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nal instruksjon

 installasjonsveiledning nøye før du installerer klimaanlegget.
enne veiledningen beskriver installasjonsmetoden for innendørsenheten.
ed installasjon av utendørsenheten, les installasjonsveiledningen som er festet til utendørsenheten.

TILPASSING AV R410A KJØLER
tte klimaanlegget benytter R410A, som er en miljøvennlig kjølevæske.
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Kvalif

Kvalifisert 
fagpersonell

Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om arbeidet av en person eller personer med 
opplæring, og som har grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte serviceutøveren med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon, reparasjon, 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 

aanlegget skal transporteres, installeres, vedlikeholdes, repareres eller 

edenfor, i tillegg til vanlig verneutstyr, når du foretar spesialarbeid som 
.
tyr er farlig, fordi du blir mer utsatt for personskade, forbrenning, støt og 

Verneutstyr som skal brukes

e for elektrikere 

ot elektrisk støt

dustrien

e tåhette

e for elektrikere

3-NO 4-NO
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på klimaanlegg fra 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 servicepersonen med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med klimaanlegg som er 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.
 for at du kjøpte dette Toshiba-klimaanlegget.
øye gjennom disse anvisningene med viktig informasjon som er i overensstemmelse med “Maskindirektivet” 
tiv 2006/42/EC), og vær sikker på at du har forstått dem.

endt installasjon skal denne installasjonsveiledningen og operatørveiledningen leveres sammen med 
ørsenheten til brukeren. Be brukeren om å oppbevare dem på et trygt sted til fremtidig bruk.

risk benevning: Klimaanlegg

isjon på kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell
anlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert 
rsonell. Når noen av disse jobbene ønskes utført, må du be en kvalifisert installatør eller kvalifisert 
rsonell om å utføre disse for deg.
alifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell er en agent som innehar kvalifikasjonene og kunnskapen som 
skrevet i listen nedenfor.

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap som agenten må inneha

isert installatør

• Den kvalifiserte installatøren er en person som installerer, vedlikeholder, flytter og demonterer 
klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i å 
installere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegg som er 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 installatøren 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 om alt 
som er forbundet med elektrikerarbeid på klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han eller 
hun har fått instruksjoner om dette arbeidet av en person eller personer med opplæring, og som har 
grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte installatøren 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 
klimaanlegg fra 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 installatøren med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med klimaanlegg som er 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 serviceutøveren er en person som installerer, reparerer, vedlikeholder, flytter og 
demonterer klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått 
opplæring i å installere, reparere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegg som er 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 serviceutøveren med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med 
installasjonen, reparasjonen, 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 klimaanlegg fra Toshiba Carrier 

Definisjon på verneutstyr 
Bruk vemehansker og verneklær når klim
demonteres.
Bruk det verneutstyret som er beskrevet n
er nærmere beskrevet i tabellen nedenfor
Unnlatelse av å bruke passende verneuts
andre personskader.

Arbeid som 
utføres

Alle typer arbeid Vernehansker 
Arbeidsklær for “sikkerhet”

Elektrisk-relatert 
arbeid

Hansker som gir beskyttels
Vernesko 
Klær som gir beskyttelse m

Arbeid som utføres i 
høyder
(50 cm eller mer)

Vernehjelm som brukes i in

Transport av tunge 
gjenstander Sko med ekstra beskyttend

Reparasjon av 
utendørsenhet Hansker som gir beskyttels



A

FORSIKTIG

EKSPLOSJONSFARE

CAUTION

BURST HAZARD

isninger
e ansvar for skade som følge av manglende 
iledningen.

ere klimaanlegget, må man lese nøye 
iledningen, og så følge disse instruksene for 
et.
tør eller fagpersonell har tillatelse til å foreta 
gelfull installasjon kan resultere i 
 støt eller brann.
net kjølemiddel til påfylling eller bytte enn det 
n det utvikles unormalt høyt trykk i 
kan føre til feil på eller eksplosjon i produktet 

ingsgitteret på innendørsenheten eller 
ørsenheten, må skillebryteren settes i OFF-
ren ikke settes i OFF-posisjon, kan dette 
om følge av kontakt med indre deler. Kun en 
 eller kvalifisert fagpersonell (*1) har tillatelse 
itteret på innendørsenheten eller 
ørsenheten, og til å utføre arbeidet som 

eid med installasjon, vedlikehold, reparasjon 
teren settes i OFF-posisjon. I motsatt fall kan 

r"- skilt i nærheten av skillebryteren mens 
 vedlikehold, reparasjon eller flytting utføres. 

Det er fare for elektrisk støt hvis skillebryteren ved en feiltakelse 
settes til ON.

• Kun en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert fagpersonell (*1) har 
id i høyden, ved å bruke stillas på 50 cm eller 
gningsgitteret på innendørsenheten slik at 
.
 vernende arbeidsklær under installasjon, 

miniumsribbe. Du kan skade deg om du gjør 
røres av en eller annen grunn, må man først 
ernende arbeidsklær, og så fortsette.
ørsenheten, og heller ikke plasser 
kan falle ned, eller gjenstandene kan falle av 
årsake skade.

5-NO 6-NO
Åpne serviceventilene før operasjonen, ellers kan eksplosjon oppstå.Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

tillatelse til å utføre arbe
høyere for å fjerne innsu
man kan utføre arbeidet

• Ha på vernehansker og
vedlikehold og flytting.

