
• For installasjon av utendørsenheten, les installasjonshåndboken som er festet til utendørsenheten.

BRUK AV NY TYPE KJØLEMIDDEL
Dette klimaanlegget er en ny type som tar i bruk et nytt kjølemiddel HFC (R410A) i stedet for det 
konvensjonelle kjølemiddelet R22, for å forhindre ødeleggelse av ozonlaget.
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Takk for ditt kjøp av dette Toshiba klimaanlegg.
Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene som inneholder viktig informasjon i samsvar med 
“maskindirektivet” (Direktiv 2006 / 42 / EC), og forsikre deg om at du forstår dem.
Etter at du har fullført installasjonen, må du overlevere denne installasjonshåndboken og 
brukerhåndboken til brukeren, og du bør be brukeren om å oppbevare dem trygt for fremtidig referanse.

Generisk benevning: Klimaanlegg 

Definisjon på kvalifisert montør eller fagperson
Klimaanlegget skal installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert montør eller 
fagperson. Når noen av disse jobbene ønskes utført, må du be en kvalifisert montør eller fagpersonl om 
å gjøre dette for deg.
En kvalifisert montør eller fagperson er en representant med kvalifikasjonene og kunnskapen som 
beskrives i listen nedenfor.

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap representanten må ha

Kvalifisert 
montør

• Den kvali  serte montøren er en person som installerer, vedlikeholder,  ytter og demonterer 
klimaanlegget produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i 
å installere, vedlikeholde,  ytte og demontere klimaanlegget produsert av Toshiba Carrier 
Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller  ere 
personer med opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvali  serte montøren med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med 
installasjonen,  yttingen og demonteringen, skal ha de nødvendige kvali  kasjonene for å utføre 
elektrikerarbeidet, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være en person 
med opplæring i alt som er forbundet med elektrikerarbeid på et klimaanlegg fra Toshiba Carrier 
Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om dette arbeidet av en person eller 
fagperson med grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Kvali  sert montør med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon,  ytting og demontering, skal ha de nødvendige kvali  kasjonene for å håndtere 
kjølevæske og røropplegg, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være 
en person med opplæring i alt som er forbundet med håndtering av kjølevæske og røropplegg 
på et klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått 
instruksjoner om arbeidet av en person eller personer med opplæring, og derfor har grundig 
kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvali  serte montøren med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med et klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han 
eller hun eventuelt har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller  ere fagpersoner 
med grundig kjennskap til disse operasjonene.

Kvalifisert 
fagperson

• Kvalifisert fagperson er en person som installerer, reparerer, vedlikeholder, flytter og 
demonterer klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i 
å installere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegget produsert av Toshiba Carrier 
Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere 
personer med opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvalifiserte fagpersonen med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med 
installasjonen, flyttingen og demonteringen, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å utføre 
elektrikerarbeidet, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være en person 
med opplæring i alt som er forbundet med elektrikerarbeid på et klimaanlegg fra Toshiba Carrier 
Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om dette arbeidet av en person eller 
fagperson med grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Kvalifisert fagperson med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon, flytting og demontering, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å håndtere 
kjølevæske og røropplegg, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være 
en person med opplæring i alt som er forbundet med håndtering av kjølevæske og røropplegg 
på et klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått 
instruksjoner om arbeidet av en person eller personer med opplæring, og derfor har grundig 
kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte fagpersonen med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med et klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han 
eller hun eventuelt har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere fagpersoner 
med grundig kjennskap til disse operasjonene.

Takk for ditt kjøp av dette Toshiba klimaanlegg.
Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene som inneholder viktig informasjon i samsvar med
“maskindirektivet” (Directive 2006/42/EC), og forsikre deg om at du forstår dem.
Etter at du har fullført installasjonen, må du overlevere denne installasjonshåndboken og
brukerhåndboken til brukeren, og du bør be brukeren om å oppbevare dem trygt for fremtidig referanse.
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De  nisjon på verneutstyr
Bruk vernehansker og verneklær når klimaanlegget skal transporteres, installeres, vedlikeholdes, 
repareres eller demonteres.
I tillegg til slikt generelt verneutstyr, må du bruke verneutstyr som beskrevet nedenfor når det skal utføres 
spesialarbeid, nærmere omtalt i listen nedenfor.
Det er farlig å unnlate å bruke egnet verneutstyr, fordi du vil være mer utsatt for skade, brannsår, 
elektrisk støt eller andre skader.

Arbeid som utføres Verneutstyr som skal brukes

Alle typer arbeid Vernehansker
Arbeidsklær for “sikkerhet”

Elektrisk-relatert arbeid
Hansker som gir beskyttelse mot elektrisk støt og varme
Isolerende sko
Klær som beskytter mot elektriske støt

Arbeid som utføres i høyder
(50 cm eller mer) Vernehjelm som brukes i industrien

Transport av tunge gjenstander Sko med ekstra beskyttende tåhette

Reparasjon av utendørsenhet Hansker som gir beskyttelse mot elektrisk støt og varme
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 Advarselindikasjoner på klimaanleggenheten

Advarselindikasjon Beskrivelse

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 

electric power supplies 

before servicing.

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT
Koble fra all elektrisk strømforsyning før vedlikehold.

WARNING

Moving parts.

Do not operate unit with grille 

removed.

Stop the unit before the servicing.

ADVARSEL

Bevegelige deler.
Enheten må ikke brukes med inspeksjonsdekselet fjernet.
Stans enheten før vedlikehold.

CAUTION

High temperature parts.

You might get burned 

when removing this panel.

FORSIKTIG

Deler med høy temperatur.
Du kan brenne deg hvis du fjerner dette dekselet.

CAUTION

Do not touch the aluminum 

fins of the unit.

Doing so may result in injury.

FORSIKTIG

Berør ikke enhetens aluminiumsribber.
Dette kan forårsake skade.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 

the operation, otherwise there 

might be the burst.

FORSIKTIG

SPRENGNINGSFARE
Åpne serviceventilene før bruk, for å unngå sprengning.
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1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
• Sørg for at alle lokale, nasjonale og internasjonale regelverk er oppfylt.
• Les “FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET” nøye før installering.
• Forholdsreglene beskrevet nedenfor inkluderer viktige elementer vedrørende 

sikkerhet.
Følg dem uten unntak.

• Etter installasjonsarbeidet, utfør en prøveoperasjon (testkjøring) for å se etter 
eventuelle problemer.
Følg bruksanvisningen for å forklare kunden hvordan å bruke og 
vedlikeholde apparatet.

• Skru av hovedstrømbryteren (eller -knappen) før vedlikehold av enheten.
• Be kunden om å oppbevare innstalleringsmanualen sammen med 

bruksanvisningen.

Produsenten aksepterer ikke noe ansvar for skader som skyldes at 
instruksjonene i håndboken ikke følges.

 ADVARSEL

Generelt
• Les nøye gjennom installasjonshåndboken før klimaanlegget installeres, og 

følg disse instruksjonene for å installere klimaanlegget.
• Kun en kvali  sert montør(*1) eller fagpersonell(*1) har tillatelse til å foreta 

installasjonsarbeid. Feilaktig installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk 
støt eller brann.

• Ikke bruk kjølemiddel forskjellig fra den som er oppgitt for supplering eller 
utskifting. Ellers kan det skapes unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe 
som kan resultere i en feil på produktet, at det eksploderer og personskade.

• Før du åpner frontpanelet på innendørsenheten eller servicepanelet på 
utendørsenheten, må strømbryteren slås AV. Hvis strømbryteren ikke 
settes i AV-posisjon, kan dette resultere i elektrisk støt som følge av kontakt 
med innvendige deler. Bare en kvali  sert montør(*1) eller fagperson(*1) har 
tillatelse til å fjerne frontpanelet på innendørsenheten eller servicepanelet 
på utendørsenheten for å utføre nødvendig arbeid.

• Sett strømbryteren i AV-stilling før du utfører installasjon, vedlikehold, 
reparasjon eller  ytting. I motsatt fall kan resultatet bli elektrisk støt.

• Plasser et “Arbeid pågår”-skilt i nærheten av strømbryteren under arbeid 
med installasjon, vedlikehold, reparasjon eller  ytting. Det er fare for 
elektrisk støt hvis strømbryteren ved en feiltakelse settes til ON.

• Bare en kvali  sert montør(*1) eller fagperson(*1) har tillatelse til å utføre 
arbeid i høyder med stillas på 50 cm eller mer, eller til å fjerne frontpanelet 
på innendørsenheten for å utføre arbeider.

• Bruk vernehansker og vernende arbeidsklær under installasjon, vedlikehold 
og  ytting.
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• Berør ikke enhetens aluminiumsribber. Du kan skade deg om du gjør 
dette. Hvis ribben må berøres av en eller annen grunn, må man først ta på 
vernehansker og vernende arbeidsklær, og så fortsette.

• Du må ikke klatre opp på- eller plassere objekter på utendørsenheten. Du 
kan falle ned, eller objektene kan falle av utendørsenheten, noe som kan 
føre til skade.

• Ved utføring av arbeid i høyden, må du bruke en stige som er i 
overensstemmelse med standarden ISO 14122, og du må følge 
fremgangsmåten som beskrives i stigens bruksanvisning. Ha også på en 
hjelm som brukes i industrien, som verneutstyr for å utføre arbeidet.

• Før  lteret eller andre deler på utendørsenheten på en skal rengjøres, 
må strømbryteren slås AV og du må plassere et “Arbeid pågår”- skilt nær 
strømbryteren før arbeidet settes i gang.

• Ved arbeid i høyden skal det plasseres et skilt på stedet før du setter i gang 
med arbeidet, slik at ingen vil nærme seg arbeidsstedet. Deler og andre 
gjenstander kan falle ovenfra, og muligens skade en person nedenfor. 
Under utførelse av arbeidet må du bruke hjelm for å beskytte mot fallende 
objekter.

• Kjølemiddelet som brukes i dette klimaanlegget er R410A.
• Klimaanlegget må transporteres under stabile forhold. Kontakt din 

forhandler hvis noen deler av produktet er ødelagt.
• Hvis et klimaanlegg må  yttes manuelt, må to eller  ere personer bære det.
• Flytt eller reparer ikke en enhet selv. Det forekommer høyspenning inne i 

enheten. Du kan få elektrisk støt når du fjerner dekslet og hovedenheten.
• Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller opplærte brukere i 

butikker, i lett industri eller for kommersiell bruk av lekfolk.
Valg av installasjonssted
• Når et klimaanlegg installeres i et lite rom, må det tas forholdsregler for å 

sikre at konsentrasjonen av kjølemiddel i rommet ved en lekkasje ikke vil 
overskride et kritisk nivå.

• Ikke installer klimaanlegget på et sted hvor det er fare for eksponering til 
lettantennelige gasser. Hvis en brenngass lekker og blir konsentrert rundt 
enheten, kan det oppstå brann.

• Når klimaanlegget skal bæres, må du bruke vernesko med beskyttende 
tåhette.

• Ta ikke tak i båndene rundt pakkassen ved transport av et klimaanlegg. Du 
kan skade deg hvis båndene ryker.

• Plasser ikke forbrenningsapparater på et sted der de er direkte utsatt for 
luftstrøm fra et klimaanlegg. Dette kan føre til feil forbrenning.

• Ikke installer på et sted hvor brannfarlige gasslekkasjer er mulig. Hvis 
gassen lekker og samler seg rundt enheten, kan den ta fyr og føre til brann.

