
NORSK NO

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

INSTALLATION MANUAL
INSTALLASJONSVEILEDNING

Ikke tilgjengelig for allmennheten

4-veis luftutblåsning kassettype

Innendørsenhet

Varmepumpemodell Modell bare for kjøling

RAS-M10SMUV-E
RAS-M13SMUV-E
RAS-M16SMUV-E

RAS-M10SMUCV-E
RAS-M13SMUCV-E
RAS-M16SMUCV-E

Takkonsoll

RB-B11MC(W)E



i

1 SIKKERHETSANVISNINGER ................................................... 1
2 TILBEHØRSDELER OG DELER SOM MÅ SKAFFES 

LOKALT..................................................................................... 4
3 INSTALLASJONSSTED............................................................ 5
4 INSTALLASJON AV INNENDØRSENHETEN .......................... 7
5 ARBEID MED AVLØPSRØR................................................... 12
6 INSTALLASJON AV KJØLEMIDDELRØR .............................. 16
7 EVAKUERING......................................................................... 18
8 ELEKTRISK ARBEID .............................................................. 19
9 NYTTIGE KONTROLLER........................................................ 22
10 TESTOPERASJON ................................................................. 24
11 INSTALLASJONS/SERVICEVERKTØY.................................. 24
12 VEDLIKEHOLD ....................................................................... 25

Vennligst les denne installasjonsveiledningen nøye før du installerer 
klimaanlegget.
• Denne bruksanvisningen beskriver installasjonsmetoden for 

innendørsenheten.
• Følg installasjonsveiledningen som følger med ved installasjon av 

utendørsenheten.

Dette klimaanlegget er en ny type, som har tatt i bruk et nytt 
kjølemiddel HFC (R410A) i stedet for det konvensjonelle 
kjølemiddelet R22. R410A er et ozonvennlig kjølemiddel.

INNHOLD

NORSK

BRUK AV NYTT KJØLEMIDDEL
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• Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende overholdelse av denne 
veiledningen.

• Forsikre deg om at alle lokale, nasjonale og internasjonale bestemmelser er oppfylt.
• Les "SIKKERHETSANVISNINGER" nøye før installering.
• Anvisningene beskrevet nedenfor inneholder viktige punkter vedrørende sikkerhet. De må absolutt 

følges. 
• Utfør en prøveoperasjon etter installasjonsarbeidet, for å kontrollere for eventuelle problemer. Følg 

brukerveiledningen for å forklare kunden hvordan enheten skal brukes og vedlikeholdes. 
• Slå av hovedbryter for strømforsyningen (eller skillebryter) før vedlikehold av enheten igangsettes. 
• Be kunden om å oppbevare installasjonsveiledningen sammen med brukerveiledningen.

1 SIKKERHETSANVISNINGER

FORSIKTIG

Installasjon av klimaanlegg med nytt kjølemiddel

•DETTE KLIMAANLEGGET BRUKER DET NYE HFC-KJØLEMIDLET (R410A) SOM IKKE 
ØDELEGGER OSONLAGET.

R410A kjølemiddel påvirkes lett av urenheter som vann, oksiderende membran og oljer, fordi 
arbeidstrykket til R410A er omtrent 1,6 ganger større enn arbeidstrykket til kjølemiddelet R22. I 
sammenheng med at vi har tatt i bruk et nytt kjølemiddel, er også kjølemaskinoljen blitt endret. 
Under installasjonsarbeidet er det derfor viktig å passe på at ikke vann, støv, tidligere brukt 
kjølemiddel og kjølemaskinolje kommer inn i kretsen til klimaanlegget hvor det nye kjølemiddelet 
R410A befinner seg.
For å unngå blanding av kjølemidler eller kjølemaskinoljer, er størrelsene på tilkoblingsdelene til 
påfyllingsåpningen på hovedenheten og installasjonsverktøyet forskjellig i forhold til de 
tradisjonelle kjøleenhetene. Derfor er det påkrevet med spesialverktøy for de nye (R410A) 
kjøleenhetene, som vist på side 24. Når du skal koble til rør, må du kun bruke nye og rene 
rørmaterialer med høytrykksarmatur laget for R410A, så ikke vann og/eller støv kan trenge inn. I 
tillegg må du ikke bruke de eksisterende rørene, fordi det er visse problemer med trykkarmatur 
og mulige urenheter i eksisterende rør.

FORSIKTIG

KOBLE APPARATET FRA STRØMNETTET

Bryte kontakten med strømnettet:
Strømbryterne må være integrert i den faste kablingen, i samsvar med reglene for legging av 
elektriske kabler.

ADVARSEL

• Be en autorisert forhandler eller en faginstallatør om å installere/vedlikeholde klimaanlegget.
Feilaktig installasjon kan resultere i vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. 

• Det må ikke brukes et annet kjølemiddel enn det som er oppgitt for påfylling eller bytte.
Ellers kan det utvikles unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan føre til feil eller 
eksplosjon av produktet eller personskade.

• Slå av hovedbryter for strømforsyningen eller skillebryter, før du prøver å gå i gang med 
elektrisk arbeid.
Pass på at alle strømbrytere er av. Hvis du ikke gjør dette, kan elektrisk støt forårsakes.

• Koble alle installasjonsledningene korrekt.
Hvis kablingen i forbindelse med installasjonen ikke er utført korrekt, kan elektriske deler bli 
ødelagt.
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• Når du flytter klimaanlegget for å installere det et annet sted, må du være veldig forsiktig, så 
ikke det spesifiserte kjølemidlet (R410A) blander seg med noe annet stoff i gassform i 
kjølekretsen. Hvis luft eller en hvilken som helst annen gass blandes inn i kjølemidlet, vil 
gasstrykket i kjølekretsen bli unormalt høyt, noe som kan resultere i at røret sprekker eller 
føre til helseskader.

• Ikke modifiser denne enheten ved å fjerne noen av sikkerhetsinnretningene, eller ved å koble 
forbi noen av de gjensidig sperrete sikkerhetsbryterne.

• Hvis enheten utsettes for vann eller andre former for fuktighet før installasjon, kan dette 
resultere i kortslutning av elektriske deler.
Ikke lagre enheten i en våt kjeller, og utsett den heller ikke for regn eller vann. 

• Det elektriske arbeidet må utføres av en autorisert elektriker, i henhold til tekniske forskrifter 
for elektrisk utstyr, regler for innvendig kabling, og installasjonsveiledningen til det elektriske 
utstyret. En separat krets må benyttes, og spenningen må stemme overens med spenningen 
som er beregnet for produktet. Hvis strømforsyningskretsen ikke har stor nok kapasitet, eller 
arbeidet ikke er utført forsvarlig, kan elektrisk støt eller brann bli konsekvensen.

• Pass på at ledningene til innendørs- og utendørsenheten kobles sammen ved endene. Ikke 
koble ledningene sammen nedenfor endene. Hvis tilkoblingene og festeanordningene ikke er 
utført forsvarlig, kan det resultere i overoppheting eller brann. 

• Koble ledningen mellom innendørs- og utendørsenheten slik at ledningsklemmen ikke stikker 
ut, og fest dekslene ordentlig. Hvis klemmen ikke er festet forsvarlig, kan tilkoblingsdelene bli 
overopphetet, noe som kan resultere i brann eller elektrisk støt.

• Bruk alltid delene som medfølger, eller deler som foreskrevet som deler til 
installasjonsarbeidet. Bruk av andre deler kan resultere i at enheten faller ned, eller at 
vannlekkasje, brann eller elektrisk støt oppstår.

• Kontroller enheten for mulige skader, etter at den er pakket ut.
• Ikke installer enheten på et sted som kan forsterke dens vibrasjon.
• Vær varsom ved behandling av deler (med skarpe kanter), for å unngå personskade.
• Utfør installasjonsarbeidet nøye i henhold til installasjonsveiledningen.