• Berør ikke enhetens alu
dette. Hvis ribben må be
ta på vernehansker og v

• Ikke klatre opp på utend
gjenstander på den. Du 
utendørsenheten og for
– 3 –

dvarselsindikasjoner på klimaanleggenheten
Advarselsindikasjon Beskrivelse

ADVARSEL

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

ADVARSEL

Bevegelige deler. 
Ikke operer enheten mens gitteret er fjernet. 
Stans enheten før vedlikehold.

FORSIKTIG

Deler med høy temperatur. 
Du kan brenne deg om du fjerner dette panelet.

FORSIKTIG

Berør ikke enhetens aluminiumsribber. 
Dette kan forårsake skade.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

1 Sikkerhetsanv
Produsenten påtar seg ikk
overholdelse av denne ve

Generell
• Før man starter å install

gjennom installasjonsve
å installere klimaanlegg

• Kun en kvalifisert installa
installasjonsarbeid. Man
vannlekkasjer, elektriske

• Det må ikke brukes et an
som er oppgitt. Ellers ka
kjølesyklusen, noe som 
eller personskade.

• Før man åpner innsugn
servicepanelet på utend
posisjon. Hvis skillebryte
resultere i elektrisk støt s
kvalifisert installatør (*1)
til å fjerne innsugningsg
servicepanelet på utend
påkreves.

• Før du setter i gang arb
eller flytting, må skillebry
man få elektrisk støt.

• Plasser et "Arbeid pågå
arbeid med installasjon,

ADVARSEL
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• Under transport av klimaanlegget må du ha på sko med ekstra 
beskyttende tåhetter.

• Ikke hold i båndene rundt innpakningskartongen under transport av 
k
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kal henge, må de foreskrevne 
eller W3/8) og mutterne (M10 eller W3/8) 

n på en plass hvor den er godt forankret og 
 enhetens vekt. Hvis styrken er utilstrekkelig, 

g forårsake skade.
lasjonsveiledningen for å installere 
e instruksene ikke følges, kan produktet falle 
rsake støy, vibrasjoner, vannlekkasjer eller 

tallasjonsarbeidet slik at installasjonen tåler 
vis klimaanlegget ikke installeres riktig, kan 

ned og forårsake en ulykke.
s under installasjonsarbeidet, må rommet 
 det lekkende kjølemiddelet kommer kontakt 
 giftig gass.
ære klimaanleggets enheter og bruk en vinsj 

t sikkert under installasjonsarbeidet, før du 
get i bruk. Hvis kompressoren opereres med 
lemiddelrør, vil den suge luft og kjølekretsen 

noe som kan forårsake skade.
en med en momentnøkkel på foreskrevne 
utteren strammes for mye, kan den gå i 
 som kan føre til lekkasje av kjølemiddel.
l ikke lekker ut etter at installasjonen er 
gass lekker ut i rommet og strømmer nær en 
mpel en komfyr, kan det dannes giftige 

gasser.
• Når klimaanlegget har blitt reparert eller flyttet, må man følge 

instruksene i installasjonsveiledningen og lufte ut fullstendig, slik at 
kjølemiddelet blir blandet i kjølekretsen. Hvis 
ndig, kan dette føre til funksjonssvikt på 

 til lufttett-testen.
kobles slik at den ikke er slakk.

7-NO 8-NO
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limaanlegget. Du kan skade deg hvis båndene skulle gå i stykker.
staller innendørsenheten minst 2,5 meter over gulvhøyde. I motsatt 
ll kan brukere skade seg eller få elektrisk støt hvis de putter fingre 

ller andre gjenstander inn i innendørsenheten mens klimaanlegget 
r i gang.
ke plasser noen forbrenningsinnretning på et sted hvor den er utsatt 
r luftstrøm fra klimaanlegget. Dette kan forårsake mangelfull 
rbrenning.

ingen andre gasser enn 
man ikke lufter ut fullste
klimaanlegget.

• Nitrogengass må brukes
• Påfyllingsslangen må til
år du utfører arbeid i høyden, må du bruke en stige som er i 
verensstemmelse med standarden ISO 14122, og du må følge 
rosedyren i veiledningen til stigen. Ha også på en hjelm som brukes 
industrien, som verneutstyr for å utføre arbeidet.
år du renser filteret eller andre deler på utendørsenheten, må du 
ørge for å sette skillebryteren i OFF-posisjon, og plassere et "Arbeid 
ågår"- skilt i nærheten av skillebryteren før du setter i gang med 
rbeidet.
år du arbeider i høyden, må du plassere et skilt på stedet før du 
etter i gang med arbeidet, slik at ingen vil nærme seg arbeidsstedet. 
eler og andre gjenstander kan falle ovenfra, og muligens skade en 
erson nedenfor. Bruk hjelm til å beskytte deg mot fallende objekter 
år du utfører arbeidet.
jølemiddelet som brukes i dette klimaanlegget er R410A.
limaanlegget må transporteres i stabil tilstand. Kontakt din 
rhandler hvis du oppdager at noen deler av produktet er ødelagt.
år klimaanlegget må bæres, må du sørge for at det er to personer 
l å bære.
lytt eller reparer ikke en enhet selv. Det forekommer høyspenning 
ne i enheten. Du kan få elektrisk støt når du fjerner dekselet og 
ovedenheten.
ette produktet er ment for bruk av eksperter eller opplærte brukere 
butikker, i lett industri eller for kommersiell bruk av lekfolk.
lg av installasjonssted
år klimaanlegget installeres i et mindre rom, må det foretas 
ødvendige tiltak slik at ikke konsentrasjonen av kjølemiddel under 
n eventuell lekkasje stiger til farlige nivåer.
å ikke installeres på steder der det kan lekke eksplosjonsfarlig gass. 
vis det lekker gass som samler seg rundt enheten, kan det oppstå 
rann.