• Installer døren på enheten minst 2,5 m over gulvet ellers kan brukere 
skade seg selv eller få støt hvis de stikker  ngrene eller annet inn i 
innendørsenheten mens klimaanlegget kjører. 
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Installasjon
• Installer klimaanlegget sikkert på et sted der underlaget kan tåle vekten. 

Hvis styrken er utilstrekkelig, kan enheten falle ned og forårsake skade.
• Følg instruksene i installasjonshåndboken for å installere klimaanlegget. 

Hvis disse instruksene ikke følges, kan produktet falle ned, velte eller 
forårsake støy, vibrasjoner, vannlekkasje osv.

• Installasjonen må utføres slik at klimaanlegget er beskyttet mot sterke vind 
og jordskjelv. Hvis klimaanlegget ikke installeres korrekt, kan en enhet velte 
eller falle ned og forårsake en ulykke.

• Hvis det lekker kjølemiddelgass under installasjonsarbeidet, må rommet 
luftes umiddelbart. Hvis kjølemiddelgass lekker ut og kommer i kontakt med 
ild, kan det utvikles farlig gass.

• Bruk en gaffeltruck til å bære inn klimaanleggene og bruk en vinsj eller heis 
ved installasjon.

Rør for kjølemiddel
• Installer kjølemiddelrøret på en sikker måte før klimaanlegget tas i bruk. 

Hvis kompressoren opereres med ventilen åpen og uten kjølemiddelrør, vil 
den suge luft og kjølekretsen blir utsatt for overtrykk, noe som kan forårsake 
skade.

• Stram kragemutteren med en momentnøkkel på foreskrevne måte. Hvis 
kragemutteren strammes for mye, kan den gå i stykker etter en tid, noe som 
kan føre til lekkasje av kjølemiddel.

• Kontroller at kjølemiddelgass ikke lekker ut etter at installasjonen er fullført. 
Hvis det lekker kjølemiddelgass i et rom med en tennkilde, som en komfyr, 
kan det utvikles farlig gass.

• Etter å ha installert eller  yttet et klimaanlegg, må du følge instruksene 
i installasjonshåndboken og fjerne luften fullstendig slik at ingen andre 
gasser enn kjølemiddelgass kan blandes i kjølesyklusen. Hvis ikke all luft 
fjernes, kan klimaanlegget svikte.

• Det må brukes nitrogengass til å teste lufttettheten.
• Ladeslangen må kobles til på en slik måte at den ikke har slakk.
Elektrisk installasjon
• Bare en kvali  sert montør(*1) eller fagperson(*1) har tillatelse til å utføre 

det elektriske arbeidet på klimaanlegget. Dette arbeidet skal ikke under 
noen omstendigheter utføres av ukvali  serte personer, fordi feil utførelse av 
arbeidet kan føre til elektrisk støt og/eller strømlekkasje.

• Ved installasjon, reparasjon eller annet elektrisk arbeid må elektrikeren 
bruke hansker for å beskytte mot varme, samt isolerende sko og klær for å 
beskytte mot elektriske støt. Unnlatelse av å bruke nevnte verneutstyr, kan 
føre til elektrisk støt.

• Bruk ledningsopplegg som oppfyller spesi  kasjonene i 
installasjonshåndboken, lokale forskrifter og lover. Bruk av ledninger som 
ikke oppfyller spesi  kasjonene, kan forårsake elektrisk støt, strømlekkasje, 
røyk og/eller brann.
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• Koble til jordledning. (jording)
Mangelfull jording kan gi elektrisk støt.

• Jordledninger skal ikke kobles til gassrør, vannrør, lynavledere eller 
jordledninger for telefonkabler.

• Kontroller at jordledningene er riktig koblet etter at reparasjonen eller 
 yttearbeidet er avsluttet.

• Installer en strømbryter som oppfyller spesi  kasjonene i 
installasjonshåndboken, lokale forskrifter og lover.

• Installer strømbryteren på et sted med lett tilgang.
• Når du monterer overbelastningsbryteren utendørs, må du montere en som 

er ment for bruk utendørs
• Strømledningen må ikke under noen omstendighet skjøtes. 

Koblingsproblemer på steder hvor kabelen er skjøtet kan forårsake røyk og/
eller brann.

• Elektrikerarbeid skal utføres i henhold til lover og forskrifter på stedet 
og installasjonshåndboken. Unnlatelse av å overholde dette, kan føre til 
dødsfall ved elektrisk strøm eller kortslutning.

Prøvekjøring
• Før klimaanlegget tas i bruk etter at arbeidet er fullført, må du kontrollere 

at dekslet på den elektriske koblingsboksen og servicepanelet på 
utendørsenheten er lukket. Deretter slår du strømbryteren PÅ. Du kan få 
elektrisk støt hvis strømmen slås på uten at disse kontrollene er utført først.

• Hvis det er problemer (for eksempel en feilmelding vises på displayet, 
det lukter brent, det høres unormale lyder eller det lekker vann) med et 
klimaanlegg, skal du ikke selv røre ved enheten, men slå strømbryteren AV 
og kontakte en kvali  sert fagperson. Ta forholdsregler for å forsikre deg om 
at strømmen ikke vil bli slått på før kvali  sert fagperson(*1) kommer (ved for 
eksempel å markere med “I ustand” i nærheten av strømbryteren).
Hvis du fortsetter å bruke klimaanlegget i denne tilstanden, kan det føre til 
større mekaniske problemer, elektrisk støt eller andre problemer.

• Bruk en isolasjonsmåler (500 V Megger) etter at arbeidet er avsluttet for å 
kontrollere at motstanden er 1 M  eller mer mellom den strømførende og 
ikke-strømførende metalldelen (jordledningen). Hvis motstanden er lav, kan 
det skje et uhell på brukersiden, for eksempel lekkasje eller elektrisk støt.

• Etter avsluttet installasjon, må du kontrollere at det ikke  nnes lekkasje, at 
isoleringen er solid og at vannet dreneres på korrekt vis. Foreta deretter en 
prøvekjøring for å kontrollere at klimaanlegget fungerer som det skal.
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Forklaringer som gis til bruker
• Når installasjonsarbeidet er avsluttet, må du fortelle brukeren hvor 

strømbryteren er plassert. Hvis brukeren ikke vet hvor strømbryteren er, vil 
vedkommende ikke være i stand til å slå av enheten hvis det har oppstått 
problemer med klimaanlegget.

• Hvis viftedekslet skades, må du ikke nærme deg utendørsenheten. I stedet 
må du slå strømmen AV og kontakte en kvali  sert fagperson(*1) for å få 
enheten reparert. Slå ikke strømbryteren AV før reparasjonsarbeidet er 
avsluttet.

• Etter installasjonsarbeidet, må du følge bruksanvisningen for å forklare 
brukeren hvordan enheten skal brukes og vedlikeholdes.

Flytting
• Bare en kvali  sert montør(*1) eller fagperson(*1) har tillatelse til å  ytte et 

klimaanlegg. Det er farlig for en ukvali  sert person å  ytte et klimaanlegg, 
ettersom dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade, vannlekkasje, 
støy og/ eller vibrasjon.

• Når du utfører demonteringsarbeidet, må kompressoren slås av før 
kjølemiddelrøret kobles fra. Hvis du kobler fra kjølemiddelrøret med 
serviceventilen åpen og kompressoren i gang, vil luft eller annen gass bli 
sugd inn og vil heve trykket i kjølekretsen til et unormal høyt nivå. Dette kan 
føre til sprekker, skader og andre problemer.
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 FORSIKTIG

Påfylling av nytt kjølemiddel
• Dette klimaanlegget brukes det nye HFC-kjølemiddelet (R410A), som 

ikke skader ozonlaget.
• Egenskapene til kjølemiddelet R410A er: absorberer lett vann, oksiderende 

membraner eller olje og har et trykk som er ca. 1,6 ganger høyere enn 
kjølemiddelet R22. I tillegg til det nye kjølemiddelet har kjøleoljen også blitt 
skiftet ut. Pass på at ikke vann, støv, tidligere kjølemiddel eller kjøleolje 
trenger seg inn i kjølesyklusen under installasjonen.

• For å forhindre påfylling av feil kjølemiddel og kjøleolje, har størrelsene på 
hovedenhetens påfyllingskoblinger samt installasjonsverktøyet blitt endret i 
forhold til de som brukes med et alminnelig kjølemiddel.

• Som følge av dette kreves det spesialverktøy for det nye kjølemiddelet 
(R410A).

• Bruk nye og rene rør som er konstruert for R410A og pass på at ikke vann 
eller støv trenger seg inn i rørene.

Slik kobles apparatet fra strømnettet:
• Dette apparatet må kobles til strømnettet med en bryter som har en 

kontaktavstand på minst 3 mm.
Det må brukes en installasjonssikring (alle typer sikringer kan brukes) 
for strømforsyningen til dette klimaanlegget.
Installer innendørsenheten minst 2,0 meter over gulvhøyde, ellers kan 
brukerne skade seg eller få elektrisk støt hvis de stikker  ngre eller 
andre gjenstander inn i innendørsenheten mens klimaanlegget er i gang.

(*1) Se “De  nisjon på kvali  sert montør eller fagperson”.

2,5
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2 TILBEHØRSDELER
Navn på del Antall Form Anvendelse

Installasjonshåndbok 1 Denne håndboken

(Lever til kunden)
(Se den vedlagte CD-ROM-en for andre
språk som ikke finnes i denne
installasjonshåndboken.)

Brukerhåndbok 1

(Lever til kunden)
(Se den vedlagte CD-ROM-en for andre
språk som ikke finnes i denne
installasjonshåndboken.)

CD-ROM 1 − Brukerhåndbok og installasjonshåndbok.

Installasjonsplate 1

Trådløs fjernkontroll 1

Batteri 2

Fjernkontrollholder 1

Monteringsskrue Ø4 × 25R 6

Treskrue med panhode 
Ø3,1 × 16R 2
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3 VALG AV INSTALLASJONSSTED

 ADVARSEL
• Installer klimaanlegget på et solid sted som tåler apparatets vekt.

Er det ikke solid nok, kan apparatet falle ned og forårsake skader.

 FORSIKTIG
• Ikke installer klimaanlegget i et område utsatt for eventuell eksponering for lettantennelig 

gass.
Hvis en lettantennelig gass lekker og forblir rundt apparatet, kan brann oppstå.

Ved kundens godkjennelse, installer klimaanlegget på et sted som oppfyller følgende betingelser.
• Plasser der hvor apparatet kan installeres horisontalt.
• Plasser der hvor det kan sørges for tilstrekkelig plass til sikkerhetsvedlikehold og -sjekker.
• Plasser der hvor drenert vann ikke kommer til å forårsake problemer.

Unngå å installere på følgende steder:
Velg en plassering av innendørsenheten der kald og varm luft vil kunne sirkulere jevnt.
Unngå installasjon på følgende type steder.
• Saltholdige områder (kystområder).
• Steder med sur eller alkalisk atmosfære (som steder med varme kilder, fabrikker der det produseres 

kjemiske stoffer eller legemidler og steder der eksosgasser fra forbrenningsapparater kan suges inn i 
klimaanlegget).
På slike steder kan varmeveksleren (aluminiumsribbene og kobberrørene) og andre deler korroderes.

• Steder med luft som inneholder dis av skjæreolje eller annen type maskinolje.
På slike steder kan varmeveksleren korroderes, det kan skapes dis fra en blokkert varmeveksler, 
plastdeler kan skades, varmeisolasjonen kan skalle av og andre problemer kan oppstå.