Feilaktig installasjon kan resultere i vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
• Når klimaanlegget er installert i et lite rom, må der tas egnete forholdsregler for å sikre at 

rommet ikke overstiger kritisk nivå i tilfelle lekkasje av kjølemiddel. 
• Installer klimaanlegget sikkert på et sted hvor underlaget kan bære vekten av enheten 

tilstrekkelig. 
• Utfør det foreskrevne installasjonsarbeidet til vern mot jordskjelv.

Hvis klimaanlegget ikke er installert forskriftsmessig, kan der oppstå ulykker forårsaket av at 
enheten faller ned.

• Hvis kjølemiddelgass har lekket ut under installasjonsarbeidet, må rommet luftes øyeblikkelig. 
Hvis kjølemiddelgassen som har lekket ut kommer i kontakt med ild, kan der danne seg giftige 
gasser.

• Etter installasjonsarbeidet må det kontrolleres at kjølemiddelgass ikke lekker ut. 
Hvis kjølemiddelgass lekker ut i rommet og hoper seg opp nær en brannkilde, som for 
eksempel en komfyr, kan det dannes giftige gasser.

• Bruk bare spesifiserte ledninger under installasjonen av enheten. Forsikre deg om at alle 
tilkoblingspunktene er sikkert festet, slik at en unngår at ytre krefter har negativ innvirkning på 
disse.

• Sørg for jording.
Ikke koble jordledninger til gassrør, vannrør, lynavledere eller jordledninger for telefonkabler. 

• Ikke installer klimaanlegget på et sted som kan risikere å bli utsatt for brennbar gass. 
Hvis brennbar gass lekker ut og samler seg rundt enheten, kan der oppstå brann.

• Ikke installer på steder hvor enheten vil være utsatt for vannsprut eller høy fuktighet, slik som 
baderom. Dette kan forårsake at isolasjonen forringes, noe som kan føre til elektrisk støt eller 
brann.
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• Kontroller følgende punkter før du tar til med installasjonsarbeidet.
- At rørene er forsvarlig tilkoblet og at de ikke lekker.
- At serviceventilen er åpnet.
Å operere kompressoren mens serviceventilen er lukket, vil resultere i et unormalt høyt trykk, 
noe som muligens kan føre til skade på kompressoren og andre deler. Videre kan enhver 
lekkasje i tilkoblingene føre til at luft suges inn, noe som kan føre til at trykket blir enda mer 
unormalt høyt, slik at rørbrudd eller skade kan oppstå.

• Når du utfører nedpumpingsarbeidet, må du slå av kompressoren før du kobler fra 
kjølemiddelrøret. Hvis du kobler fra kjølemiddelrøret med serviceventilen stående åpen, mens 
kompressoren fortsatt er i gang, vil luft m.m. suges inn, noe som vil øke trykket inne i 
kjølekretsen til et unormalt høyt nivå og muligens resultere i rørbrudd, helseskader osv.

FORSIKTIG
• Bruk arbeidshansker når du installerer eller reparerer enheten. Hvis du utfører arbeidet eller 

reparasjonene uten å bruke hansker, kan du skade deg ved kontakt med deler osv.
• Jordfeilbrytere er påkrevet på enkelte installasjonssteder. Dersom ikke jordfeilbrytere 

installeres, kan elektrisk støt bli resultatet.
• For at rørene som brukes til avløpsarbeidet skal kunne sikre ordentlig drenering, må de 

installeres i henhold til installasjonsveiledningen. Dersom ikke rørene installeres forsvarlig, 
kan der oppstå lekkasjer innendørs, noe som kan væte møbler og andre gjenstander i 
hjemmet.

• Stram utkragningsmutrene med en momentnøkkel på måten som er foreskrevet. Hvis 
utkragningsmutteren blir strammet for mye, kan den gå i stykker etter en tid, og derved 
forårsake lekkasje av kjølemiddel.

• Ikke berør inntakene eller aluminiumsribbene på innendørs- og utendørsenheten. Skade kan 
oppstå.

• Ikke installer utendørsenheten på et sted hvor smådyr vanligvis holder til. Hvis smådyr 
kommer inn i enheten og i berøring med de elektriske delene, kan dette resultere i svikt eller 
brann. Hold også området rundt utendørsenheten fritt for bladverk og andre gjenstander.

• Utfør testdrift for å kontrollere at det ikke er noe unormalt når installasjonsarbeidet er 
avsluttet, og forklar kunden funksjons- og rengjøringsprosedyrene slik de står beskrevet i 
brukerveiledningen. Be også kunden om å lagre denne installasjonsveiledningen sammen 
med brukerveiledningen.
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Deler som selges separat

• Tilkoblingsrør (væskeside)
(6,4 mm (diam.), nominell (diam.) 1/4" tykk 0,8 mm)

• Tilkoblingsrør (gasside)
(9,5 mm (diam.), nominell (diam.) 3/8" tykk 0,8 mm)

RAS-M10SMUV-E, RAS-M10SMUCV-E, RAS-M13SMUV-E, RAS-M13SMUCV-E 
(12,7 mm (diam.), nominell (diam.) 1/2" tykk 0,8 mm)

RAS-M16SMUV-E, RAS-M16SMUCV-E
• Strømforsyningskabel

2,5 mm2 (H07RN-F eller 60245IEC66)
• Koblingstråd

1,0 mm2 (H07RN-F eller 60245IEC66)
• Varmeisolasjon for kjølemiddelrør (10 mm eller mer, varmeisolerende polyetylenskum)
• Varmeisolasjon for avløpsrør (10 mm eller mer, polyetylenskum)
• Avløpsrør (utvendig diameter 26 mm)
• Tape
• Jordingskabel (diameter 1,6 mm eller mer)

2 TILBEHØRSDELER OG DELER SOM MÅ SKAFFES LOKALT

Tilbehørsdeler

Delenavn Kvantitet Form Bruk
Installasjonsveiledning 1 Denne veiledningen (Sørg for at den gis til kundene)

Trådløs fjernkontroll 1 —

Holder til fjernkontroll 1 —

Monteringsskruer for 
fjernkontrollholder 
3,1 mm (diam.) × 16 mm

1 —

Batterier (mangan) 2 —

Varmeisolasjonsrør 2 Til varmeisolering av rørtilkoblingsdeler

Installasjonsmønster 1 — Til bekrefting av posisjoner for takåpning og hovedenhet

Installasjonsprofil 2
Til posisjonsbestemmelse av takposisjon (sammen med 
installasjonsmønster)

Skrue til å feste mønsteret 4 M5 × 16L Til feste av installasjonsmønster

Varmeisolator 1 Til varmeisolering av tilkoblingsdel for avløp

Skive 8 Til opphengning av enheten

Slangeklemme 1 Til tilkobling av avløpsrør

Elastisk slange 1 Til justering av avløpsrørets utsparing

Varmeisolator A 1 Til forsegling av åpning for ledningstilkobling

Varmeisolator B 1 Til forsegling av åpning for ledningstilkobling

Brukerveiledning 1 (Sørg for at den gis til kundene)

Delenavn Kvantitet Form Bruk

Takkonsoll 1 Modell: RB-B11MC(W)E

Deler som må skaffes lokalt



5 NO

Sikre plassen til installasjon og service, som spesifisert i figuren. 
Sikre at der er nok plass til å installere enheten, og også til å utføre vedlikeholdsarbeid når dette er påkrevet. La det være minst 
15 mm klaring mellom topplaten på innendørsenheten og takflaten.