Installasjon
• Når innendørsenheten s

opphengsboltene (M10 
brukes.

• Installer utendørsenhete
der underlaget kan bære
kan enheten falle ned o

• Følg instruksene i instal
klimaanlegget. Hvis diss
ned eller velte, eller forå
svikte på annen måte.

• Utfør det spesifiserte ins
sterk vind og rystelser. H
enheten velte eller falle 

• Hvis det lekker kjølegas
luftes umiddelbart. Hvis
med ild kan det utvikles

• Bruk en gaffeltruck til å b
til installasjonen.

Rør for kjølemiddel
• Installer kjølemiddelrøre

begynner å ta klimaanleg
ventilen åpen og uten kjø
blir utsatt for overtrykk, 

• Stram utkragingsmutter
måte. Hvis utkragingsm
stykker etter en tid, noe

• Kontroller at kjølemidde
fullført. Hvis kjølemiddel
brannkilde, som for ekse
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• Elektrikerarbeid skal utføres i henhold til lover og forskrifter på stedet 
og installasjonsveiledningen.
U
s
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k
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il noen form for problemer som har oppstått i 
n kontrollkode dukker opp, at det lukter brent, 
der, at klimaanlegget ikke klarer å avkjøle 

det lekker vann), må du ikke røre 
 sette skillebryteren i OFF-posisjon og 
olk. Ta forholdsregler for å forsikre deg om at 
tt på før kvalifisert fagpersonell kommer (ved 
 med "i ustand" i nærheten av skillebryteren). 
e klimaanlegget i problemtilstand, kan dette 
blemer eskalerer, eller det kan resultere i 
 problemer.
t, må du bruke en isolasjonstester (500 V 
e at motstanden er minst 1 MW mellom den 
den ikke-strømførende metalldelen 
nsverdien er lav, har det skjedd et uhell hos 
kkasje eller elektrisk støt.
t er avsluttet, må man kontrollere for lekkasje 
s i isolasjonen og vanndrenering. Foreta så 
ntrollere at klimaanlegget fungerer ordentlig.
 bruker
t er avsluttet, må du fortelle brukeren hvor 
t. Hvis brukeren ikke vet hvor skillebryteren 
e være i stand til å slå den av i tilfelle det har 
aanlegget.
et følger du operatørveiledningen for å 
 og vedlikehold av enheten.

atør (*1) eller kvalifisert fagpersonell (*1) har 
tillatelse til å flytte klimaanlegget. Det er farlig for klimaanlegget å bli 
flyttet av ukvalifisert personell, ettersom dette kan resultere i brann, 
elektrisk støt, skade, vannlekkasje, støy og/eller vibrasjoner.

pingsarbeidet, må kompressoren stanses 
obles. Hvis kjølerøret kobles fra mens 
og kompressoren fremdeles er i drift, vil luft 
d inn, slik at trykket i kjølesyklusen blir 

 kan føre til brudd, personskade eller annen 

9-NO 10-NO
nnlatelse av å overholde dette, kan føre til dødsfall ved elektrisk 
trøm eller kortslutning.
øvekjøring
ør klimaanlegget tas i bruk etter å ha avsluttet arbeidet, må man 
ontrollere at dekselet til boksen med elektriske deler på 
nendørsenheten og servicepanelet på utendørsenheten er lukket. 
ett så skillebryteren i ON-posisjon. Du kan få elektrisk støt hvis 
trømmen slås på uten at disse kontrollene er utført først.

• Når man utfører nedpum
før kjølemiddelrøret frak
serviceventilen er åpen 
eller annen gass blir sug
unormalt høyt, noe som
skade.
– 5 –

ktrisk installasjon
un en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert fagpersonell (*1) har 
llatelse til å utføre det elektriske arbeidet på klimaanlegget. Dette 
rbeidet må ikke under noen omstendigheter utføres av ukvalifisert 
ersonell, ettersom mangelfull utførelse av arbeidet kan føre til 
lektrisk støt og/eller lekkasje av elektrisitet.
år du kobler elektriske ledninger, reparerer elektriske deler eller 
tfører annet elektrisk arbeid, må du bruke hansker som gir 
eskyttelse mot elektrisk støt og varme, samt isolerende sko og klær 
om beskytter mot elektrisk støt. Hvis man ikke har på seg slikt 
erneutstyr kan dette føre til elektrisk støt.
ruk ledninger som oppfyller spesifikasjonene i 
stallasjonsveiledningen, lokale bestemmelser og lover. Bruk av 
dninger som ikke oppfyller spesifikasjonene kan forårsake elektrisk 

tøt, lekkasje av elektrisitet, røyk og/eller brann.
oble til jordledningen. (Jordingsarbeid) 
fullstendig jording forårsaker elektrisk støt.
ke koble jordledninger til gassrør, vannrør, lynavledere eller 
rdledninger for telefonkabler.
tter at reparasjonen eller flyttearbeidet er avsluttet, må du 
ontrollere at jordledningene er koblet ordentlig.
staller en skillebryter som oppfyller spesifikasjonene i 
stallasjonsveiledningen, lokale bestemmelser og lover.
staller skillebryteren på et sted med lettvint tilgang.
år skillebryteren skal installeres utendørs, må man installere én som 
r beregnet på utendørs bruk.
trømledningen må ikke under noen omstendighet forlenges. 
oblingsproblemer på steder hvor ledningen er forlenget kan 