• Steder med jern- eller annet metallstøv. Hvis jern- eller annet metallstøv samler seg eller kleber seg på 
innsiden av klimaanlegget, kan støvet antennes spontant og forårsake en brann.

• Steder der det  nnes damp fra matoljer (som kjøkken).
Blokkerte  ltre kan redusere klimaanleggets ytelse, kan føre til kondensering, skade på plastdeler og 
andre problemer.

• Steder i nærheten av hindringer som ventilasjonsåpninger og lysarmaturer der luftstrømmen fra 
klimaanlegget kan forstyrres (en forstyrrelse av luftstrømmen kan redusere klimaanleggets effekt og 
kan få enheten til å slå seg av).

• Steder der en lokal generator brukes til strømforsyningen.
Spenning og frekvens i forsyningen kan  uktuere, noe som kan gjøre at klimaanlegget ikke virker som 
det skal.

• På mobilkraner, skip og andre transportmidler i bevegelse.
• Klimaanlegget må ikke brukes til spesialformål (som oppbevaring a matvarer, planter, 

presisjonsinstrumenter eller kunstverk).
(Kvaliteten til disse artiklene kan bli redusert.)

• Steder der det skapes høye frekvenser (med vekselrettere, generatorer, medisinsk utstyr eller 
kommunikasjonsutstyr).
(Funksjonsfeil eller kontrollvansker i klimaanlegget eller støy kan ha negativ innvirkning på slikt utstyr.)

• Steder det  nnes noe under enheten som kan skades av fuktighet.
(Hvis avløpet er blokkert eller når fuktigheten er over 80 %, vil det dryppe kondens fra 
innendørsenheten. Dette kan føre til skade på objekter under enheten.)

• Når det gjelder trådløse systemer, rom med  uorescerende lys av invertertypen eller steder med 
direkte sollys.
(Signalene fra den trådløse fjernkontrollen vil ikke bli oppfanget.)

• Steder der det brukes organiske løsemidler.
• Klimaanlegget kan ikke brukes til å kjøle  ytende karbonsyre eller kjemiske anlegg.
• Steder i nærheten av dører eller vinduer der klimaanlegget kan komme i kontakt med varm og/eller 

fuktig utendørsluft.
(Dette kan føre til kondensering.)

• Steder der det ofte brukes spesialspray.
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300 mm eller mer

300 mm eller mer

Isolasjonsrør

Krok

Installasjonsplate

Luftfi lter

(Fest til frontpanelet.)

Krok

*1

*2

Installasjonsdiagram for innen- og utendørsenheter

Rom til installasjonen
Innendørsenheten må installeres slik at den øverste flaten er i en høyde på 2,5 m eller mer.
Man må også unngå å sette noe på toppen av innendørsenheten.
*1 Ledig plass er også nødvendig for å installere innendørsenheten, og for servicearbeid.
 Ha en klarering på 110 mm eller mer mellom topplaten av innendørsapparatet og takflaten.
*2 Tildel et område som vist til serviceklarering for tverrstrømsviften.

Installasjonssted
• Et sted som gir rom rundt innendørsenheten som vist på diagrammet ovenfor.
• Et sted der det ikke finnes hindringer i nærheten av luftinntaket og utløpet.
• Et sted der man lett kan installere rørene til utendørsenheten.
• Et sted der frontpanelet kan åpnes.

 FORSIKTIG
• Man må unngå direkte sollys på innendørsenhetens trådløse mottaker.
• Mikroprosessoren i innendørsenheten må ikke være for nærme kilder til RF-støy.
 (Se brukerhåndboken for nærmere opplysninger.)

Før du installerer den
trådløse fjernkontrollen

1. Fjern batteridekslet.
2. Sett i 2 nye batterier 

(R03 [AAA]-type) og 
observer posisjonene 
(+) og (–).

Trådløs 
fjernkontroll

Deksel

Batterier

Hjelperørene kan kobles til på 
venstre side, bak til venstre, bak til 
høyre, høyre, bunnen til høyre eller 
bunnen til venstre.

Høyre
Bak til 
høyre

Bunnen 
til høyre

Bak til 
venstre Bunnen til 

venstre

Venstre

Isoler kjølerørene hver for seg med
isolasjon, ikke sammen.

6 mm varmemotstandig
polyetylenskum

Legg puten mellom 
innendørsenheten og veggen, og
tipp innendørsenheten for at den
skal virke bedre.

For rør til venstre og bak til venstre

Vegg

Sørg for at dreneringsrøret heller
nedover.

Ikke la dreneringsslangen få slakk.

Skjær ut hullet 
til røret med 
en svak vinkel 
nedover.

Batterier Trådløs 
fjernkontroll

Fjernkontrollholder

Treskrue med
panhode
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 Trådløs fjernkontroll
• Et sted uten hindringer, som gardiner, som kan blokkere signalet til/fra innendørsenheten.
• Ikke installer fjernkontrollen på et sted der den utsettes for direkte sollys eller i nærheten av 

varmekilder som f.eks. en komfyr.
• Hold fjernkontrollen minst 1 m unna nærmeste TV-apparat eller stereoanlegg.

(Dette er nødvendig for å unngå forstyrrelse eller støy.)
• Plassering av fjernkontrollen bør bestemmes som vist nedenfor.

* 
7

 m

5 m
5 

m
7 m

75
°

45° 45°

(Sett fra siden) (Sett ovenfra)

FjernkontrollMottaksområde
Mottaksområde

* : Aksialavstand

Innendørsenhet

In
ne

nd
ør

se
nh

et

Fjernkontroll

4 INSTALLASJON AV INNENDØRSENHET

 ADVARSEL
Installer klimaanlegget slik at festene tåler vekten.
Hvis det ikke er solid nok, kan enheten falle ned og forårsake personskade.
Utfør eventuelt nødvendige arbeider for å beskytte mot sterk vind eller jordskjelv.
En ufullstendig installasjon kan føre til at enheten faller og forårsaker ulykker.

KRAV
Vær nøye med å etterkomme følgende regler for å unngå skade på innendørsenheter og personskade.

• Legg ikke tunge gjenstander på innendørsenheten. (Selv om enhetene er innpakket.)
• Bær om mulig inn innendørsenheten i emballasjen. Bruk et stoffstykke som støtpute for å unngå 

skade på innendørsenheten hvis det er nødvendig å pakke den ut før den bæres på plass.
• Når du beveger innendørsenheten, må det ikke brukes makt på kjølerør, dreneringspanne, 

skumbelagte eller plastinnlagte deler osv.
• Hele pakke bør bæres av to eller  ere personer, og det må ikke legges på plaststropper på andre 

steder enn det som er spesi  sert.

Vær forsiktig med følgende når enheten installeres.
• Vurder retningen av luftutløpet og velg et installasjonspunkt der luften kan sirkulere jevnt i rommet. 

Unngå å installere enheten på et sted merket med “IKKE BRA” i  guren til høyre.

 OK IKKE BRA

: Dårlig kjøling.Bra installasjonssted 
God kjøling over alt.

Dårlig installasjonssted

Skjerm
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5 SKJÆRE ET HULL OG MONTERE
INSTALLASJONSPLATEN

Skjære et hull
Ved installasjon med kjølemiddelrør fra baksiden:
1. Finn et punkt for rørhullet 180 mm fra 

pilmerket ( ) på installasjonsplaten, og 
bor et hull svakt nedover mot utsiden.

Senter av rørhullet er 
over pilen

120 mm

Ø65 mm

Rørhull

MERKNAD
• Ved boring i en vegg med metallbord, 

pussnetting eller metallplate, må det brukes 
en gjennomgangsring som selges separat.

Montere installasjonsplaten

144

50
50

300

110 148

300

Rørhull

Innendørsenhet

Krok

Krok

Gjenge

Vekt

Rørhull

Krok

Monteringsskrue

Installasjons-
plate

Når installasjonsplaten 
monteres direkte på veggen

1. Fest installasjonsplaten godt på veggen 
ved å skru inn den øvre og nedre delen for 
å henge opp innendørsenheten.

2. For å montere installasjonsplaten på en 
betongvegg med ankerbolter, bruker du 
ankerbolthuller som illustrert i figuren 
ovenfor.

3. Monter installasjonsplaten vannrett på 
veggen.

 FORSIKTIG
Når du fester installasjonsplaten med
monteringsskruer, brukes ikke ankerbolthuller.
Dette kan gjøre at enheten faller og kan 
forårsake skade på personer og eiendom.

5 mm dia. hull

Ankerbeslag
(lokal del)

Monteringsskrue
4 × 25R

Ankerbolt

Utstikkende del
15 mm eller mer

IKKE
BRA

IKKE
BRA

OK

 FORSIKTIG
Hvis ikke enheten installeres riktig, kan det føre
til at den faller og forårsaker skade på personer
og eiendom.

• Med vegger av blokker, murstein, betong eller 
lignende, lager du Ø 5 mm huller i veggen.

• Sett i beslagene for passende monteringsskruer.

MERKNAD
• Fest de fire hjørnene og de nedre deler av 

installasjonsplaten med 6 monteringsskruer.
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6 INSTALLASJON AV RØR OG DRENERINGSSLANGE

Forming av rør og dreneringsslange
* Legg varmeisolasjon på både kjølemiddelrøret og dreneringsslangen slik a det ikke dannes kondens i 

utstyret. (Bruk polyetylenskum til å isolere.)

Bak til høyre

Bak til venstre

Bunnen til venstre

Venstre

Bunnen til høyre

Høyre

U
ts

ta
ns

et
 s

ni
tt 

på
ba

ks
id

en

K
la

rg
jø

rin
g 

av
 rø

r

S
ki

fte
dr

en
er

in
gs

sl
an

ge

1. Utstanset snitt på baksiden
Kutt ut snittet på venstre eller høyre side bak for venstre eller høyre tilkobling og snittet nede til venstre 
eller høyre bak for nedre venstre eller høyre tilkobling med en liten avbiter.

2. Flytte dreneringsslange
For kobling til venstre, på bunnen til venstre og bak til venstre må du flytte dreneringsslange og
dreneringsplugg.
Hvis du ikke flytter dreneringsslangen, vil innendørsenheten ikke passe på veggen.

Slik tar du av dreneringsslangen
• Dreneringsslangen kan fjernes ved å skru ut skruen som holder slangen, og 

deretter trekke slangen ut.
• Når du trekker ut slangen, må du være forsiktig med de skarpe kantene på 

stålplaten. Kantene kan skade slangen.
• For å installere dreneringsslangen, sett slangen inn til koblingen får kontakt 

med varmeisolasjonen, og fest med den originale skruen.
Dreneringsslange
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Slik tar du av dreneringspluggen
Grip dreneringspluggen med en tang og trekk den ut.

Slik fester du dreneringspluggen
1) Sett unbrakonøkkelen (Ø 4 mm) i hodet.

2) Sett pluggen godt på plass.

Uten gap Sett i
unbrakonøkkelen
(4 mm)

Ikke bruk smøreolje (kjølemaskinolje)
når du setter i dreneringspluggen.
Smøring fører til nedbrytning av
pluggen og lekkasje.

 FORSIKTIG

Sett dreneringsslangen og pluggen godt på plass, eller kan de lekke.

Slik tar du av dreneringsslangen
1) Fjern frontpanelet.
2) Skru ut skruene som holder 

dreneringsslangen.
3) Trekke slangen ut.