Plass til installasjon

3 INSTALLASJONSSTED

ADVARSEL

• Klimaanlegget må installeres på et sted som kan understøtte vekten av enheten effektivt.
Hvis enheten ikke er installert på et sted som kan understøtte vekten effektivt, kan enheten falle ned og muligens forårsake 
personskade.

• Påse at installasjonen av enheten er tilstrekkelig til å motstå et jordskjelv, på steder hvor dette er påkrevet. 
Ufullstendig installasjon kan resultere i at enheten faller ned og forårsaker personskade.

• Installer klimaanlegget minimum 2,5 meter over gulvhøyde. 
Ikke stikk hendene dine eller noe annet inn i enheten mens den er i gang. 

FORSIKTIG
Ikke installer klimaanlegget på et sted som kan bli utsatt for brennbar gass.
• Hvis brennbar gass skulle lekke ut og samle seg rundt enheten, kan brann oppstå. 
Etter å ha fått kundens samtykke, kan du installere klimaanlegget på et sted som oppfyller følgende betingelser.
• Et sted hvor enheten kan installeres horisontalt.
• Et sted hvor det kan sikres tilstrekkelig plass til å utføre sikkerhetsvedlikehold og ettersyn.
• Et sted hvor avløpsvann ikke vil forårsake noe problem.
Unngå å installere på følgende steder.
• Et sted utsatt for luft med høyt saltinnhold (ved sjøen), eller store mengder av svovelholdig gass (varme kilder). (Dersom 

enheten skal brukes på slike steder, er spesielle sikringstiltak nødvendig.)
• Et sted utsatt for olje, damp, oljerøyk eller etsende gass. 
• Et sted hvor der brukes organisk løsemiddel i nærheten.
• Et sted nær en maskin som produserer høyfrekvens.
• Et sted hvor luftavtrekket blåser direkte inn vinduet i nabohuset. (For utendørsenhet)
• Et sted hvor støy fra utendørsenheten lett forplanter seg. (Når du installerer klimaanlegget på grensen til naboen, bør du legge 

nøye merke til støynivået.)
• Et sted med dårlig ventilasjon.

(Kontroller at verdien av luftvolum, statisk trykk og kanalens resistans er korrekt før du starter arbeidet med luftkanalen.)

Plass til installasjon
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Hvis innendørsenheten er i kontinuerlig drift under forhold med høy fuktighet, som beskrevet nedenfor, kan det dannes kondens og 
dryppe vann. 
Spesielt kan der danne seg høy-fuktighets atmosfære (duggpunkttemperatur 23°C eller mer) på innsiden av taket.
1. Enheten er installert inne i et tak med ytre skifertak.
2. Enheten er installert på et sted hvor innsiden av taket benyttes som friskluftsinntak.
3. Kjøkken
Når enheten installeres et slikt sted, må der legges ekstra isolasjonsmateriale (glassull etc.) over alle delene av innendørsenheten 
som kommer i kontakt med høy-fuktighets atmosfæren.

RÅD
Lag en kontrollåpning på høyre side av enheten, til rør, vedlikehold og service (størrelse: 450 × 450 mm eller mer).

Når takhøyden overgår den høyeste av verdiene beskrevet i tabellen nedenfor, har den varme luften vanskelig for å nå gulvet.
Derfor er det nødvendig å forandre initialiseringsverdien til bryteren for høyt tak. (Gjelder kun for RAS-M16SMUV-E og M16SMUCV-E)
Når innstillingen av takhøydene for modellene RAS-M10SMUV-E, M10SMUCV-E, M13SMUV-E og M13SMUCV-E settes til over 
2,7 meter, har den varme luften vanskelig for å nå gulvet.

Innstilling av høyttaksbryteren
• Ta av dekselet til boksen med de elektriske komponentene ved å fjerne monteringsskruene (3 steder), og skyv så på delen som kan 

hektes av og på. (Dekselet til boksen med de elektriske komponentene henger fortsatt fast i hengselet.)
• Der er vendere (SW02) på kretskortet i boksen med de elektriske komponentene.

Nr. 1 og 2 av venderne (SW02) er for å velge takhøyde.
Velg vender nr. 1 eller 2 (SW02), i samsvar med takhøyden i den følgende tabellen.

MERK
• Når høyt tak (1) eller (2) benyttes, kan en kjenne kald luft på grunn av fall i temperaturen til avløpsluften.

Liste over mulige takhøyder ved installasjon

Installasjonssted

Takhøyde

Modell RAS- Mulig takhøyde for installering
M10SMUV-E, M10SMUCV-E, M13SMUV-E, M13SMUCV-E Opp til 2,7 m

M16SMUV-E, M16SMUCV-E Opp til 3,5 m

Modell RAS-
M10SMUV-E 

M10SMUCV-E
M13SMUV-E 

M13SMUCV-E
M16SMUV-E 

M16SMUCV-E
SW02

Nr. 1 Nr. 2
Standard (innstilt fra fabrikken) 2,5 til 2,7 m 2,5 til 2,7 m 2,5 til 2,9 m OFF OFF

Høyt tak (1) — — 2,9 til 3,2 m ON OFF

Høyt tak (2) — — 3,2 til 3,5 m ON ON
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• Bør plasseres hvor der ikke er noen hindringer, slik som gardiner 
som kan blokkere signalet.

• Ikke anbring fjernkontrollen på et sted som er utsatt for direkte 
sollys, eller nær en varmekilde, som for eksempel en ovn.

• Hold fjernkontrollen minst 1 meter borte fra nærmeste TV-
apparat eller stereoanlegg. (Dette er nødvendig for å forhindre 
billedforstyrrelse eller støyinterferens.)

• Plasseringen av fjernkontrollen bør velges som vist til høyre.

ADVARSEL

Installer klimaanlegget på et sted som er solid nok til å motstå vekten. Hvis motstandsstyrken ikke er tilstrekkelig, kan enheten 
falle ned og forårsake skade. 
Utfør det foreskrevne installasjonsarbeidet til vern mot jordskjelv.
Ufullstendig installering kan føre til ulykker som følge av at enhetene faller ned. 

Fjernkontroll

4 INSTALLASJON AV INNENDØRSENHETEN

ADVARSEL

Installasjon av luftkondisjoneringsenheten må lokaliseres til et sted som kan tilstrekkelig bære dens vekt, og som kan beskytte 
mot ugunstige miljøbetingelser. Hvis ikke dette gjøres, kan der oppstå skade på enheten, såvel som personskade. Enhver 
ufullstendig installasjon kan også utgjøre en mulig risiko for personskade.
• Pakk ut pakken, ta ut produktet og plasser det deretter på gulvet slik at det står på samme måten som det gjør i pakken. 
• Når produktene er blitt pakket ut av emballasjen, må de ikke plasseres oppå 

hverandre, eller utsettes for vekt av noe slag. Hvis dette forekommer, kan 
elektriske deler, vifter og avløpsmekanisme ødelegges.
Hvis et produkt har blitt snudd opp ned, kan knotten som brukes for å hekte 
takkonsollet (selges separat) fast bli bøyd ut av stilling. Dette kan i sin tur føre til 
at produktet ødelegges, slik at det blir umulig å installere det ordentlig.

KRAV
De følgende bestemmelsene må nøye overholdes, for å unngå skade på innendørsenhetene, såvel som på personer.
• Ikke plasser tunge gjenstander på innendørsenheten. (Selv når den fremdeles er innpakket)
• Transporter alltid enheten slik den opprinnelig er pakket. Hvis transport av enheten uten at den er innpakket er uunngåelig, 

må du dekke den til med tøystykker eller annet polstringsmateriale for å beskytte mot skade.
• Hold kun i hengebrakettene (4 steder) for å bevege innendørsenheten. Ikke bruk kraft på andre deler (kjølemiddelrør, 

avløpspanne, skumbelagte deler, eller deler av harpiksstoffer, etc.).
• Må bæres av to eller flere personer. Ikke legg stropper på andre steder av enheten enn det som er bestemt.