• Hvis du har lagt merke t
klimaanlegget (som at e
at det høres unormale ly
eller varme opp eller at 
klimaanlegget selv, men
kontakte kvalifiserte fagf
strømmen ikke vil bli slå
for eksempel å markere
Hvis du fortsetter å bruk
føre til at mekaniske pro
elektrisk støt eller andre

• Etter at arbeidet er utfør
Megger) for å kontroller
strømførende delen og 
(jorddelen). Hvis resista
brukeren, slik som en le

• Når installasjonsarbeide
av kjølemiddel, resistan
en prøvekjøring for å ko

Forklaringer som gis til
• Når installasjonsarbeide

skillebryteren er plasser
er, vil vedkommende ikk
oppstått problemer i klim

• Etter installasjonsarbeid
forklare kunden om bruk

Flytting
• Kun en kvalifisert install
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10A installasjon av klimaanlegg med kjølemiddel
ette klimaanlegget benytter HFC-kjølevæsken (R410A) som 
ke ødelegger ozonlaget.
genskapene for R410A kjølemedium er: absorberer enkelt vann, 
ksiderende membran eller olje, og trykket er ca. 1,6 ganger høyere 
nn før kjølemedium R22. I tillegg til R410A -kjølemiddelet har 
jøleoljen også blitt skiftet ut. Pass på at ikke vann, støv, tidligere 
jølemiddel eller kjøleolje trenger seg inn i kjølesyklusen under 
stallasjonen.
or å forhindre påfylling av feil kjølemiddel eller kjøleolje har 
tørrelsene på hovedenhetens påfyllingskoblinger samt 
stallasjonsverktøyet blitt endret i forhold til de som brukes med et 
lminnelig kjølemiddel.
om følge av dette kreves det spesielt verktøy for R410A-
jølemiddelet.
nvend nye og rene rør som er konstruert for R410A og pass på at 
ke vann eller støv trenger seg inn i rørene.
 “Definisjon på kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell”.

FORSIKTIG
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Insta
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Fleks

lasjonssted

 hvor den er godt forankret og der underlaget kan bære enhetens vekt.
n falle ned og forårsake skade.
2,5 meter eller mer over gulvet.
 objekter direkte inn i enheten mens klimaanlegget er i gang, fordi du kan 

ler levende strømledninger.

kke eksplosjonsfarlig gass.
dt enheten, kan det oppstå brann.

om kunden godkjenner og som oppfyller følgende 

orisontalt.
or å utføre service, vedlikehold og kontroll på en trygg måte.
rsake problemer.

steder:
tinnhold (ved sjøen), eller et sted som er utsatt for store mengder 

 på slike steder, er det nødvendig med spesielle vernetiltak.)
e olje, eller nær maskiner på en fabrikk (olje som fester seg på 
innendørsenheten, kan redusere ytelsen, generere damp eller 

et metallstøv. Hvis jern- eller annet metallstøv fester eller samler seg på 
antenne og forårsake brann.
l i nærheten.

yfrekvens.
uet til naboen. (Utendørsenhet).
an høres.

endørsenheten skal plasseres nær naboen.)
m luftvolumet, statisk trykk og kanalmotstand er riktig før luftkanalen blir 

installert.)
• Bruk ikke klimaanlegget til andre formål, som å preservere mat, presisjonsinstrumenter eller kunstgjenstander, 

eller i forbindelse med avlsdyr eller veksthus. (Dette kan forringe kvaliteten på bevarte materialer.)
• Sted der noen form for høyfrekvente apparater (herunder vekselretterenheter, private strømgeneratorer, 

tyr) og vekselretterbasert lysstoffbelysning er installert. 
, unormal kontroll eller støyproblemer med slike apparater/slikt utstyr.)
kt i et rom med vekselretterbasert lysstoffbelysning, eller på et sted som 
at signaler fra fjernkontrollen ikke blir riktig mottatt.
l.

 vindu som er utsatt for fuktig utendørsluft (det kan dannes kondens).

13-NO 14-NO
medisinsk utstyr og kommunikasjonsuts
(Det kan oppstå feil med klimaanlegget

• Når den trådløse fjernkontrollen blir bru
er utsatt for direkte sollys, er det mulig 

• Sted der det brukes organisk løsemidde
• Plasseres i nærheten av en dør eller et
• Sted der det ofte brukes spesialspray.
– 7 –

Tilbehørsdeler

elene selges separat
laten og fjernkontrollen selges separat. For å installere disse produktene, følger du installasjonsveiledningen 
følger med.