Slik fester du dreneringsslangen
1) Plasser avløpsslangen.
2) Skru dreneringsslangen til innendørsenheten.
3) Monter frontpanelet.

q Med rør ut til venstre eller høyre
• Etter å risse opp åpningene på frontpanelet med en kniv eller lignende, kutter du ut åpningene med en 

avbiter.

Åpning
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q Med rør ut fra bunnen til venstre eller høyre
• Etter å risse opp åpningene på frontpanelet med en kniv eller 

lignende, kutter du ut åpningene med en avbiter.

Åpning

q Rørkobling til venstre
Bøy tilkoblingsrøret slik at det ligger innenfor 43 mm over veggflaten. Hvis tilkoblingsrøret ligger mer enn 
43 mm over veggflaten, vil innendørsenheten ikke ligge støtt på veggen. Når du bøyer tilkoblingsrøret, 
må du bruke et bøyeverktøy som ikke klemmer røret.

Bøy tilkoblingsrøret med en radius på 30 mm.
Tilkobling av røret etter installasjon av enheten (figur)

  

260 mm

210 mm

43
 m

m

Væskesiden

Gassiden

(Til fremkanten av fl ensen)

Utvendig omriss av innendørsenheten

R 30 mm (bruk en polyetylenkjerne
eller lignende til å bøye røret.)

Bruk håndtaket på e skrutrekker e.l.80°

MERKNAD
Hvis røret bøyes feil, kan innendørsenheten bli ustødig på veggen.
Etter å ha ført tilkoblingsrøret gjennom rørhullet, kobler du tilkoblingsrøret til hjelperørene og vikler 
tape rundt dem.

 FORSIKTIG

• Fest hjelpestengene (to) og strømforsyningskabler og kontrollkabler stramt med isolasjonstape. Ved 
rør ut fra venstre og ut bakfra til venstre festes hjelperørene (to) kun med isolasjonstape.

Innendørsenhet

Strømforsyningsledning

Kontrolledning

Hjelperør

Installasjonsplate
 

• Arranger rørene forsiktig slik at ingen av dem stikker utenfor bakplaten på innendørsenheten.
• Koble hjelperørene og tilkoblingsrørene sammen og kutt av isolasjonstapen rundt tilkoblingsrøret for 

å unngå dobbelt tape på skjøten. Forsegl skjøten med vinyltape e.l.
• Kondens skader enheten, så sørg for å isolere begge tilkoblingsrørene.
 (Bruk polyetylenskum til å isolere.)
• Rørene må bøyes forsiktig for ikke å klemmes. 



Installasjonsveiledning

‒ 19 ‒19-NO

7 FESTE AV
INNENDØRSENHETEN

8 DRENERING

1. Stikk røret gjennom hullet i veggen og hekt 
innendørsenheten på installasjonsplaten 
på de øvre krokene.

2. Sving innendørsenheten til høyre og 
venstre for å sjekke at den henger fast på 
installasjonsplaten.

3. Trykk innendørsenheten inn mot 
veggen og hekt den på den nedre 
delen av installasjonsplaten. Trekke 
innendørsenheten mot deg for å sjekke at 
den henger fast på installasjonsplaten.

1

2

Installasjonsplate

Hekt på her

Krok

Trykk
(hekt av)

• For å løsne innendørsenheten fra 
installasjonsplaten, trekker du enheten mot deg 
mens du skyver bunnen oppover på de indikerte 
stedene.

Skyv
Skyv

1. Legg dreneringsslangen i en svak helling 
nedover.

MERKNAD
• Hullet må lages med en svak helling nedover 

mot utsiden.

2. Hell vann i dreneringspannen og sjekk at 
vannet dreneres mot utsiden.

3. Hvis du kobler til en forlengelse av 
dreneringsslangen, må du isolere denne 
skjøten med isolasjonstape.

50 mm
eller

Dreneringsslangen
må ikke stige.

Ikke legg 
dreneringsslangen 
i for mange svinger 
og bøyer.

Ikke la
dreneringsslangen
ende i vann.

Ikke la
dreneringsslangen
ende i en
dreneringsrenne.

Dreneringsslange Forlengelse av 
dreneringsslangen

Innsiden av
rommet

Isolasjonsrør

 FORSIKTIG
Sørg for at dreneringsrøret gir god drenering av
enheten.
Manglende drenering kan føre til dryppende
kondens.

Dette klimaanlegget har en struktur designet
for å drenere kondensvann som dannes i
innendørsenheten, over i dreneringspannen.
Derfor må du ikke legge strømledningen eller
andre deler over dreneringskanten.

Vegg

Rom for rør

Dreneringskant
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 Tillatt rørlengde og 
høydeforskjell

Disse varierer avhengig av utendørsenhet. Se 
nærmere detaljer i installasjonshåndboken som er 
festet på utendørsenheten.

Utkraging
• Kutt røret med en rørkutter.

Fjern alle ujevnheter.
Ujevnheter kan forårsake gasslekkasje.

• Sett en kragemutter på røret og lag en utkraging 
på røret.
Siden kragedimensjonen for R410A er forskjellig 
fra den som brukes med R22, anbefales et 
nytt utkragingsverktøy som nylig ble produsert 
for R410A. Likevel kan 
de vanlige verktøyene 
brukes ved å justere 
utspringsmarginen i 
kobberrøret.

 Utspringsmargin ved utkraging: B (Enhet: 
mm)

Fast (Koblingstype) 

Kobberrørets 
ytre diam.

R410A-verktøy 
brukt

Konvensjonelt 
verktøy brukt

R410A R410A
6,4, 9,5

0 til 0,5 1,0 til 1,5
12,7, 15,9

 Utkragingsdiameter: A (Enhet: mm)

Kobberrørets ytre diam.
A +0

-0.4

R410A
6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

15,9 19,7

* Ved utkraging for R410A med det 
konvensjonelle utkragingsverktøyet, 
skal du dra ut røret cirka 0,5 mm 
mer enn for R22 for å justere til 
den angitte kragestørrelsen. En 
kobberrørmåler er nyttig for å justere 
størrelsen på fremspringsmarginen.

B

A

9 RØR FOR KJØLEMIDDEL

Rør for kjølemiddel
1. Bruk kobberrør med 0,8 mm tykkelse 

eller mer. (Hvis rørstørrelsen har dia. 
15,9, med 1,0 mm eller mer.)

2. Kragemuttere og utkragingsverktøy er 
også forskjellig fra de som hører til det 
vanlige kjølemiddelet.

 Ta ut kragemutteren som er festet til 
hovedenheten på klimaanlegget, og bruk 
denne.

KRAV
Der hvor kjølemiddelrøret er langt, tilfør 
støttebraketter på 2,5 til 3 meters intervaller for 
å klemme kjølemiddelrøret. Ellers kan unormal 
lyd oppstå.

 FORSIKTIG
4 VIKTIGE PUNKTER FOR RØRARBEID
1. Fjern støv og fuktighet fra innsiden av 

skjøterørene.
2. Tett kobling (mellom rør og enhet)
3. Tøm luften fra skjøterørene ved å bruke 

VAKUUMPUMPE.
4. Sjekk for gasslekkasje. (Tilkoblede punkter)

Rørdimensjon

(dia.: mm)

MMK- Type AP005 til AP012

Gassiden 9,5

Væskesiden 6,4
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Innstrammingsforbindelse

 FORSIKTIG
• Ikke tilfør ekstra dreiemoment. Ellers kan 

mutteren briste, avhengig av tilstandene.

(Enhet: N•m)

Kobberrørets ytre diam. Tiltrekkingsmoment
6,4 mm (dia.) 14 til 18 (1,4 til 1,8 kgf•m)

9,5 mm (dia.) 33 til 42 (3,3 til 4,2 kgf•m)

12,7 mm (dia.) 50 til 62 (5,0 til 6,2 kgf•m)

15,9 mm (dia.) 68 til 82 (6,8 til 8,2 kgf•m)

 Tiltrekkingsmoment for utkragede 
rørkoblinger

Trykket for R410A er høyere enn for R22. (ca. 1,6 
ganger) Bruk derfor en momentnøkkel for å trekke 
til de utkragede rørenes koblingsdeler, som kobler 
sammen innendørs- og utendørsenheten til det 
angitte tiltrekkingsmomentet.
Feilaktige forbindelser kan ikke bare forårsake 
gasslekkasje, men også problemer i kjølesyklusen.
Tilpass senteret på skjøterørene og fest 
flammemutteren så godt som mulig med fingrene. 
Fest deretter mutteren med en skiftenøkkel og 
momentnøkkel som vist på bildet.

Arbeid med to tenger

KRAV
Unormalt hard tiltrekking kan gjøre at mutteren 
sprekker, avhengig av installasjonsforholdene.
Stram mutteren med det angitte 
strammingsverktøyet.

Rørsystem og utendørsenheten
• Formen på ventilen varierer etter 

utendørsenheten.
For installasjonsdetaljer, se installeringsmanualen 
for utendørsenheten.

Varmeisolasjon
Varmeisolasjon i rørene som inneholder flytende 
stoffer og gasstoffer bør ordnes separat. På 
grunn av at både rørene med flytende stoffer 
og de med gasstoffer får lav temperatur 
under nedkjølingsprosessen, bør tilstrekkelig 
varmeisolasjon utføres for å forhindre kondens.
• I rørene som inneholder gass kreves 

varmeisolasjon med en varmeresistens på 
120 °C eller mer.

Test av lufttetthet/, etc.
Følg installeringsmanualen for å teste lufttetthet, 
lufttrykk, å legge til kjølevæske, og kontroll av 
gasslekkasje.

Ventilene på utendørsenheten
åpnes helt

Kontroll av gasslekkasje
Kontroller om det finnes gasslekkasje eller ikke 
med enten lekkasjedetektor eller såpevann fra 
rørforbindelsesområdet eller fra lokket på ventilen.

KRAV
Bruk en lekkasjedetektor produsert eksklusivt 
for HFC-kjølevæske (R410A, R134a, etc.).
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 ADVARSEL
1. Ved å bruke de angitte kablene, pass på 

å koble og feste disse sikkert for å unngå 
at den eksterne spenningen i kablene ikke 
påvirker de koblede delene av klemmene.

 Mangelfull tilkobling eller feste kan føre til 
brann eller andre problemer.

2. Pass på å koble til jordledning. 
(forankringsarbeid)

 Mangelfull jording kan gi elektrisk støt.
 Ikke koble jordkablene til gassrør, 

vannrør, lynavledere eller jordkabler fra 
telefonledninger.

3. Enheten skal installeres i henhold til 
nasjonalt regelverk for elektriske 
installasjoner.

 Manglende elektrisk kapasitet eller feilaktig 
installasjon kan føre til elektriske støt eller 
brann.

 FORSIKTIG
• Hvis ukorrekte/uferdige koblinger er utført, vil 

det komme til å forårsake en elektrisk brann 
eller røyk.

• Pass på å få installert en jordfeilbryter som 
ikke er utløst av sjokkbølger.
Hvis en jordfeilbryter ikke blir installert, kan det 
resultere i et elektrisk sjokk.

• Pass på å bruke ledningsklemmene som følger 
med produktet.

• Unngå skader eller riper på ledekjernen og 
den indre isolatoren i strømledninger og 
sammenkoblede ledninger når du trekker i dem.

• Bruk strømledning og tilkoblingsledninger 
av den spesi  serte tykkelsen, type og 
beskyttende enheter som behøves.

• Aldri koble sammen 220-240 V strøm til 
klemmene (  ,  ,  ,  , etc.) for 
ledningsføring.
(Ellers vil systemet svikte.)