Takkonsoll

Fjernkontroll

Sensor

Rekkevidde for signalmottak

Fundament for 
takkonsoll5 meter eller mindre

IKKE BRAOK
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Oversikt over dimensjoner
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(  450) Kontrollåpning

(  450)

Kontrollåpning
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Merk
Ettersom ABS blir brukt i dreneringsåpningen på 
hovedenheten, kan ikke klebestoffer som brukes til 
harde PVC deler benyttes.
Bruk den elastiske slangen som medfølger pakningen 
(festet med bånd). 

Oversiden av 
taket

162 (diam.)

Til utstøting av firkantet hull til 
forgreiningskanal 150 (diam.)
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Dreneringsåpning

Hengebolt M10 
eller W3/8 
(reguleres lokalt)

Kjølemiddelrør 
(væske) 6,4 (diam.)

Kjølemiddelrør 
(gass) 9,5 (diam.) (RAS-M10SMUV-E, M13SMUV-E, 

M10SMUCV-E, M13SMUCV-E)
(gass) 12,7 (diam.) (RAS-M16SMUV-E, M16SMUCV-E)

Til utstøting av 
firkantet hull til 
forgreiningskanal 
150 (diam.)

Oversiden av taket

575 Enhetens utvendige dimensjon 

162 (diam.)

Oversiden av 
taket

Takkonsoll

Åpning for 
ledningstilkobling

220,5

145,5

139,5

190,5

97
,5

320,5

145,5

368,5

1 000 eller mer
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r 
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er

Boks med elektriske 
komponenter

17
7
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• Vurder og bestem behovene i forbindelse med rør- og ledningsarbeid inne i taket før du henger opp enheten.
• Lag åpning i taket, og monter hengeboltene etter at installasjonsstedet for innendørsenheten er blitt fastsatt.
• Med hensyn til detaljer angående dimensjonene for takåpningen, og i forhold til med hvilket mellomrom og i hvilke posisjoner 

hengeboltene skal legges ut, må en se i oversikten over dimensjonene, samt den medfølgende installasjonsprofilen.
• Når takåpningen er laget, pass på at avløpsrøret, kjølemiddelrør, sammenkoblete ledninger og alle kontrolledninger er på plass før 

den aktuelle innendørsenheten installeres.

Vennligst skaff hengeboltene og mutrene som trengs til 
installering av innendørsenheten lokalt.

Bruk av det medfølgende installasjonsmønsteret
Installasjonsmønsteret ligger vedlagt inne i emballasjen til klimaanlegget.

Eksisterende takåpning
Bruk installasjonsmønsteret til å fastsette posisjonen og størrelsen på åpningen, 
så vel som plasseringen av hengeboltene.

Ny takåpning
Bruk installasjonsmønsteret for å fastsette posisjonen til den nye takåpningen. 
Klipp langs slissene på innsiden av installasjonsmønsteret, som passer til de 
eksakte dimensjonene på selve enheten.
Klipp av yttersiden av mønsteret, i henhold til størrelsen på takåpningen. (Der er 
en slisse på delen for standard åpningsstørrelse.)
• Installer innendørsenheten etter at hengeboltene er montert.
• Bruk det medfølgende mønsteret, og fest det til innendørsenheten med 

festeskruene som følger med (M5 × 16L, 4 stk.). (Skruemønster til 
hengebrakettene som går fra innendørsenheten til takkonsollet.)

• Når du lager åpningen, forsikre deg om at den er ifølge de ytre dimensjonene til 
det medfølgende mønsteret.

Behandling av tak
Tak varierer med bygningens konstruksjon. Rådfør deg med en arkitekt for detaljer.
Etter at takkledningen er blitt fjernet, er det viktig å forsterke takkonstruksjonen og sikre at taket holder seg i vannrett stilling. Dette for 
å hindre mulige vibrasjoner i takkledningen.
1. Skjær og ta bort takmaterialet.
2. Forsterk den skjærte overflaten av takkonstruksjonen, og gi støtte for å sikre kantene av takkonsollet.

Åpning av tak og installering av hengebolter

Åpning av tak og installering av hengebolter

Hengebolt M10 eller W3/8 4 stykker

Mutter M10 eller W3/8 12 stykker

Innendørsenhet

Installasjonsmønster 
(medfølger)

M5 × 16L skruer (medfølger)
(Disse skruene skal utelukkende 
brukes til installasjonsmønsteret. Til 
installering av takkonsollet brukes de 
andre skruene som er vedhengt 
takkonsollet (selges separat)).

Klipp ut 
installasjonsmønsteret ved å 
klippe langs slissene som 
passer til selve enheten.
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Installering av hengebolt
Bruk M10 hengebolter (4 stk., skaffes lokalt).
Når enheten monteres, skal avstanden mellom hengeboltene settes i henhold til størrelsen av enheten, som vist i detalj på skissen 
over dimensjonene.

Ny armert betongplate
Monter boltene med innleggsbraketter eller ankerskruer.

Stålrammekonstruksjon
Bruk eksisterende vinkler eller monter nye støttevinkler.

Eksisterende betongplate
Bruk hulanker, hulplugger eller hulbolter.

• Fest mutteren (M10 eller W3/8: skaffes lokalt) og skiven (34 mm (diam.)) til 
hengebolten.

• Legg skiver på begge sidene av T-sporet på hengebraketten til 
innendørsenheten, for å henge enheten opp.

• Bruk et spritvater for å kontrollere at alle fire sidene er horisontale. (At de 
er i plan innenfor en margin på 5 mm)

• Skjær installasjonsprofilen løs fra installasjonsmønsteret.
• Bruk installasjonsprofilen til å kontrollere og justere eventuell klaring 

mellom innendørsenheten og takåpningen (1) (10 til 42 mm på hver side).
Forsikre deg om at enheten er i vater med taket, og innenfor en avstand på 
(2) 23 til 28 mm nedenfor.
Installasjonsprofilen har påtrykt detaljer om hvordan den skal anvendes. 

MERK

Installer innendørsenheten slik at sluttdelen av åpningen ikke kommer i kontakt med rørene til avløpet.

Installering av innendørsenheten

(Bladtype brakett) (Glidetype brakett) (Ankerskrue som henger fra rør)

Armeringsstål

Ankerskrue

Hengebolt Støttevinkel

Hengebolt

Hengebolt 
(W3/8 eller M10)

(1)
M10 flat skive (tilbehør)

(2)
M10 flat skive (tilbehør)

Mutter
(W3/8 eller M10)

Mutter
(W3/8 eller M10)

(1) M10 skive medfølger, alt annet materiale må 
skaffes til veie lokalt.

(2) For å sikre at enheten er montert forsvarlig, 
må hengebolten plasseres like nedenfor 
hengebraketten som vist i skissen.

Vaterboble (horisontal: innenfor 5 mm)

HengeboltInnendørsenhet

Takbord

23 til 28 mm (2)
Hengende 
brakett

10 til 42 mm (1)

Installasjonsprofil

Innendørsenhet

Takbord
Installasjonsprofil 10 til 42 mm (1)

23 til 28 mm (2)
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Monter takkonsollet etter at installeringen av innendørsenheten, inkludert alt rør- og ledningsarbeidet, er fullført. 
Monter takkonsollet i henhold til den medfølgende installasjonsveiledningen.
Kontroller at installasjonsdimensjonene til innendørsenheten og takåpningen er korrekt før du installerer.