Delenavn Ant. Form Bruk

llasjonsveiledning 1 Denne 
bruksanvisningen

(Overlever til kundene)
(Se den vedlagte CD-R-platen for andre språk enn de som brukes 
i denne installasjonsveiledningen.)

OM 1 — Installasjonsveiledning

eisolerende rør 2 For varmeisolering av rørforbindelsen

llasjonsmønster 1 — For sjekking av takåpning og posisjonen til hovedenheten

llasjonsmåler 2 For posisjonering i takstilling 
(Skal brukes med installasjonsmønsteret)

eisolator 1 For varmeisolering av avløpskoblingen

risk skive 4 For å henge opp enheten

er 4 For å henge opp enheten

ebånd 2 For tilkobling av dreneringsrør

ibel slange 1 For justering av kjernen av avløpsrøret

3 Valg av instal
ADVARSEL

• Installer utendørsenheten på en plass
Hvis styrken er utilstrekkelig, kan enhete

• Installer klimaanlegget i en høyde av 
Det er farlig å stikke hendene eller andre
komme i kontakt med roterende vifter el

CAUTIONFORSIKTIG
• Ikke installer på steder der det kan le

Hvis det lekker gass som samler seg run

Installer klimaanlegget på et sted, s
betingelser:
• Plasseres der enheten kan installeres h
• Plasseres der det er tilstrekkelig plass f
• Plasseres der drenert vann ikke vil forå

Unngå å installere det på følgende 
• Sted som er utsatt for luft med høyt sal

svovelgass (varm kilde). 
(Hvis den aktuelle enheten skal brukes

• Et restaurantkjøkken der det brukes my
varmeveksleren og resindeler (viften) i 
duggdråper eller deformere resindeler).

• På steder hvor det finnes jern- eller ann
innsiden av klimaanlegget, kan det selv

• Sted der det brukes organisk løsemidde
• Sted nær en maskin som genererer hø
• Sted der luftuttaket blåser rett inn i vind
• Sted der støy fra utendørsenheten lett k

(Vær oppmerksom på støynivået når ut
• Sted med dårlig ventilasjon. (Kontroller o
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*1 Hv
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rør
*3 Fo

V
Ved kontinuerlig drift av innendørsenheten under forhold med høy fuktighet, kan det dannes kondens og lekke 
vann.
Luft med svært høy fuktighet (duggpunkt: 23 °C eller mer) kan skape kondens i taket.
1. Når enheten installeres i tak med skrånet yttertak.
2. Nå
3. Kjø

KR
Hvis
topp

Enhet: m

tet Standard / 4-veis i tabellen nedenfor, har varmluften vanskelig for å 

 for montering i høyt tak eller retningen på luftstrømmen. 

ket
Enhet: m

-veis luftstrøm, er det lett å merke luftstrømmen på grunn av den kjøligere 

, kan du konfigurere fjernkontrollen til å endre hvor lenge varselskiltet for 

sstillende oppvarming på grunn av installasjonsstedet til 
g, kan deteksjonstemperaturen for oppvarmingen heves.
len for prosedyre for innstillinger.

Installerbar takhøyde
Opptil 2,7

Opptil 3,5

05 til 
2 Type AP015 Type AP018 Innstilling av høyt 

tak
4-veis 4-veis Innstillingsdata

2,9 3,5 0000

3,2 — 0001

3,5 — 0003

15-NO 16-NO
– 8 –

r enheten installeres på et sted der innsiden av taket brukes om friskluftinntak.
kken

AV
 fuktigheten i taket er høyere enn 80 %, skal det festes varmeisolasjon på innendørsenhetens side- og 
flate. (Bruk varmeisolasjon som er minst 10 mm tykk.)
stallasjonssted
 for at det er nok plass til å installere enheten og til å gjøre vedlikehold på den. Sørg for at det er 15 mm eller 
 klaring mellom topp-platen på innendørsenheten og takflaten.

Enhet: mm

AV
is det ikke er noen takplater skal lengden på opphengsbolten være mer enn 400 mm.
nter et servicepanel på høyre side av den elektriske kontrollboksen (størrelse: 450 × 450 mm eller mer) for å trekke 
, vedlikehold og service.
r justering av monteringshøyden på innendørsenheten.

alg av installasjonssted

20
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r m
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1000 eller mer
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1000 eller mer
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En hindring

15
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er

*1
 40

0 
el

le
r m

er

56
0 

el
le

r m
er

*3 Kontrollport
(□450)

*2 Kontrollport
(□450)

1000 eller mer

Takhøyde

Når høyden til taket er større enn elemen
nå ned til gulvet.
Det er nødvendig å endre innstilte verdier

▼ Det kan installeres en høydelist i ta

KRAV
Når det brukes høyt tak (1) eller (3) med 4
utløpsluften.