KRAV
• Oppretthold strengt samsvar med de 

lokale forskriftene i hvert land for 
strømtilføringskobling.

• Følg installasjonsmanualen for hver enkelt 
utendørsenhet ved strømtilføringskoblinger til 
utendørsenheten.

• Utfør den elektriske ledningskoblingen slik at 
den ikke kommer i kontakt med den delen av 
røret som har høy temperatur. 
Belegget kan smelte or resultere i en ulykke.

• Etter å ha koblet ledningene til klemmene, 
samle disse og fest dem sammen med 
ledningsklemmen.

• Test rørlinjene til kjølevæsken og kontroll 
ledningsarbeidet i samme linje.

• Ikke skru på strøm på innendørsenheten før 
tømmingen av kjælevæskerørene er ferdig.

10 ELEKTRISK ARBEID

208-240 V
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 Spesi kasjoner for strømførsyningskabel og kommunikasjonsledninger
Strømforsyningskabel og kommunikasjonsledninger blir produsert lokalt.
Spesifikasjoner for strømforsyningskabelen står i tabellen nedenfor. Strømforsyningskobling og 
kommunikasjonskobling skal bli produsert lokalt.
Se installasjonsmanual som følger med utendørsenheten for spesifikasjoner angående enhetens 
strømkapasitet og strømforsyningskabler.

Innendørsenhetens strømforsyning
• Lag en egen strømtilførsel for innendørsenheten, uavhengig av utendørsenheten.
• Arranger strømtilførselen til innedørs- og utendørsenhetene slik at en felles jordfeilbryter og 

hovedbryter kan brukes.
• Spesi  kasjoner for strømforsyningskabel: Kabel 3-kjerne 2,5 mm², i samsvar med Design H07 RN-F 

eller 60245 IEC 57.

 Strømtilførsel

Strømtilførsel 220–240V ~ 50Hz
 220V ~ 60Hz

Strømbryter/jordfeilbryter eller Strømforsyningsledning/sikring på innendørsenhetene bør velges basert på de 
akkumulerte og totale strømverdiene i enhetene.

Strømforsyningsledning Mindre enn 50 m 2,5 mm2

Ledningsføring, Kontroll av ledningsnett
• Bruk en tokjernet upolar ledning.
• Bruk en skjoldet tokjernet ledning for å unngå eventuelle lydproblemer.
• Den totale angitte lengden på kommunikasjonskablingen bestemmes av den sammenhengende 

lengden på innendørs- til utendørsledningen pluss lengden på den sentralkontrollerte 
kommunikasjonsledningen.

 Kommunikasjonslinjen

Kontrolledninger mellom innendørsenheter, og 
utendørsenheten (tokjernet, skjoldet ledning) Ledningsstørrelse (Opp til 1000 m) 1,25 mm2

(Opp til 2000 m) 2,0 mm2

Sentralkontrollert linjeledninger (tokjernet, 
skjoldet ledning) Ledningsstørrelse (Opp til 1000 m) 1,25 mm2

(Opp til 2000 m) 2,0 mm2

Ledningsnett for kablet fjernkontroll
Denne kablingen er ikke nødvendig når den vedlagte tråløse fjernkontrollen blir brukt.
• For kabling av fjernkontroller må en tokjernet upolar ledning brukes.

Ledningsopplegg for fjernkontroll, ledningsopplegg mellom 
fjernkontrollenheter Størrelse på ledning: 0,5 mm2 til 2,0 mm2

Samlet lengde på fjernkontrolledning og ledningsopplegg 
mellom fjernkontrollenheter = L + L1 + L2 + … Ln

Der det kun brukes kablet type Opp til 500 m

Med trådløs type inkludert Opp til 400 m

Samlet lengde av ledningsopplegg mellom fjernkontrollenheter = L1 + L2 + … Ln Opp til 200 m

 FORSIKTIG
Fjernkontrolledningen (Kommunikasjonslinjen) og AC220-240 V-ledninger kan ikke være parallelle i 
kontakt med hverandre eller bli oppbevart i samme ledningsrør. Ved å gjøre det, kan forstyrrelser oppstå 
på kontrollsystemet på grunn av ulyder, etc.

208‒230V ~ 60Hz

AC208-240
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nL2L1L

Innendørsenhet

Kablet 
fjernkontroll

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Ledningsnett 
for kablet 
fjernkontroll

(Maks. 8 enheter)Ledningsopplegg for fjernkontroll 
mellom enheter

 Kontrollkabling mellom innendørs- og utendørsenheter

MERKNAD
En utendørsenhet som er sammenkoblet med innendørsenhetene blir automatisk hovedenheten.

 Koblingseksempel

220-240V ~, 50Hz

220V ~, 60Hz

380V-415V ~, 50Hz
380V ~, 60Hz

U1 U2

U1 U2 U3 U4L1 L2 L3 N U5 U6

L N A B

A B

380V-415V ~, 50Hz
380V ~, 60Hz

U1 U2 U3 U4L1 L2 L3 N U5 U6

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

Strømbryter for 
jordfeilbryteren

Strømtilførsel utendørs Strømtilførsel utendørs

Jordings-
terminal

Jordings-
terminal

Jordfeilbryter Jordfeilbryter

Utendørs hovedenhet Utendørs tilhengerenhet

Kontrollkobling mellom utendørsenheter
Kontrollkobling mellom innendørs- og utendørsenheter

Kontrollkobling mellom innendørsenheter

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Jording Jording Jording Jording

Fjernkontroll Fjernkontroll Fjernkontroll

Innendørs 
strømtilførsel

Uttrekksboks Uttrekksboks Uttrekksboks

 Oppsett av adresse
Sett opp adresser etter utendørsenhetens medfølgende installasjonsmanual.

208-230V ~, 60Hz
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 Ledningsnett for kablet fjernkontroll
• Ettersom den koblede fjernkontrollen er upolar, er det ingen problem å reversere forbindelsene til 

innendørsenhetens klemmer A og B.

 Koblingsskjema

A
B

A
B

Koblet fjernkontrolledning 
(Produsert lokalt)

Klemmer for 
innendørsenhetens 
fjernkontrollkobling

Koblet fjernkontrollenhet

Klemme
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Klemmedeksel til strømforsyning

Rekkeklemme for
kommunikasjons- og
fjernkontrolledning

Jordskrue

Klemmebase

Skrue
Ledningsklemme

Skrue

Klemmedeksel

Skrue

N
L

Jordingslinje
75 mm

55 mm

20 mm

10 mm
Omtrent
150 mm

Strømforsy-
ningsledning

<Å fjerne lengde fra strømforsyningsledningen>

U1 U2 A  B

L   N

Klemmedeksel
for kontroll/koblet
fjernkontroll

Ledningsklemme

Kontrolledning

Jordledning for
skjoldledning

Jordskrue til
strømforsy-
ningsledning

L   N

U1 U2 A  B Ledning til 
koblet
fjernkontroll

Klemmedeksel
for kontroll/
koblet
fjernkontroll

Ledningsklemme

<Tilkobling av ledning til koblet fjernkontroll>

L N

Klemmedeksel 
til strømforsyning

Ledningsklemme

Strømforsyningsledning Klemmebase

Jordskrue

Jordledning til
strømforsyning

Ledningsforbindelse

Hvordan å forbinde strømforsyningkob-
ling og kontrollkobling
Strømforsyningsledning og kontrolledning kan 
kobles sammen uten å fjerne frontdekselet.

KRAV
Koble til strømforsyningskabel etter å ha koblet 
til kontrollkabelen på denne modellen.

 1. Fjern luftinntaksgitteret.
  Åpne luftinntaksgitteret oppover og dra 

det mot deg.
 2. Fjern klemmedekselet og klemmebasen.
 3. Sett inn strømforsyningskabelen 

(i samsvar med de lokale reglene) inn i 
rørhullet på veggen.

 4. Ta strømforsyningskabelen ut av 
kabelsporet på bakpanelet slik at det 
stikker ut omtrent 150 mm fra framsiden.

 5. Sett kontrollkabelen helt inn i 
rekkeklemmen for kontroll/koblet 
fjernkontroll U1 , U2 , A , B  og sikre den 
fast med skruer.

 6. Klem kontrolledningen med 
ledningsklemmen.

 7. Installer klemmebasen med en skrue.
 8. Sett strømforsyningsledningen helt inn 

i rekkeklemmen og sikre den helt fast 
med skruer. Strammingsverktøy: 1,2 N·m 
(0,12 kgf·m) Sikre jordingslinjen med 
jordskruen.

 9. Klem strømforsyningskabelen sammen 
med ledningsklemmen.

 10. Fest klemmedekselet og luftinntaksgitteret 
på innendørsenheten.

 FORSIKTIG
• Sørg for å følge anvisningen på 

koblingsskjemaet på innsiden av frontpanelet.
• Kontroller lokale elektriske ledninger 

og spesifikke koblingsinstruksjoner og 
begrensninger.

• Ikke ta med kontrollkabelen i installeringen av 
klemmebasen.
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Ledningsforbindelse til luftstrømvelgerenhet

Å koble ledningene til luftsrømvelgerenhet
Koble til strømforsyningsledningen og kommunikasjonsledningen som følger med luftstrømvelgerenheten 
til innendørsenheten.
 1. Fjern luftinntaksgitteret.
  Åpne luftinntaksgitteret oppover og dra det mot deg.
 2. Fjern klemmedekselet og klemmebasen.
 3. Sett inn kontrolledningen helt inn i kontroll/koblet fjernkontroll rekkeklemmen og sikre den 

fast med skruer.
 4. Fest luftstrømsvelgerenhetens kontrolledningskontakt for å føre med en kontakt til venstre 

for kontrollen/koblet fjernkontrolls rekkeklemme.
 5. Klem kontrolledningen og luftstrømvelgerenhetens kontrolledning med ledningsklemmen.
 6. Installer klemmebasen med en skrue.
 7. Sett strømforsyningsledningen helt inn i rekkeklemmen og sikre den helt fast med skruer.
  Strammingsverktøy: 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
  Sikre jordlinjen med jordskruen.
 8. Klem strømtilførselsledningen med ledningsklemmen.
 9. Sett luftveisvelgerenhetens strømtilførselslednings sikreterminal inn i 

strømtilførselsterminalen.
  Sikre jordlinjen med jordskruen.
 10. Klem luftveisvelgerenhetens strømtilførselsledning helt fast med ledningsklemmen.
 11. Fest klemmedekselet, frontpanelet og luftinntaksgitteret til innendørsenheten.

NL

Kontrolledning

Rekkeklemme
for kontroll- og
fjernkontrolledning

Kontrolledning 
fra luftstrøm-
velgeren

Kobling

Klemmedeksel til
strømforsyning

Jordskrue til
luftstrømvelgerenhet

Ledningsklemme

Strømtilførselsledning
til luftstrømvelgerenhetLedningsklemme

Strømtilførselsledning

 FORSIKTIG
Få bekreftet at alle ledninger er oppbevart i en boks for elektriske deler uten å bli tatt før de festes til
klemmedekselet.
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KRAV
• Når dette klimaanlegget brukes for første 

gang, tar det ca. 5 minutter før fjernkontrollen 
virker etter at strømmen slås på. Dette er 
normalt.
<Når strømmen slås på første gang etter 
installasjon>
Det tar ca. 5 minutter før fjernkontrollen blir 
tilgjengelig.

Ca. 5 minutter

Strøm 
på

“SETTING”
blinker

“SETTING”
slukkes

Fjernkontrollen
er tilgjengelig

<Når strømmen slås på andre gang (eller 
senere)>
Det tar ca. 1 minutt før fjernkontrollen blir 
tilgjengelig.