KRAV
Før du installerer innendørsenheten, må du passe på å fjerne transportpolstringen som er plassert mellom viften og 
traktåpningen. 
Om enheten settes i sang uten at polstringen er fjernet, kan viftemotoren skades.

Installasjon av takkonsoll (selges separat)

KRAV
Pass på at takkonsollet er sammenpasset med takoverflaten eller med innendørsenheten. 
Hvis panelet og enheten ikke er sammenpasset, kan dette resultere i at der dannes kondens, som igjen kan føre til 
vannlekkasje.
Fjern først de 4 hjørnedekslene fra takkonsollet, og monter den sammen med innendørsenheten.

Pass på å fjerne transportpolstringen mellom 
viften og traktåpningen.
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De følgende materialene til rørarbeid og isolering må skaffes lokalt.

5 ARBEID MED AVLØPSRØR

FORSIKTIG
• Installer avløpsrørene slik at vannet ledes effektivt bort.
• Legg på varmeisolasjon for å forhindre at der dannes kondens.
• Feilaktig installerte rør kan resultere i vannlekkasje.

Rørmateriale/isolasjon og størrelse

Rørmateriale
Hard vinylklorid rørmuffe til VP25

Hardt vinylklorid rør VP25 (utvendig diameter 32 mm)

Isolasjon Polyetylenskum, tykkelse: 10 mm eller mer

KRAV
• Pass på at avløpsrørene og tilkoblingsdelene til innendørsenhetene er 

isolerte.
• Avløpsrøret bør ha et fall på minst 1/100, og det må kontrolleres at der ikke er 

noen utbulinger eller blokkeringer, ettersom dette vil forårsake rare lyder.
• Den maksimale gjennomløpende lengden til avløpsrøret er 20 meter. Utstyr 

med støttebraketter med 1,5 til 2 meters mellomrom hvor dette er nødvendig 
for å forhindre bevegelse.

• Installer det kombinerte røropplegget som vist i illustrasjonen.
• Ikke lag utluftning i rørene, da vann kan lekke fra dette punktet.

• Det harde vinylkloridrøret kan ikke kobles direkte til 
tilkoblingsåpningen for avløpsrøret på innendørsenheten. Forsikre 
deg om at den medfølgende elastiske slangen er påsatt når du 
skal koble til tilkoblingsåpningen for avløpsrøret.

• Klebestoff kan ikke brukes til rørtilkoblingsåpningen på 
innendørsenheten (hard rørstuss). Sørg for at du bruker den 
medfølgende slangeklemmen til å sette fast med. I motsatt fall er 
det risiko for skade eller vannlekkasje fra tilkoblingsåpningen på 
avløpsrøret.

1,5 til 2 m

Varmeisolator
1/100 eller mer 
nedadgående

Støttebrakett

Steng

Buet 
form 

IKKE BRA

Så lang som mulig (10 cm)

(Felles røropplegg)

VP30 eller mer 1/100 eller 
større fall

Tilkoblingsåpning for avløpsrør 
(hard rørstuss)

Klebestoff forbudt

VP25 vinylkloridrør 
(skaffes lokalt)

Påsatt slangeklemme Påsatt slangeklemme

Myk rørstuss Hard rørstuss Skjøtemuffe til 
VP25 (skaffes 
lokalt)
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• Stikk den myke rørstussen på den medfølgende elastiske slangen inn i tilkoblingsåpningen på avløpsrøret. 
• Sett den medfølgende slangeklemmen i flukt med rørtilkoblingsåpningen, og stram til.

• Koble den harde rørstussen (skaffes lokalt) til den harde rørstussiden på den medfølgende elastiske slangen som har blitt montert. 
• Koble avløpsrørene (skaffes lokalt) til de tilkoblete harde rørstussene etter tur.

Å tilkoble den elastiske slangen

KRAV
• Fest den myke rørstussen med den medfølgende slangeklemmen, og stram den fra oversiden.
• Den medfølgende elastiske slangen kan bøyes i maksimum 45°. 

Tilkobling av avløpsrør

KRAV
• Tilkoble de harde vinylkloridrørene ved å benytte et klebestoff for vinylklorid, slik at der ikke lekker vann.
• La klebestoffet få tilstrekkelig med tid til å feste seg og til å herde. (Se bruksanvisningen til klebestoffet.)

IKKE BRA

OK

Maks 
45°

Maks 
45°

Stigerør (steng)

90° bøy
Muffe til VP25 vinylkloridrør 
(skaffes lokalt)

VP25 vinylkloridrør 
(skaffes lokalt)

Elastisk slange 
(tilbehør)

La den medfølgende slangeklemmen 
gå i flukt med enden av slangen, juster 
slik at den kan strammes fra 
oversiden, og stram den så til. Tilkoblingsåpning 

for avløpsrør 
(gjennomsiktig)

Innendørsenheten
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Når det ikke er mulig å oppnå et naturlig fall på avløpsrøret, kan du 
lage en vertikal heving (dren) på røret.
• Sett toppen på avløpsrøret innenfor en avstand av 850 mm over 

takbunnen.
• Avløpsrøret bør legges slik at det går maksimum 300 mm 

horisontalt ut fra tilkoblingsåpningen på avløpsrøret, og deretter 
legges vertikalt.

• Pass på at rørsystemet settes slik at det skråner nedover etter at 
den vertikale hevingen er lagt.

Etter at røropplegget for avløpet er ferdiggjort, må det kontrolleres at vannet ledes bort og at det ikke lekker vann fra noen av 
tilkoblingsdelene. Sjekk samtidig at der ikke kommer noen uvanlige lyder fra avløpspumpen. 
Pass på at dreneringen kontrolleres mens anlegget er i kjølemodus.

Når det elektriske arbeidet er ferdig:
• Hell i vann, som vist i den følgende figuren, før takkonsollet monteres. Kontroller vanndreneringen fra tilkoblingsåpningen på 

avløpsrøret (gjennomsiktig) i KJØLEmodus, og kontroller så at der ikke lekker vann fra avløpsrørene.

Når det elektriske arbeidet ikke er ferdig:
• Trekk ut tilkoblingselementet til fløttørbryteren (3P: rød) fra 

tilkoblingselementet i kretskortet (CN34: rød) i boksen med de 
elektriske komponentene. (Forsikre deg om at strømmen er slått 
av.)

• Koble den enfasete 220-240 V, 1N, 50 Hz strømmen til 
rekkeklemmene (1) og (2).

• Hell i vann, som vist i figuren. (Mengde: 1 500 til 2 000 cc)
• Når strømmen er slått på, går motoren til avløpspumpen 

automatisk.
Kontroller at vann dreneres fra tilkoblingsåpningen på avløpsrøret 
(gjennomsiktig), og kontroller deretter at der ikke lekker vann fra 
avløpsrørene. 

• Slå av strømmen etter at avløpet er kontrollert for vannlekkasjer. 
Sett så tilkoblingselementet til flottørbryteren tilbake til sin 
opprinnelige posisjon (CN34) på kretskortet, og sett boksen med 
de elektriske komponentene tilbake på plass. 

Dren

Kontroller dreneringen

Innendørsenhet

300 mm eller 
mindre

Undersiden av taket

Oppreisning 
850 mm eller mindre

Opp-
reisning 

627,5 mm 
eller 

mindre

Sort

Trekk ut tilkoblingselementet CN34 (rød) fra kretskortet.

Sort
CN34 
(rød)

Sort

Hvit

Rekkeklemme for 
strømforsyning

220–240 V, 1N ~, 50 Hz
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• Det medfølgende varmeisolasjonsmaterialet til 
avløpstilkoblingsdelen vikles rundt den elastiske slangen etter at 
dreneringen er kontrollert. Der skal ikke være noen klaring 
mellom slangen og tilkoblingsåpningen på avløpsrøret til 
innendørsenheten.