Avhengig av hvordan enheten er installert
filterrensing skal lyse.
Når det er vanskelig å opprettholde tilfred
innendørsenheten eller rommets utformin
Se "8. Aktuelle kontroller" i denne manua

Modell MMU-
Type AP005 til AP012

Type AP015 til AP018

Innendørsenhet, kapasitet/
type

Type AP0
AP01

Luftstrømretning 4-veis

Standard (fabrikkinnstilling) 2,7

Høyt tak (1) —

Høyt tak (3) —
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l 5

94

Bunnflaten til takplaten

Utvendige mål for enhet 575

Elektrisk kontrollboks

Bunnflaten til takplaten

Takplate

Opphengsbolt M10 eller W3/8 
(Anskaffes lokalt)

Avløpsåpning 
(VP20)

Kabeloppføring 
(for strømforsyning)

Knockout for enkel OA 
for Ø100

40
0,

5

Vinkel på opphengsbolt 496 til 538

Mål for takåpning 580 til 594

5

,7

Innendørsenhet

Bunnflaten til takplaten

V
in

ke
l p

å 
op

ph
en

gs
bo

lt 
53

5 17
4,

5

32
5,

5

2,5 til 9,5

17-NO 18-NO
8

12

Modell MMU- A
AP005 til AP012 9,

AP015 til AP018 12
– 9 –

Installasjon
AV
 nøye med å etterkomme følgende regler for å unngå skade på innendørsenheter og personskade.
gg ikke tunge gjenstander på innendørsenheten. (Selv om enhetene er innpakket.)

ær om mulig inn innendørsenheten i emballasjen. Bruk et stoffstykke som støtpute for å unngå skade på 
nendørsenheten hvis det er nødvendig å pakke den ut før den bæres på plass.
old bare i metallkrokene (4 punkter) når innendørsenheten skal flyttes.
v ikke trykk på de andre delene (kjølerør, dreneringspanne, skumgummideler eller resindeler, osv).
et kreves minst to personer for å bære kassen, og bunt den ikke med plastbånd på andre steder enn de som er 
gitt.

tvendige mål

13 til 20 Mål for takåpning 580 til 594 13 til 20

Utvendige mål for panel 620 13
 ti

l 2
0

13
 ti

l 2
0

M
ål

 fo
r t

ak
åp

ni
ng

 5
80

 ti
l 5

94

U
tv

en
di
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ål
 fo

r p
an

el
 6

20

Utvendige mål

32
0

70

Ø162

53 193

ØA

Bunnflaten til takplaten

Kabeloppføring 
(til fjernkontroll)

U
tv

en
di

ge
 m

ål
 fo

r e
nh

et
 5

75

Tilkoblingsport for dreneringsrør 
(gassiden)

Tilkoblingsport for dreneringsrør 
(væskesiden) Ø6,4
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ven 

 
en, og heng 

enheten er i 

 

re og justere 
takåpningen 
øyden (2) 

 på den.)

For gittertaket, hell enheten og monter enheten fra den 
elektriske kontrollboksens side som vist på figuren 
nedenfor.

CAUTIONFORSIKTIG
Før installasjon av innendørsenheten, fjerner du tapen 
som holder viften og klokken. Hvis enheten startes uten 
at tapen fjernes, kan dette skade viftemotoren.

olt

hør)
e at bolten 
ed (for 
 må den 
under 
braketten 
å figuren.

Mutter
M10 eller W3/8

ngsbolter 
alt.

Gittertak
Den elektriske 
kontrollboksens side

Innendørsenhet
Nivåmåler (toleranse: maks 5 mm)

Opphengsbolt

Hengebrakett

Installasjonsmåler

(1) 2,5–9,5 mm
Takplate

(2
) 2

3–
28

 m
m

Innendørsenhet

Installasjonsmåler

(2) 23–28 mm

Takplate

(1) 2,5–9,5 mm

19-NO 20-NO
– 10 –

teskruer
or panel

Installasjonsmønster
(Tilbehør)

Festehull for 
installasjonsmønster
pning av taket og 
stallasjon av 
pphengsbolter
ntroller røret/ledningsopplegget etter at enheten 
engt opp for å bestemme hvor innendørsenheten 
l installeres og hvilken orientering den skal ha.

ne taket og installer opphengsboltene etter at du 
 bestemt hvor innendørsenheten skal installeres.
ensjonene på takåpningen og vinkelen på 
hengsboltene finner du i skjemategningen og på 

tallasjonsmønsteret.
r det innvendige taket allerede er på plass, skal 
neringsrøret, kjølerøret, kontrolledninger og 
nkontrolledninger kobles til tilkoblingsstedene før 
endørsenheten henges opp.

 opphengsbolt og mutre for installasjon av 
dørsenheten (dette er ikke inkludert).

 installasjonsmønsteret (tilbehør).
llasjonsmønsteret ligger i lokket på emballasjen.

 eksisterende tak>
installasjonsmønsteret til å plassere takåpning og 
engsbolter.

 nye tak>
installasjonsmønsteret til å plassere takåpningen 
ket er lagt.

er at opphengsboltene installeres, installeres 
endørsenheten.
er at du har løsnet platens festeskruer, hekt de fire 
lene i leggmønsteret på dem.
d oppheng i taket, åpnes taket langs de utvendige 
turene av installasjonsmønsteret.

Klargjøre innvendig tak
Innvendig takutførelse kan variere, avhengig av 
bygningskonstruksjonen. Ta kontakt med byggeren 
eller den som har utført innredningsarbeidet for 
nærmere detaljer.
Etter at takplaten er fjernet, er det viktig å forsterke 
takrammen og passe på at det installerte taket er i 
vater for å unngå vibrasjon i takplatene.
1. Skjær ut og fjern takrammen.
2. Forsterk den utskårne delen av takrammen og sørg 

for takdragere for å feste enden av takplaten.