Ca. 1 minutt

Strøm 
på

“SETTING”
blinker

“SETTING”
slukkes

Fjernkontrollen
er tilgjengelig

• Normale innstillinger ble lagd da 
innendørsenheten ble sendt fra fabrikken.
Du kan endre innstillingene for 
innendørsenheten etter ønske.

• Bruk den kablede fjernkontrollen til å endre 
innstillingene.
* Innstillingene kan ikke forandres med 

trådløs fjernkontroll, duplisert fjernkontroll 
eller system uten fjernkontroll. (kun for 
sentral fjernkontroll). 
Derfor må du installere den kablede 
fjernkontrollen for å endre innstillingene.

11 GJELDENDE KONTROLLER
En koblet fjernkontroll er nødvendig for denne funksjonen. Denne funksjonen kan ikke bli utført med en 
trådløs fjernkontroll.

 Å forandre innstillinger på 
anvendbare kontroller

Grunnleggende fremgangsmåte for å endre 
innstillingene
Innstillingene må endres når klimaanlegget er 
stanset.
(Pass på å stoppe klimaanlegget før du forandrer 
innstillinger.)
Skjermbildet for innstillinger er forskjellig fra de 
tidligere typene fjernkontroller (RBC-AMT21E/ 
AMT31E). (Nummeret for CODE No. har økt.)

1

6

1
3

25

4

Prosedyre 1
Trykk knappen  og knappen “TEMP.”  
samtidig i 4 sekunder eller mer.
Etter en stund begynner displayet å blinke, som 
vist i figuren.
Kontroller at CODE No. er [10].
• Hvis CODE No. ikke er [10], trykker du på  - 

knappen for å slette innholdet på displayet, og 
gjenta fremgangsmåten fra begynnelsen.
(Betjening av fjernkontrollen er ikke mulig en 
stund etter at knappen  er trykket inn.)
(Når klimaanlegg blir styrt under gruppekontroll, 
blir “ALL” vist først. Ved å trykke på , 
får den innendørsenheten som viser “ALL” 
hovedfunksjon)

(* Displayinnholdet varierer mellom de
ulike innendørsmodellene.)
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Prosedyre 2
Hver gang knappen  trykkes, endres 
nummeret på innendørsenheten i kontrollgruppen 
i en syklus. Velg innendørsenheten du vil endre 
innstillinger for.
Viften i den valgte enheten starter, og spjeldene 
begynner å svinge. Du kan bekrefte hvilken 
innendørsenhet du vil forandre innstillingene på.

Prosedyre 3
Ved å bruke “TEMP.”  /   knapper, 
spesifiser CODE No..[  ].

Prosedyre 4
Ved å bruke timer “TIME”  /  knapper, velg 
SET DATA [  ].

Prosedyre 5
Trykk på  -knappen. Når displayet endres fra å 
blinke til å lyse, er konfigurasjonen utført.
• Gjenta prosedyre 2 for å endre innstillingene på 

en annen enhet.
• Gjenta prosedyre 3 for å endre andre 

innstillinger på den aktuelle innendørsenheten.
Bruk  -knappene for å slette innstillingene.
Gjenta fremgangsmåte 2 for å foreta 
innstillinger etter at du har trykt på  -knappen.

Prosedyre 6
Når innstillingene er foretatt, trykker du på 
-knappen for å fastslå innstillingene.
Når du har trykt på  -knappen, blinker 
“SETTING”, og deretter forsvinner innholdet 
på displayet, og klimaanlegget går inn i normal 
stoppemodus.
(Mens “SETTING” blinker, er det ikke mulig å 
betjene fjernkontrollen.)

 Forandre lysetid på lterskjerm
I samsvar med installasjonstilstanden kan 
lysetiden på filterskjermen (Varsel om rengjøring 
av filter) bli forandret.
Følg denne grunnleggende fremgangsmåten
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• For CODE No. i prosedyre 3, spesi  ser [01].
• For [SET DATA] i Prosedyre 4, velg SET DATA 

på lysetid av  lterskjerm fra følgende tabell.

SET DATA Filterskjerm lysetid
0000 Ingen

0001 150H (Fabrikkinnstilling)

0002 2500H

0003 5000H

0004 10000H

 Skape bedre varmeeffekt
Når det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende 
oppvarming grunnet installasjonspunktet for 
innendørsenheten eller rommets distribusjon, 
kan deteksjonstemperaturen for oppvarming 
heves. Bruk gjerne også en sirkulasjonsvifte eller 
lignende til å sirkulere varmluften under taket.
Følg denne grunnleggende fremgangsmåten
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• For CODE No. i prosedyre 3, spesi  ser [06].
• For innstillingsdata i prosedyre 4, 

velg SET DATA for å skifte verdien på 
deteksjonstemperatur fra tabellen nedenfor.

SET DATA Skifteverdi for 
deteksjonstemperatur

0000 Ingen skifte

0001 +1°C

0002 +2°C

0003 +3°C (Fabrikkinnstilling)

0004 +4°C

0005 +5°C

0006 +6°C

SET DATA Skifteverdi for
deteksjonstemperatur

0000 Ingen skifte

0001 +1°C

0002 +2°C (Fabrikkinnstilling)

0003 +3°C

0004 +4°C

0005 +5°C

0006 +6°C



Installasjonsveiledning

‒ 30 ‒ 30-NO

TR

EN

 Justering av luftretning
1. Forandre luftretning opp/ned ved å 

 ytte på det horisontale spjeldet med 
fjernkontrollbryteren.

2. Juster luftretningen opp/ned ved å 
bøye det vertikale gitteret på insiden av 
luftutløpsporten med hendene.

KRAV
Ikke ta direkte på de horisontale spjeldene med 
hendene; ellers kan problemer oppstå.
For å håndtere de horisontale spjeldene, 
se bruksanvisningen som følger med 
utendørsenheten.

 Gruppekontrollsystem
I en gruppekontroll kan én fjernkontroll kontrollere 
opp til maksimalt 8 enheter.
• Kun den koblede fjernkontrollen kan kontrollere 

en gruppekontroll Den trådløse fjernkontrollen 
er utilgjengelig for denne kontrollen.

• For koblingsprosedyre og kabler for 
det individuelle linjesystemet (Identisk 
kjølevæskelinje), se “Elektrisk arbeid” i denne 
håndboken.

• Kobling mellom innendørsenheter i en gruppe 
er utført i den følgende prosedyren.
Koble innendørsenhetene sammen ved å 
koble fjernkontrollens mellomenhetskabler fra 
rekkeklemmene (A, B) på innendørsenheten 
koblet til en fjernkontroll, til fjernkontrollens 
rekkeklemmer (A, B) på den andre 
innendørsenheten. (Upolaritet)

• For adresseinnstillinger, se installasjonsmanualen 
som følger med utendørsenheten.

MERKNAD
Nettverksadapter (Modell TCB-PCNT20E) 
kan ikke kobles til denne typen ‘høy vegg’-
klimaanlegg.
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 Før prøvekjøring
• Gjør følgende før du slår på strømforsyningen:

1) Sjekk at det  nnes motstand på 1 M  
eller mer mellom rekkeklemmen på 
strømtilførselen og jordingen (forankring) når 
du bruker 500V-megger.

 Kjør ikke enheten hvis den registrerte 
motstanden er mindre enn 1 M .

2) Kontroller at ventilen på utendørsenheten er 
helt åpen.

• La strømmen være PÅ i minst 12 timer før 
driften startes for å beskytte kompressoren ved 
aktiveringsøyeblikket.

 ADVARSEL
• Aldri trykk på den elektromagnetiske 

kontraktoren for å utføre testkjøring med makt. 
(Dette er veldig farlig, fordi den beskyttende 
enheten ikke virker.)

• Pass på å fastsette adresser i henhold til 
installasjonsmanualen som følger med 
utendørsenheten før du starter en testkjøring.

 Hvordan å utføre en testkjøring
Bruk enheten som vanlig ved å bruke den 
tilkoblede fjernkontrollen.
Se den vedlagte brukerveiledningen for 
driftsprosedyre.
En forsert testkjøring kan gjøres på følgende måte 
selv om anlegget stoppes av termostaten.
For å unngå en serieoperasjon, stanses den 
forserte testkjøring etter 60 minutter, og anlegget 
returnerer til vanlig drift.

 FORSIKTIG
• Utfør ikke den tvungne testkjøringen i andre 

tilfeller enn ved testkjøringen, fordi enheten 
blir utsatt for ekstra belastning.

Ved tilkoblet fjernkontroll

2, 4

3

1,5

Prosedyre 1
Hold  -knappen nede i 4 sekunder eller mer. 
[TEST] blir vist på displayet, og valg av modus blir 
tillatt i testmodus.

Prosedyre 2
Trykk på  -knappen.

Prosedyre 3
Velg driftsmodus med knappen , [COOL] 
eller [HEAT].
• Ikke kjør klimaanlegget i noen annen modus 

enn [COOL] eller [HEAT].
• Temperaturkontrollfunksjonen fungerer ikke 

under testkjøring.
• Registrering av feil blir utført som vanlig.

Prosedyre 4
Trykk på  -knappen for å stoppe 
prøvekjøringen.
(Det som vises på displayet er det samme som for 
prosedyre 1.)

Prosedyre 5
Trykk på  -kontrollknappen for å avbryte 
prøvekjøringsmodus.
([TEST] forsvinner fra displayet og statusen går 
tilbake til normalt.)

12 PRØVEKJØRING
En koblet fjernkontroll er nødvendig for denne funksjonen. Denne funksjonen kan ikke bli utført med en 
trådløs fjernkontroll.
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Med bruk av trådløs fjernkontroll
(Forsert prøvekjøring gjøres på en
annen måte.)

KRAV
• For bruk av anlegget, sørg for å følge 

instruksene i brukerhåndboken.
• Avslutt den forserte kjølingen snarest mulig, 

da denne modusen utgjør en stor belastning 
på klimaanlegget.

• Det er ikke mulig å gjøre forsert 
prøvekjøring med varme. Du kan prøvekjøre 
varmefunksjonen med tastene på 
fjernkontrollen.

 Det er imidlertid mulig at temperaturforholdene 
gjør at varming ikke kan prøves.

• Sjekk ledninger/rør på innendørs- og 
utendørsenhetene

1. Når knappen [RESET] trykkes inn i 
10 sekunder eller mer, høres en pipelyd og 
modus endres til forsert kjøling. Etter ca. 
3 minutter starter den forserte kjølingen.

 Kontroller at enheten blåser kald luft. 
 Hvis denne operasjonen ikke starter, må 

du sjekke koblingene på nytt.
2. For å stoppe prøvekjøringen, trykker du på 

[RESET] én gang igjen (ca. 1 sekund).
 Spjeldet lukkes og funksjonen stopper.

OPERATION /
RESET-knappen

• Sjekk at fjernkontrollen sender signaler
1. Trykk på “START/STOP” på fjernkontrollen 

for å sjekke at funksjonen også kan startes 
med fjernkontrollen

 • “Kjøling” startet med fjernkontrollen kan 
umuliggjøres av temperaturforholdene.

  Sjekk ledninger/rør på innendørs- og 
utendørsenheten under forsert kjøling.
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 Bekreftelse og kontroll
Når det oppstår en feil med klimaanlegget, vises 
en feilkode og innendørs UNIT No. vises på 
displayet på fjernkontrollen.
Feilkoden vises bare under drift.
Hvis displayet forsvinner, kan du betjene 
klimaanlegget i henhold til det følgende 
“Bekreftelse av feillogg” for å bekrefte.