• Vikle varmeisolasjonsmaterialet (skaffes lokalt) rundt avløpsrøret 
slik at det legges lagvis oppå det medfølgende 
varmeisolasjonsmaterialet til tilkoblingsdelen til avløpet, uten at 
der etterlates noen klaring.

Varmeisoleringsmetode

FORSIKTIG

Pass på at vannet helles sakte i.
Hvis vannet helles i for kraftig, vil det spres inne i innendørsenheten, slik at det kan føre til funksjonssvikt.

Elastisk slange

Medfølgende 
varmeisolator

Slangeklemme

Varmeisolator som 
må skaffes lokalt

Hardt vinylkloridrør

Avløpspanne

Område for 
luftutslipp

Stikk den fremre delen av 
slangen inn mellom 
varmeveksleren og 
avløpspannen, og bøy 
den så nedover.

Polyetylen håndpumpe til å 
helle vann i avløpspannen

Kar Vann (1 500 til 2 000 cc)
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1. Hvis utendørsenhetene skal monteres på en vegg, må du forsikre deg om at støttefundamentet er tilstrekkelig solid. Plattformen 
bør konstrueres og bygges slik at den beholder sin styrke over lang tid. En må også ta tilstrekkelige forholdsregler, slik at 
utendørsenheten ikke faller ned.

2. Bruk kobberrør med tykkelse 0,8 mm eller mer.
3. Utkragingsmutter og utkragingsarbeid er forskjellig i forhold til det som gjelder for det konvensjonelle kjølemiddelet.
Ta ut utkragingsmutteren som er festet til klimaanleggets hovedenhet, og bruk den.

Dette varierer i henhold til utendørsenheten.
For detaljer, se i installasjonsveiledningen som følger med utendørsenheten.

Utkragning
Sett en utkragningsmutter inn i røret, og krag ut røret. Siden utkragningsstørrelsene på R410A er forskjellig fra de som gjelder for 
kjølemiddelet R22, anbefales det å bruke det nye utkragningsverktøyet som er laget for R410A. 
Vanlig verktøy kan likevel brukes ved å justere projeksjonsmarginen til kobberrøret.

• Projeksjonsmargin i utkragning: B (enhet: mm)

Stiv (clutchtype)

Imperial (vingemuttertype)

• Utkragningsstørrelse: A (enhet: mm)

* I tilfelle utkragning for R410A med vanlig utkragningsverktøy må utkragningen trekkes omtrent 0,5 mm lenger ut enn det som gjelder 
for R22, for å justere til den spesifiserte utkragningdimensjonen. Kobberrørmåleren er nyttig til justering av projeksjonsmarginen.

6 INSTALLASJON AV KJØLEMIDDELRØR

Installasjon av kjølemiddelrør

FORSIKTIG

4 VIKTIGE PUNKTER I FORBINDELSE MED RØRARBEID
1. Fjern støv og fuktighet fra innsiden av tilkoblingsrørene.
2. Stram tilkoblingene (mellom rør og enhet).
3. Evakuer luften i tilkoblingsrørene med en vakuumpumpe.
4. Kontroller for gasslekkasje (ved tilkoblingspunkter).

Tillatt rørlengde og varme

Utvendig diameter av kobberrør
Ved bruk av R410A verktøy Ved bruk av vanlig verktøy
R410A R22 R410A R22

6,4 0 til 0,5
(Samme som til 

venstre)
1,0 til 1,5 0,5 til 1,0

9,5 0 til 0,5
(Samme som til 

venstre)
1,0 til 1,5 0,5 til 1,0

12,7 0 til 0,5
(Samme som til 

venstre)
1,0 til 1,5 0,5 til 1,0

Utvendig diameter av kobberrør R410A R22

6,4 1,5 til 2,0 1,0 til 1,5

9,5 1,5 til 2,0 1,0 til 1,5

12,7 2,0 til 2,5 1,5 til 2,0

Utvendig diameter av kobberrør A 

R410A R22

6,4 9,1 9,0

9,5 13,2 13,0

12,7 16,6 16,2

+0
–0,4
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Stramming av tilkoblinger

(enhet: N·m)

• Dreiemoment for tilkoblinger til utkragingsrør. 
Trykket i R410A er høyere enn trykket i R22 (omtrent 1,6 ganger). Bruk derfor en momentnøkkel og stram tilkoblingsdelene til 
utkragningsrørene som forbinder innendørsenheten og utendørsenheten med det spesifiserte dreiemomentet. Feilaktige tilkoblinger 
kan ikke bare forårsake gasslekkasje, men også problemer i kjølesyklusen.

Plasser sentrum av tilkoblingsrørene rett overfor hverandre, og stram utkragningsmutteren så mye som mulig med fingrene. Stram så 
mutteren med en fastnøkkel og en momentnøkkel som vist på figuren. 

FORSIKTIG
• Ikke bruk for stort dreiemoment. Mutteren kan ellers gå i stykker, avhengig av forholdene. 

Utvendig diameter av kobberrør Tiltrekningsmoment

6,4 mm (diam.) 14 til 18 (1,4 til 1,8 kgf·m)

9,5 mm (diam.) 33 til 42 (3,3 til 4,2 kgf·m)

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

Utkragning på 
innendørsenhetens side

Utkragning på 
utendørsenhetens side

Halv skjøt Utkragningsmutter

Utvendig gjenget side

Bruk en fastnøkkel til å holde.

Innvendig gjenget side

Bruk en momentnøkkel til å stramme.
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Bruk en vakuumpumpe
Forsikre deg om at du bruker en vakuumpumpe med tilbakeslagsventil, slik at oljen inne i pumpen ikke strømmer tilbake til rørene til 
klimaanlegget når pumpen stanser.
1. Koble påfyllingsslangen fra manifoldventilen til serviceåpningen i trykkventilen på gassiden. 
2. Koble påfyllingsslangen til åpningen i vakuumpumpen.
3. Åpne håndtaket på lavtrykkssiden av ventilen i trykkmålermanifolden helt.
4. Start vakuumpumpen for å begynne evakueringen. Utfør evakuering i omtrent 35 minutter hvis den totale rørlengden er 70 meter, 

forutsatt en pumpekapasitet på 27 liter i minuttet (25 minutter for totallengde på 50 meter).
Kontroller deretter at den kombinerte trykkmåleren viser –101 kPa (–76 cmHg).

5. Lukk håndtaket til lavtrykkssideventilen på trykkmålermanifolden.
6. Åpne ventilspindelen på trykkventilen helt (både på gass- og væskesidene).
7. Ta påfyllingsslangen bort fra serviceåpningen.
8. Fest hettene på trykkventilene.

Forholdsregler ved håndtering av trykkventiler
• Åpne ventilspindelen inntil den berører stopperen. Unngå å bruke unødvendig kraft så snart den kommer i kontakt med stopperen.
• Fest hetten på ventilspindelen godt med følgende dreiemomenter:

7 EVAKUERING
EVAKUERING
Evakuer luften i tilkoblingsrørene og i innendørsenheten ved hjelp av en vakuumpumpe.
Ikke bruk kjølemiddelet i utendørsenheten. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen til vakuumpumpen.

Kombinert trykkmåler

–101 kPa 
(–76 cmHg)

Håndtak lavt

Påfyllingsslange

Trykkmåler

Manifoldventil

Håndtak høyt 
(hold helt lukket)

Påfyllingsslange 

Vakuumpumpeadapter for 
tilbakeslagsventil 

Vakuum-
pumpe

Trykkventil på 
væskesiden

Trykkventil på gassiden

Serviceåpning
(Ventilkjerne (justeringspinne))

Du må bruke en sekskantnøkkel.
Gassiden
(12,7 mm (diam.))