Installere opphengsbolter
Bruk M10-opphengsbolter (4 stk., anskaffes lokalt). 
Innstill vinkelen i forhold til størrelsen på enheten, som 
vist i illustrasjonen nedenfor.

hengsbolt M10 eller W3/8 4 deler

utter M10 eller W3/8 12 deler

Ny betongsåle
Sett i boltene med monteringsbraketter eller 
ankerbolter.

Rammestruktur i stål
Bruk eksisterende vinkler eller installer nye 
støttevinkler.

Eksisterende betongsåle
Lag hull og bruk ankere, plugger eller bolter.

Gummi
Ankerbolt

(Vingebrakett) (Glidebrakett) (Ankerbolt for 
røroppheng)

Opphengsbolt

Opphengsbolt Støttevinkel

Installasjon av takåpning og 
opphengsbolter

• Fest en mutter (anskaffes lokalt) og ski
(medfølgende) til hver opphengsbolt.

• Sett en skive på hver side av T-sporet i
opphengsbraketten på innendørsenhet
opp innendørsenheten.

• Kontroller at de fire sidene av innendørs
vater (toleranse: maks 5 mm).

• Fjern installasjonsmåleren (tilbehør) fra
installasjonsmønsteret.

• Bruk installasjonsmåleren til å kontrolle
forholdet mellom innendørsenheten og 
(1) 2,5–9,5 mm: 4 sider) og opphengsh
(23-28 mm: 4 hjørner).
(Veiledning i bruk av måleren er trykket

Opphengsb

Nivå

Hengebrakett

Skive (tilbe
For å hindr
skal falle n
sikkerhet),
settes rett 
opphengs
som vist p

Eksenterskive 
(tilbehør)

Mutter M10
eller W3/8

Opphengsbolt
M10 eller W3/8

* Skaff opphe
og mutre lok

* Installeres med merket 
"UP" vendt opp.
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KRAV
• Varmeisolere dreneringsrøret til innendørsenheten.
• Varmeisolere koblingen til innendørsenheten. 

Dårlig varmeisolering skaper kondens.
• Legg dreneringsrøret med helling (1/100 eller mer), og 

ikke lag utbulninger eller knær i rørene. Dette kan 
skape ulyder.

• Lengden på hellende dreneringsrør bør være maks. 
20 meter.
Hvis røret er langt, må det utstyres med braketter med 
1,5 til 2 meters intervaller for å være stabilt.

• Installer fellesrørene som vist i følgende figur.

• Ikke bruk kraft på koblingene til dreneringsrøret.
• VDC-rør kan ikke kobles direkte til drenrørsporten på 

innendørsenheten.
For å koble dreneringsrøret til koblingsporten, fester 
du den fleksible slangen med slangeklemmer, hvis 
ikke kan det oppstår skade eller lekkasje på 
drenrørsporten.

Bøy 
(Felle)

Bøy

Brakett

1/100 eller mer 
nedoverVarmeisolator

1,5– 2 m

Buet
form

Fangst

Feil

VP20
Så langt som mulig (100 mm)

Nedadgående 
skråning 1/100 
eller mer

VP30 eller mer

VP20 VP20

21-NO 22-NO
Rett Bøy
– 11 –

stallasjon av takplate 
elges separat)

ler takplaten i samsvar med 
lasjonsveiledningen som følger med, etter at rør 
ektriske arbeider er fullført.
oller at installasjonen av innendørsenheten og 
ningen er korrekt, og installer den.

AV
ekk godt til alle fester mellom takplate og takflate og 
ellom takplate og innendørsenhet.
ap mellom delene vil gi luftlekkasje og vil skape 
ndens eller vannlekkasje.
ern hjørnestykkene fra de fire hjørnene på takplaten 
 installer takplaten på innendørsenheten.

stallasjon av fjernkontroll 
elges separat)

stallasjon av en ledningstilkoblet fjernkontroll, 
r du installasjonsveiledningen som følger med 
ontrollen.
kk ut ledningen til fjernkontrollen sammen med 
lerør eller dreneringsrøret.
sser ledningen til fjernkontrollen langs oversiden 
kjølerøret og dreneringsrøret.
e legg fra deg fjernkontrollen der den kan utsettes 
direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.

Trådløs fjernkontroll
Sensoren på innendørsenheten med trådløs 
fjernkontroll kan motta et signal fra en avstand på ca. 7 
m. Basert på det fastsetter du et sted hvor 
fjernkontrollen drives og hvor installasjonen kan finne 
sted.
• Betjen fjernkontrollen, bekreft at innendørsenheten 

mottar signaler, og installer den.
• Hold 1 meters avstand fra apparater som TV, stereo 

osv.
(Kan gi forstyrrelse av bilder osv.)

• For å unngå funksjonsfeil, bør du velge et sted som 
ikke har fluorescerende lys eller direkte sollys.

• To eller flere (opptil 6) innendørsenheter med trådløs 
fjernkontroll kan installeres i samme rom.

7 m
 eller m

indre

5 Avløpsrør
CAUTIONFORSIKTIG

Utfør arbeidet med dreneringsrør i sam
installasjonsveiledningen, slik at vanne
ordentlig drenert, og bruk varmeisolasj
unngå kondens.
Ukorrekt røropplegg kan resultere i van
rommet, slik at møbler blir våte.