Innendørsenhetens UNIT No.
der en feil har oppstått.

Sjekk kode

 Bekreftelse av feillogg
Når en feil oppstår i klimaanlegget, kan feillogg 
bekreftes med følgende prosedyre. (Feilloggen blir 
lagret i et minne på opp til 4 feil)
Loggen kan bekreftes fra både drifts- og 
stoppestatus.

3

2

1

Prosedyre 1
Ved å trykke  og  knapper på likt i 4 sekunder 
eller mer, vises følgende display.
Hvis  [Service check] vises, går modusen inn i 
feilloggmodus.
• [01: Feilloggens rekkefølge] vises i CODE No. 

window.
• [Sjekk kode] vises i CHECK-vinduet.
• [Innendørsenhetens enhetsadresse der det 

oppstod en feil] vises i Unit No.

Prosedyre 2
Hver gang du trykker “TEMP.”  -knappen 
brukt for temperaturinnstilling, vises feilloggen 
som er lagret, i rekkefølge.
Tallene i CODE No. angir CODE No. [01] (nyeste) 
til  [04] (eldste).

KRAV
Ikke trykk  -knappen, fordi hele feilloggen lagret 
i minnet vil bli slettet.

Prosedyre 3
Trykk på  -knappen etter at du har bekreftet for 
å gå tilbake til normal visning.

13 FEILSØKING
En koblet fjernkontroll er nødvendig for denne funksjonen. Denne funksjonen kan ikke bli utført med en 
trådløs fjernkontroll.
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 Kontrollmetode
På fjernkontrollen (Tilkoblet fjernkontroll, Sentralkontrollert fjernkontroll) og P.C.-brettet på 
utendørsenheten (I/F), er det gjort tilgjengelig et LCD-kontrolldisplay (Fjernkontroll) eller 
7-segmentskjerm (på utendørs P.C.-brett). Dermed kan operasjonsstatusen bli kjent. Ved å bruke denne 
selvdiagnosefunksjonen, kan et problem eller en feil på klimaanlegget bli funnet i tabellen nedenfor.

 Liste over kontrollkoder
Den følgende listen viser hver kontrollkode. Finn kontrollinnhold fra listen i samsvar med hvilken del som 
skal kontrolleres.
• I tilfelle kontroll fra innendørs fjernkontroll: Se “Display på tilkoblet fjernkontroll” i listen.
• I tilfelle kontroll fra utendørsenhet: Se “Utendørs 7-segmentdisplay” i listen.
• I tilfelle kontroll fra innendørsenhet med trådløs fjernkontroll: Se “Sensorblokkdisplay på mottakende 

enhet” i listen.

AI-NET: Kunstig intelligens.
IPDU: Intelligent kraftdrivenhet

 : Lys,  : Blinking,  : Skrues av
ALT.: Blinking er vekselvis der det er to blinkende LED-lys.
SIM: Samkjørt blinking der det er to blinkende LED-lys.

Kontrollkode Trådløs fjernkontroll

Kontroller kodenavn Bedømming 
enhet

Tilkoblet
fjernkontroll
kontrollerer

display

Utendørs 7-segmentdisplay Sensorblokkdisplay av 
mottakende enhet

Hjelpekode OPERASJONS  TIDTAKER  PRE.DEF. Blinking

E01 — —
Kommunikasjonsfeil mellom 
innendørs og fjernkontroll
(Oppdaget på fjernkontrollside)

Fjernkontroll

E02 — — Feil ved fjernkontrolloverføring Fjernkontroll

E03 — —
Kommunikasjonsfeil mellom 
innendørs og fjernkontroll 
(Oppdaget ved Innendørsiden)

Innendørs

E04 — —
Feil i kommunikasjonskrets mellom 
innendørs/Utendørs (Oppdaget på 
innendørsiden)

Innendørs

E06 E06
Antall innendørsenheter 
hvor sensor har vært normalt 
mottatt

Redusering av antall 
innendørsenheter I/F

— E07 —
Feil i kommunikasjonskrets mellom 
innendørs/utendørs (Oppdaget på 
utendørs side)

I/F

E08 E08 Duplisert adresse innendørs Duplisert adresse innendørs Innendørs 
/ I/F

E09 — — Dupliserte hoverfjernkontroller Fjernkontroll

E10 — — Kommunikasjonsfeil mellom 
innendørs MCU Innendørs

E12 E12
01:  Innendørs/Utendørs 

kommunikasjon
02:  Kommunikasjon mellom 

utendørsenheter
Feil i automatisk adressestart I/F

E15 E15 — Innendørs er ingenting under 
automatisk adressering I/F

E16 E16 00: Kapasitet over
01 ~:Antall tilkoblede enheter

Kapasitet over / Antall tilkoblede 
innendørs enheter I/F

E18 — — Kommunikasjonsfeil mellom 
innendørs enheter Innendørs

E19 E19 00: Styrer er ingenting
02: To eller  ere styrerenheter Feil i antall utendørsstyrerenheter I/F

E20 E20
01:  Utendørs av annen linje 

tilkoblet 
02:  Innendørs av annen linje 

tilkoblet

Annen linje tilkoblet under 
automatisk adresse I/F
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E23 E23 — Sendingsfeil i kommunikasjon 
mellom utendørsenheter I/F

E25 E25 — Duplisert tilhenger utendørs adresse I/F

E26 E26 Antall utendørsenheter som 
normalt mottatt signal

Redusering av antall tilkoblede 
utendørs enheter I/F

E28 E28 Oppdaget 
utendørsenhetsnummer Feil i tilhenger utendørsenhet I/F

E31 E31

01: IPDU1 feil
02: IPDU2 feil
03: IPDU1, 2 feil
04: Vifte IPDU feil
05: IPDU + Vifte IPDU feil
06: IPDU2 + Vifte IPDU feil
07: Alle IPDU feil

IPDU kommunikasjonsfeil I/F

F01 — — ALT Innendørs TCJ sensorfeil Innendørs

F02 — — ALT Innendørs TC2 sensorfeil Innendørs

F03 — — ALT Innendørs TC1 sensorfeil Innendørs

F04 F04 — ALT TD1 sensorfeil I/F

F05 F05 — ALT TD2 sensorfeil I/F

F06 F06 — ALT TE1 sensorfeil I/F

F07 F07 — ALT TL sensorfeil I/F

F08 F08 — ALT TO sensorfeil I/F

F10 — — ALT Innendørs TA sensorfeil Innendørs

F12 F12 — ALT TS1 sensorfeil I/F

F13 F13 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side ALT TH sensorfeil IPDU

F15 F15 — ALT Utendørs temp. sensor feilkabling 
(TE, TL) I/F

F16 F16 — ALT Utendørs trykk sensor feilkabling 
(Pd, Ps) I/F

F23 F23 — ALT Ps sensorfeil I/F

F24 F24 — ALT Pd sensorfeil I/F

F29 — — SIM Innendørs annen feil Innendørs

F31 F31 — SIM Innendørs EEPROM feil I/F

H01 H01 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side Kompressor brutt ned IPDU

H02 H02 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side

Feil i magnetbryter
Overstrømreléoperasjon
Kompressorproblem (lås)

MG-SW
Overstrøm

relé
IPDU

H03 H03 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side

Feil i gjeldende 
oppdagerkretssystem IPDU

H04 H04 — Komp 1 tilfelle thermodrift I/F

H06 H06 — Lavtrykks verneoperasjon I/F

H07 H07 — Oljenivå ned detektiv beskyttelse I/F

H08 H08
01: TK1 sensorfeil
02: TK2 sensorfeil
03: TK3 sensorfeil
04: TK4 sensorfeil

Oljenivå detektiv temp sensorfeil I/F

H14 H14 — Komp 2 tilfelle thermooperasjon I/F

H16 H16
01: TK1 feil i oljekretssystem
02: TK2 Feil i oljekretssystem
03: TK3 Feil i oljekretssystem
04: TK4 Feil i oljekretssystem

Feil i oljenivådetektivkrets
Feil i magnetbryter
Overstrømreléoperasjon

I/F
MG-SW

Overstrøm
Relé

L03 — — SIM Duplisert innendørssentralenhet Innendørs

L04 L04 — SIM Duplisert utendørlinjeadresse I/F

L05 — — SIM
Duplisert innendørsenheter med 
prioritet
(Vist i innendørsenhet med prioritet)

I/F

L06 L06 Antall innendørsenheter med 
prioritet SIM

Duplisert innendørsenheter med 
prioritet
(Vist i en annen enhet enn 
innendørsenheten med prioritet)

I/F

L07 — — SIM Gruppelinje i individuell 
innendørsenhet Innendørs

L08 L08 — SIM Innendørsgruppe/usatt adresse Innendørs, 
I/F



Installasjonsveiledning

‒ 36 ‒ 36-NO

TR

EN

L09 — — SIM Usatt innendørskapasitet Innendørs

L10 L10 — SIM Usatt utendørskapasitet I/F

L20 — — SIM Dupliserte sentralkontrolladresser AI-NET, 
Innendørs

L28 L28 — SIM Mer enn antall tilkoblede 
utendørsenheter I/F

L29 L29

01: IPDU1 feil
02: IPDU2 feil
03: IPDU3 feil
04: Vifte IPDU feil
05: IPDU1 + Vifte IPDU feil
06: IPDU2 + Vifte IPDU feil
07: Alle IPDU feil

SIM Antall IPDU feil I/F

L30 L30 Oppdaget innendørsadresse SIM Innendørs utendørs sperre Innendørs
— L31 — — Utvidet I/C feil I/F

P01 — — ALT Feil i innendørs viftemotor Innendørs

P03 P03 — ALT Utladning temp. TD1 feil I/F

P04 P04 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side ALT Høytrykk SW systemoperasjon IPDU

P05 P05
01:  Fasemanglende 

oppdagelse
02: Fasefeil

ALT Fasemanglende oppdagelse /
Fasefeil I/F

P07 P07 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side ALT Feil i varmeavleder overoppheter IPDU, I/F

P10 P10 Oppdaget innendørsadresse ALT Innendørs overløpsfeil Innendørs

P12 — — ALT Feil i innendørs viftemotor Innendørs

P13 P13 — ALT Feil i utendørs  ytende bak 
oppdagelse I/F

P15 P15 01: TS tilstand
02: TD tilstand ALT Gasslekkasjeoppdagelse I/F

P17 P17 — ALT Utladning temp. TD2 feil I/F

P19 P19 Oppdaget 
utendørsenhetsnummer ALT 4-veis omvendt ventil feil I/F

P20 P20 — ALT Høytrykk beskyttende operasjon I/F

P22 P22

0  : IGBT kort
1  : Viftemotorposisjon feil i 

oppdagelseskrets
3  : Viftemotorproblem
C  : TH sensor temp. feil 

(Varmeavleder 
overopphetet)

D  : TH sensorfeil
E  : Vdc outputfeil

ALT Utendørsvifte IPDU feil IPDU

P26 P26 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side ALT G-TR kortbeskyttelse feil IPDU

P29 P29 01: Komp. 1 side
02: Komp. 2 side ALT Komp. posisjon 

oppdagelseskretssystem feil IPDU

P31 P31 — ALT En ny innendørsenhetsfeil
(Feil i gruppeterminalenhet) Innendørs

— — — Ved alarm enhet ALT Feil i innendørsgruppe AI-NET

Feil oppdaget av TCC-LINK sentralkontrollenhet
Kontrollkode Trådløs fjernkontroll