50 til 62 N·m
(5,0 til 6,2 kgf·m)

Gassiden
(9,5 mm (diam.))

33 til 42 N·m
(3,3 til 4,2 kgf·m)

Væskeside
(6,4 mm (diam.))

14 til 18 N·m
(1,4 til 1,8 kgf·m) 

Serviceåpning 
14 til 18 N·m
(1,4 til 1,8 kgf·m)
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Hvordan kable
1. Koble forbindelseskabelen til klemmene, i henhold til numrene på rekkeklemmene på innendørs- og utendørsenhetene. 

1,0 mm2 (H07RN-F eller 60245IEC66)
2. Avmantlete ledninger (ledere) som er til overs må isoleres med elektrisk isolasjonstape. 

Behandle dem slik at de ikke kommer i berøring med elektriske deler eller metalldeler.
3. Når du kobler mellom enhetene, må du ikke bruke en ledning som er koblet sammen med en annen.

8 ELEKTRISK ARBEID

ADVARSEL

1. Bruk de foreskrevne ledningene, og forsikre deg om at de er tilkoblet og festet forsvarlig, slik at ytre spenn på 
ledningene ikke innvirker på klemmenes tilkoblingspunkter.
Ufullstendig tilkobling eller festing kan forårsake brann, etc.

2. Pass på å koble til jordledning. (Jordingsarbeid)
Ikke koble jordkabelen til et gassrør, lynavleder, offentlig vannrør, eller til jordkabelen til en telefon. Ufullstendig jording kan 
forårsake elektrisk støt.

3. Det elektriske arbeidet må utføres i nøye overensstemmelse med de lokale bestemmelsene i hvert enkelt land, 
samt det som står i installasjonsveiledningen. En separat krets må benyttes.
Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen eller ufullstendig installering kan forårsake elektrisk støt eller brann.

FORSIKTIG
• Denne innendørsenheten har ingen strømkabel.
• Hvis feilaktig eller ufullstendig kobling finner sted, vil dette forårsake elektrisk brann eller røyk. 
• Pass på å installere en jordfeilbryter som ikke utløses av støtbølger. 

Dersom ikke jordfeilbryter installeres, kan elektrisk støt forårsakes.
• Pass på å bruke ledningsklemmene som er festet til produktet.
• Ikke skad eller skrap den ledende kjernen og den indre isolasjonen til strømkablene eller forbindelseskablene når du 

avmantler dem.
• Forsikre deg om at du følger de lokale reglene for montering av elektrisk utstyr når du trekker kabelen fra utendørsennheten 

til innendørsenheten (kabeldimensjon og kablingsmetode osv.)
• Bruk strømkabel og forbindelseskabler med foreskrevet tykkelse og type, og som også har de foreskrevne 

verneanordningene.

KRAV
• Utstyret må installeres i overensstemmelse med nasjonale bestemmelser for kablingsarbeid.
• Når strømtilførselen til utendørsenheter skal kables, må installasjonsveiledningen til hver enkelt utendørsenhet følges. 
• Utfør den elektriske kablingen slik at kablene ikke kommer i kontakt med den delen av røret som holder høy temperatur. 

Mantelen kan smelte,noe som kan resultere i en ulykke.
• Etter at ledningene er koblet til rekkeklemmene, lag en lås og fest ledningene med ledningsklemmen.
• La ledningene til kjølemiddelrør og kontrolledning gå i samme sporet.
• Ikke slå på strømmen til innendørsenheten før evakueringen av kjølemiddelrørene er avsluttet.
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• Ta av dekselet til boksen med de elektriske komponentene ved å fjerne monteringsskruene (3 steder), og skyv så på delen som kan 
hektes av og på. (Dekselet til boksen med de elektriske komponentene henger fortsatt fast i hengselet.)

• Koble innen- og utendørsenhetens tilkoblingsledninger til rekkeklemmene i boksen med de elektriske komponentene. (Ikke sett 
tilkoblingsdelen av rekkeklemmen under spenn.)

• Stram skruene på rekkeklemmen, og fest ledningene med en ledningsklemme som er festet til boksen med de elektriske 
komponentene. (Ikke sett tilkoblingsdelen av rekkeklemmen under spenn.)

• Tett rørtilkoblingsåpningen ved å bruke det medfølgende varmeisolasjonsmaterialet. Hvis ikke dette gjøres, kan der dannes 
kondens.

• Monter dekselet til boksen med de elektriske komponentene uten å klemme ledningene. (Monter dekselet etter å ha kablet i 
takkonsollet.)

Koble tilkoblingselementene til kretskortet i boksen med de elektriske 
komponentene, som angitt i installasjonsveiledningen til takkonsollet.
Koble sensortilkoblingselementet til CN201 (blå), og tilkoblingselementet for 
kablingen for luftspjeldmotoren til CN33 (hvit) på kretskortet. 
Trekk og la blytråden til sensoren gå over kablingen til luftspjeldmotoren, og lukk 
så dekselet til boksen med de elektriske komponentene. Utfør kablingen slik at 
boksen med de elektriske komponentene ikke klemmer blytråden til sensoren.

Ledningstilkobling

KRAV
• Pass på at du kobler sammen ledninger som har samme nummeret som klemmene. Feilaktig tilkobling forårsaker problemer.
• Pass på at ledningene går gjennom gjennomføringsåpningen for ledningstilkobling på innendørsenheten.
• Lag en margin (omtrent 100 mm) i lengden på kablene, slik at boksen med de elektriske komponentene kan henge ved 

vedlikeholds- og annet arbeid.

Kabling i takkonsollet

Boks med elektriske komponenter

Deksel til boksen 
med elektriske 
komponenter

Varmeisolasjon til 
åpningen for 

ledningstilkobling

På/
avhektingsdel

Skrue

Kretskort

Skruer

Trykk

Jordskrue
Rekkeklemme for 
strømforsyning

Ledningsklemme Varmeisolator B

Klebeoverflate

Varmeisolator 
A

Tannet del

Kabling for luftspjeldmotor 
(fra takkonsollet)

Kabling for mottak av infrarøde 
signaler (fra takkonsollet)

Ledningsklemme
CN201

CN33
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Kabling
1. Fjern skruen, og ta så av dekselet til boksen med de elektriske komponentene.
2. Avisoler ledningsendene (10 mm).
3. La ledningsfargene passe sammen med klemmenumrene på rekkeklemmene til innendørs- og utendørsenheten, og skru 

ledningene stramt fast til de motsvarende klemmene.
4. Koble jordledningene til de motsvarende klemmene.
5. Fest ledningene med en ledningsklemme.
6. Fest dekselet til komponentboksen og rekkeklemmen forsvarlig med festeskruer.

MERK

Ledningstype: 1,0 mm2 (H07RN-F eller 60245IEC66)

Kablingsdiagram

Lag en løkke på kabelen, for å sørge for litt ekstra lengde slik at boksen med de elektriske komponentene kan tas ut 
under ettersyn. 

Jording

Koblingstråd

Innendørsside

Innendørs/utendørs 
tilkoblingsledninger

Utendørsside
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• Hvis to innendørsenheter er installert i samme eller tilstøtende rom og brukeren prøver å operere kun en av dem, kan begge 
enhetene motta de samme signalene fra fjernkontrollen og starte opp. Dette kan hindres ved å endre innstillingen til en av 
innendørsenhetene og fjernkontrollene til posisjonen "B" (Standardinnstillingen er "A" for begge enhetene.)