Kontroller kodenavn Bedømming 
enhet

Sentralsty-
ringsenhet, 
indikasjon

Utendørs 7-segmentdisplay Sensorblokkdisplay av 
mottakende enhet

Hjelpekode OPERASJONS  TIDTAKER  PRE.DEF. Blinking

C05 — — — Senderfeil i TCC-LINK sentral
Kontrollenhet TCC-LINK

C06 — — — Feil i mottak i TCC-LINK sentral 
Kontrollenhet TCC-LINK

C12 — — — Partialarm av generalformål
utstyr kontroll grensesnitt

General-
hensikt

utstyr I/F

P30
Forandres i samsvar med enhetens feilinnhold med forekomst av alarm Gruppekontroll forgreningsenhet feil

TCC-LINK
— — (L20 er vist.) Duplisert sentralkontrolladresser

TCC-LINK: TOSHIBA Bærer Kommunikasjonslink.
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Kontroll av konsentrasjonsgrense
I rommet hvor klimaanlegget skal bli installert 
kreves et design hvor konsentrasjonen 
ikke overstiger en satt grense ved eventuell 
kjølevæskegasslekkasje.
Kjølevæsken R410A som brukes i klimaanlegget 
er trygt, uten ammoniakks giftighet og brennbarhet, 
og er ikke begrenset av lover for å bli pålagt som 
beskytter ozonlaget. Derimot, siden det inneholder 
mer enn luft, utgir det en fare for kvelning hvis 
konsentrasjonen skulle blitt overdrevent høynet. 
Kvelning fra lekkasje av R410A er nærmest 
ikkeeksisterende. Med den nylige økningen av 
høykonsentrerte bygninger derimot, er det en økning 
av installasjoner av multiklimaanlegg på grunn av 
behovet for effektiv bruk av gulvplass, individuell 
kontroll, energisparing ved å begrense varme og 
strømfrakting etc.
Aller viktigst er at multiklimaanleggssystemet er 
i stand til å fylle en stor mengde kjølevæske i 
forhold til konvensjonelle, individuelle klimaanlegg. 
Hvis én enkelt klimaanleggsenhet skal bli 
installert i et lite rom, velg en passende modell og 
installasjonsprosedyre, slik av dersom kjølevæsken 
uheldigvis lekker ut, kan ikke konsentrasjonen 
nå grensen (og målinger kan bli gjort før skade 
forekommer ved en nødssituasjon).
I et rom der konsentrasjonen kan komme til å 
overskride grensen, lag en åpning til nærliggende 
rom, eller installer mekanisk ventilasjon kombinert 
med en gasslekkasjeoppdagelsesenhet.
Konsentrasjonen er oppgitt nedenfor.

Total mengde kjølevæske (kg)
Min. volum av rom med innendørsenhet innstallert (m3)

 Konsentrasjonegrense (kg/m)

Konsentrasjonsgrensen av R410A som er brukt i 
multiklimaanlegg er 0,3 kg/m3.

 MERKNAD 1
Hvis det er 2 eller flere kjøleanlegg i én enkelt 
kjøleenhet, burde mengden kjølevæske være som 
pålagt i hver enkelt enhet.

Room A Room B Room C Room D Room E Room FRom A Rom B Rom DRom C Rom E Rom F

f.eks. pålagt 
mengde 
(10 kg)

Utendørsenhet
f.eks. pålagt mengde 
(15 kg)

Innendørsenhet

For mengden pålagt i dette eksempelet:
 Den mulige mengden lekket kjølevæskegass i 

rom A, B og C er 10 kg.
 Den mulige mengden lekket kjølevæskegass i 

rom D, E og F er 15 kg.

 MERKNAD 2
Standarden for minimal romvolum er som følger..
(1) Ingen deling (skyggelagt område) 

(2) Der det er en effektiv åpning med nærliggende 
rom for ventilasjon av lekkende kjølevæskegass 
(åpning uten dør, eller en åpning 0,15 % eller 
større enn den respektive gulvplassen på toppen 
eller bunnen av døren). 

Innendørsenhet

Utendørsenhet
Kjølevæskerør

(3) Hvis en innendørsenhet er installert i hvert avdelte 
rom, og kjølevæskerørene er koblet sammen, blir 
selvfølgelig det minste rommet objektet. Men, når 
en mekanisk ventilasjon blir installert sammenlåst 
med en gasslekkasjedetektor i det minste rommet 
hvor tetthetsgrensen er overskridet, blir det nest 
minste rommets volum objektet. 

Mekanisk ventilasjonsenhet - Gasslekkasjedetektor

Kjølevæskerør

Very 
small 
room

Small 
room

Medium 
room

Large 
room

Meget 
lite rom

Lite 
rom

Medium
rom

Stort
rom

Utendørs 
enhet

Innendørsenhet

 MERKNAD 3
Minimum innendørs gulvområde sammenlignet med 
mengden kjølevæske er omtrent som følger: (Når 
taket er 2,7 m høyt)
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Rangering under 
tetthetsgrensen 
for 0,3 kg/m3

(mottiltak 
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Rangering over 
tetthetsgrensen 
for 0,3 kg/m3
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ADVARSLER OM KJØLEVÆSKELEKKASJE
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BEKREFTELSE AV OPPSETT AV INNENDØRSENHET
Før leveranse til kunden, sjekk adressen og oppsett av innendørsenheten, som har blitt innstallert 
innen den tid, og fyll ut kontrollskjemaet (Tabell nedenfor). Data fra fire enheter kan bli oppgitt i denne 
kontrollskjemaet. Kopier dette skjemaet i henhold til antallet innendørsenheter. Hvis det installerte 
systemet er et gruppekontrollsystem, bruk dette skjemaet ved å oppføre hvert linjesystem inn i hver 
installasjonsmanual som følger med de andre innendørsenhetene.

KRAV
Dette kontrollskjemaet kreves for vedlikehold etter installasjon. Pass på å fylle ut dette skjemaet og 
deretter gi videre denne installasjonsmanualen til kundene.

Innendørsenhet setup kontrollskjema
Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Romnavn Romnavn Romnavn Romnavn
Modell Modell Modell Modell
Kontroller innendørsenhetsadresse (For kontrollmetode, se Relevante kontroller i dette skjemaet.)
*  Ved ett enkelt system er det unødvendig å fylle ut innendørsadressen. (KODE No.: Linje [12], Innendørs [13], Gruppe [14], 

Sentralkontroll [03] )
Linje Innendørs Gruppe Linje Innendørs Gruppe Linje Innendørs Gruppe Linje Innendørs Gruppe

Sentral Kontroll adresse Sentral Kontroll adresse Sentral Kontroll adresse Sentral Kontroll adresse

Diverse oppsett Diverse oppsett Diverse oppsett Diverse oppsett
Har du forandret oppsett for høyt tak? Hvis ikke, fyll kontrollmerke [×] i [INGEN FORANDRING], og fyll kontrollmerke [×] i [ITEM] der 
hvor forandret, i rekkefølge. 
(For kontrollmetode, se Relevante kontroller i dette skjemaet.) * I tilfeller med erstatninger av korte plugger på innendørs 
mikrodatamaskin P.C. brett, blir oppsett automatisk forandret.

Oppsett høyt tak
(KODE No. [5d])

 INGEN FORANDRING
 STANDARD [0000]
 HØYT TAK 1 [0001]
 HØYT TAK 3 [0003]

Oppsett høyt tak
(KODE No. [5d])

 INGEN FORANDRING
 STANDARD [0000]
 HØYT TAK 1 [0001]
 HØYT TAK 3 [0003]

Oppsett høyt tak
(KODE No. [5d])

 INGEN FORANDRING
 STANDARD [0000]
 HØYT TAK 1 [0001]
 HØYT TAK 3 [0003]

Oppsett høyt tak
(KODE No. [5d])

 INGEN FORANDRING
 STANDARD [0000]
 HØYT TAK 1 [0001]
 HØYT TAK 3 [0003]

Har du forandret lysetiden på  lterskjermen? Hvis ikke, fyll kontrollmerke [×] i [INGEN FORANDRING], og fyll kontrollmerke [×] i 
[ITEM] der hvor forandret, i rekkefølge.
(For kontrollmetode, se Relevante kontroller i dette skjemaet.)

Filterskjerm lysetid
(KODE No. [01])

 INGEN FORANDRING
 INGEN [0000]
 150H [0001]
 2500H [0002]
 5000H [0003]
 10000H [0004]

Filterskjerm lysetid
(KODE No. [01])

 INGEN FORANDRING
 INGEN [0000]
 150H [0001]
 2500H [0002]
 5000H [0003]
 10000H [0004]

Filterskjerm lysetid
(KODE No. [01])

 INGEN FORANDRING
 INGEN [0000]
 150H [0001]
 2500H [0002]
 5000H [0003]
 10000H [0004]

Filterskjerm lysetid
(KODE No. [01])

 INGEN FORANDRING
 INGEN [0000]
 150H [0001]
 2500H [0002]
 5000H [0003]
 10000H [0004]

Har fu forandret påvist temp.forandringsverdi? Hvis ikke, fyll kontrollmerke [×] i [INGEN FORANDRING], og fyll kontrollmerke [×] i 
[ITEM] der hvor forandret, i rekkefølge.
(For kontrollmetode, se Relevante kontroller i dette skjemaet.)

Påvist temp. oppsett for 
verdibytte

(KODE No. [06])
 INGEN FORANDRING
 INGEN BYTTE [0000]
 +1°C [0001]
 +2°C [0002]
 +3°C [0003]
 +4°C [0004]
 +5°C [0005]
 +6°C [0006]

Påvist temp. oppsett for 
verdibytte

(KODE No. [06])
 INGEN FORANDRING
 INGEN BYTTE [0000]
 +1°C [0001]
 +2°C [0002]
 +3°C [0003]
 +4°C [0004]
 +5°C [0005]
 +6°C [0006]

Påvist temp. oppsett for 
verdibytte

(KODE No. [06])
 INGEN FORANDRING
 INGEN BYTTE [0000]
 +1°C [0001]
 +2°C [0002]
 +3°C [0003]
 +4°C [0004]
 +5°C [0005]
 +6°C [0006]

Påvist temp. oppsett for 
verdibytte

(KODE No. [06])
 INGEN FORANDRING
 INGEN BYTTE [0000]
 +1°C [0001]
 +2°C [0002]
 +3°C [0003]
 +4°C [0004]
 +5°C [0005]
 +6°C [0006]

Innarbeidelse av solgte deler 
separat

Innarbeidelse av solgte deler 
separat

Innarbeidelse av solgte deler 
separat

Innarbeidelse av solgte deler 
separat

Har du innarbeidet de følgende delene som er solgt separat? Hvis innarbeidet, fyll ut kontrollmerke [×] i hver [ITEM].
(Under innarbeidelse vil det i noen tilfeller være nødvendig med et oppsettsbytte. For oppsettsbyttemetode, se installasjonsmanualen 
som følger med hver del som er solgt separat.)

Panel
 Standard panel

Panel
 Standard panel

Panel
 Standard panel

Panel
 Standard panel

Filter
 Filter med lang levetid

Filter
 Filter med lang levetid

Filter
 Filter med lang levetid

Filter
 Filter med lang levetid

 Andre (      )
 Andre (      )

 Andre (      )
 Andre (      )

 Andre (      )
 Andre (      )

 Andre (      )
 Andre (      )
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