• Hvis innendørsenheten og fjernkontrollen ikke har samme innstilling, vil signalet fra fjernkontrollen ikke kunne tas imot.
1. Innstilling av fjernkontroll

• Ta av dekselet, og sett inn batteriene.
• Trykk på punktet "CHECK" og knappen "MODE" samtidig for å endre fjernkontrollens innstilling fra "A" til "B". (Prioritet er gitt til 

innstilling "A".)
2. Innstilling av enheten

• Ta av dekselet til boksen med de elektriske komponentene ved å fjerne monteringsskruene (3 steder), og skyv så på delen som 
kan hektes av og på. (Dekselet til boksen med de elektriske komponentene henger fortsatt fast i hengselet.)

• Der er vendere (SW02) på kretskortet i boksen med de elektriske komponentene.
Nr. 4 av venderne (SW02) er til valg av innstilling for fjernkontrollen. 
Sett nr. 4 av venderne (SW02) i ON-posisjon. (OFF: Innstilling "A", ON: Innstilling "B")

• Kontroller om den justerte fjernkontrollen kan operere innendørsenheten. 

Dette produktet er konstruert slik at det i tilfelle av strømbrudd kan restarte automatisk, i samme driftsmodus som før strømbruddet.

Å innstille den automatiske restarten
• Ta av dekselet til boksen med de elektriske komponentene ved å fjerne monteringsskruene (3 steder), og skyv så på delen som kan 

hektes av og på. (Dekselet til boksen med de elektriske komponentene henger fortsatt fast i hengselet.)
• Der er vendere (SW02) på kretskortet i boksen med de elektriske komponentene.

Nr. 3 av venderne (SW02) er til valg av innstilling for restart. Sett nr. 3 av venderne (SW02) i ON posisjon. (OFF: instilling uten 
automatisk restart, ON: instilling med automatisk restart)

9 NYTTIGE KONTROLLER

Innstilling av vender til fjernkontroll

Innstilling for automatisk restart

INFORMASJON
Produktet ble levert med den automatiske restartfunksjonen i OFF posisjon. Slå den ON etter behov.

Innstilling "B"

Innstilling "A"
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Når en bare oppnår en svak avkjølings/oppvarmingseffekt, på grunn av innendørsenhetens installasjonssted eller på grunn av 
romkonstruksjonen, kan registreringstemperaturen for avkjøling/oppvarming endres.
• Ta av dekselet til boksen med de elektriske komponentene ved å fjerne monteringsskruene (3 steder), og skyv så på delen som kan 

hektes av og på. (Dekselet til boksen med de elektriske komponentene henger fortsatt fast i hengselet.)
• Der er vendere (SW01) på kretskortet i boksen med de elektriske komponentene.

Innstillingen av registreringstemperaturen kan endres ved å kombinere bryterne nr. 1 til nr. 4 (SW01). Juster innstillingen av 
registreringstemperaturen i samsvar med tabellen nedenfor.

Innstilling ved leveranse

Å forbedre avkjølings/oppvarmingseffekten

ON: på, OFF: av

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
KALD/TØRR

(°C)
VARME

(°C)

OFF OFF OFF OFF –2 –2

ON OFF OFF OFF –2 +4

OFF ON OFF OFF –2 +2

ON ON OFF OFF –2 0

OFF OFF ON OFF +4 –2

ON OFF ON OFF +4 +4

OFF ON ON OFF +4 +2

ON ON ON OFF +4 0

OFF OFF OFF ON +2 –2

ON OFF OFF ON +2 +4

OFF ON OFF ON +2 +2

ON ON OFF ON +2 0

OFF OFF ON ON 0 –2

ON OFF ON ON 0 +4

OFF ON ON ON 0 +2

ON ON ON ON 0 0 ← Innstilling fra fabrikken
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Pass på å kontrollere rørtilkoblingene for gasslekkasje.
• Kontroller med en lekkasjedetektor eller såpevann at der ikke 

er gasslekkasjer ved tilkoblingene til utkragningsmutrene, 
ventilspindelhettene og serviceåpningshettene.

Testoperasjon
• For å teste systemet, trykk og hold RESET knappen nede i 10 sekunder. (Du vil høre en kort pipetone.)

Verktøy

 : Nylig klargjort (de kreves spesielt til R410A, til forskjell fra de som gjelder for R22). 
 : Eksisterende verktøy er tilgjengelig.

Nærmere informasjon vedrørende verktøyet finner du i installasjonsveiledningen til utendørsenheten.

10 TESTOPERASJON

Kontroll og testoperasjon

11 INSTALLASJONS/SERVICEVERKTØY

Verktøy Gjelder modell R22 Verktøy Gjelder modell R22

Trykkmålermanifold
Utkragningsverktøy 
(clutchtype)

Påfyllingsslange
Måler for justering 
av utkragningen – —

Elektronisk vekt for 
påfylling av 
kjølemiddel

Vakuumpumpe-
adapter

Momentnøkkel 
(nominell diam. 
1/2, 5/8)

Gasslekkasje-
detektor

• Tilkobling for 
serviceåpningshette 

• Tilkobling for 
ventilspindelhette

Tilkoblinger for 
utkragingsmutre 
(utendørsenhet)

Tilkoblinger for 
utkragingsmutre 
(innendørsenhet)
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Forsikre deg om at strømtilførselen er slått av før du starter vedlikeholdsarbeidet. 

Gjør luftfiltrene rene hver tredje måned. Ytelsen til klimaanlegget vil bli redusert hvis 
luftfilteret blir belagt med støv. Gjør luftfiltrene rent så ofte som mulig.

1 Åpne luftinntaksgitteret.
• Skyv på knappene på luftinntaksgitteret, for å adskille det fra selve takkonsollet. 

Senk gitteret samtidig som en holder i det.

2 Ta ut luftfilteret.
• Trykk på den fremspringende delen av luftfilteret, og adskill filteret fra luftgitteret.

3 Rengjøring med vann eller støvsuger
• Hvis det er ekstremt skittent, må luftfilteret rengjøres med lunkent vann med et 

nøytralt vaskemiddel, eller bare med vann.
• Etter å ha gjort rent med vann, må luftfilteret tørkes tilstrekkelig på et skyggefullt 

sted.

4 Monter luftfilteret.

5 Lukk luftinntaksgitteret.
• Lukk gitteret til luftinntaket, og skyv på knappen for å forankre gitteret sikkert til 

takkonsollet.

Spjeldet til luftavløpet kan om nødvendig tas av for rengjøring.

1 Ta av spjeldet til luftavløpet
• Spjeldet til luftavløpet kan tas av ved å holde i begge ender av det, samtidig som 

en trykker midten nedover.

2 Gjør spjeldet til luftavløpet rent med vann.
• Hvis det er ekstremt skittent, må spjeldet til luftavløpet rengjøres med lunkent 

vann med et nøytralt vaskemiddel, eller bare med vann.

3 Monter spjeldet til luftavløpet.
• Skyv først på den ene siden, og sett inn den motsatte siden ved å presse midten 

nedover.

12 VEDLIKEHOLD

ADVARSEL

Å gjøre luftfilteret og tilhørende deler rent medfører farlig arbeid på høye steder, så sørg for at du får en kvalifisert fagperson til 
å utføre dette arbeidet. Ikke prøv å gjøre det selv.

FORSIKTIG
Ikke behandle knappene med våte hender, da dette kan føre til elektrisk støt.

Rengjøring av luftfilter

Rengjøring av spjeldet til luftavløpet

Pass på at spjeldet settes inn i riktig retning.
Sett inn spjeldet slik at de trykte merkene peker oppover, og slik at pilen på spjeldet 
peker utover.

Luftinntaksgitter

Knapp

Luftfilter

Stropp for å 
forhindre at 
luftfilteret faller 
ned

Luftinntaksgitter

Knapp

Trykk

b Sett inn spjeldet ved å trykke 
midten nedover.

a Sett inn
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