Rør / varmeisolerende
materiale

Følgende materialer kreves for røropplegg
på stedet.

Fleksibel slange
Bruk den fleksible slangen til å justere sen
det harde vinylkloridrøret.
• Ikke bruk den fleksible slangen strukke

deformer den.
• Fest den myke enden av slangen med 

slangeklemme.
• Bruk den fleksible slangen i det horison

Røropplegg Hardt vinylkloridrør VP20 
(utvendige mål: Ø26 mm)

Varmeisolator Polyetylenskum: 
Tykkelse 10 mm eller mer

Riktig Feil
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Tilkoble dreneringsrør
• Koble det harde VP20-vinylkloridrøret (anskaffes 

lokalt) til det fleksible dreneringsrøret ved å bruke 
me

CAUTIONFORSIKTIG
Hell vannet forsiktig så det ikke søles rundt i 

T
fo
d

Inne
eidene er 

dig, trekker 
 elektriske 

ved å plugge 
mene R (L) 

 starte.
, hvis ikke 

t.)
n fra 

rlig til 
et skal.)
 

ryteren, må 
du huske å sette den tilbake igjen.)

Gjør varmeisolering
• Som vist i figuren, må du dekke den fleksible slangen 

og slangeklemmen med varmeisolasjon opptil 
bunnen på innendørsenheten, uten noe gap.

• Dekk til dreneringsrøret sømløst med 
varmeisolasjon som kan kjøpes lokalt, slik at den 
overlapper med varmeisolasjonen med 
drenkoblingen.

* Legg sømmene på varmeisolasjonen opp for å 
unngå vannlekkasje.
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Strømkontakter

220–240 V, 50 Hz
220 V, 60 Hz

Legg varmeisolasjon sømløst fra flaten på 
innendørsenheten.

Fleksibel slange Slangebånd

Påfestet 
varmeisolasjon

Varmeisolasjon kan 
kjøpes lokalt

Hardt vinylkloridrør

23-NO 24-NO
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dfølgende slangebånd. innendørsenheten, da dette kan føre til funksjonsfeil. L N

Trekk kontakt CN34 (rød) ut fr
kretskortet.

CN34 
(RØD)

Sort

Sort

Rødt

Hv
lebestoff kan ikke brukes med rørtilkoblingsporten 
yk muffe) til innendørsenheten.

åse at du bruker det påfestede slangebåndet for 
sting, ellers kan det oppstå skader eller 
nnlekkasje fra tilkoblingsporten til dreneringsrøret.

Kondensvannpumpe
Hvis det er helt umulig å helle dreneringsrøret nedover, 
kan det helle litt oppover.
• Høyden på dreneringsrøret må være minst 850 mm 

fra undersiden på innendørsenheten. 
• Trekk dreneringsrøret ut av utløpet på 

innendørsenheten, opptil 300 mm, og bøy det rett 
opp. 

• Fra der røret er bøyd oppover, legger du røret i en 
skråning nedover. 

• Røret må helle nedover rett etter stigningen. 

Kontroller dreneringen
Test forbindelsen og sjekk at vannet dreneres korrekt 
og at det ikke lekker vann fra noen av rørskjøtene.
Sjekk drenering også når anlegget brukes til varming.
Bruk en mugge eller slange til å helle vann (1500–2000 
cc) i utløpsporten før du setter på takplaten.
Helle vannet gradvis slik at det ikke søles på motoren 
til dreneringspumpen.

ilkoblingsport 
r 

reneringsrør
Rett inn det påfestede 
slangebåndet mot 
enden av slangen, sett 
strammeposisjonen 
oppover og stram så til.

VP20 vinylkloridrør
(Anskaffes lokalt)

Myk muffeMyk muffe

Klebestoff er 
forbudt

Fleksibel 
dreneringsslange

Slangebånd

ndørsenhet

10 mm eller mindre

12 mm ±5

Tiltrekningsmoment:
3,0~3,5 N•m

Min 28 mm
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• Hell på vannet etter at de elektriske arb
ferdig Bruk KJØLE-modus.

• Hvis elektrisk tilkobling enda ikke er fer
du ut flottørbryteren (CN34: rød) fra den
kontrollboksen, og sjekker dreneringen 
enfaset 220-240 V spenning til rekkeklem
og S (N).
Når dette gjøres, vil dreneringspumpen
(Aldri bruk 220–240 V til , ,  eller 
vil det oppstå problemer med kretskorte

• Test dreneringen mens du lytter til lyde
dreneringspumpemotoren.
(Hvis lyden fra motoren går fra kontinue
intermitterende, dreneres vannet som d
Etter kontrollen går pumpemotorene, og
flottørbryteren kobles inn.
(Hvis du sjekker ved å trekke ut flottørb

Luftutslipp
sområde

Sett den førende delen av slang
mellom varmeveksleren og 
dreneringspannen, og bøy det 
nedover.

Polyetylen hån
pumpe vanne
dreneringspan

Dreneringspann

Varmeveks

U1 U2 A
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Mode

Rørdim

6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

rekke, 

tilkoblinger

ntnøkkel for 
sdeler, som 
heten, med 

asslekkasje 

e og trekk til 
ekk deretter 

tnøkkel, som 

teren 
ene.

Trekk til mutteren innenfor det angitte området for 
tiltrekkingsmoment.

rsenhetene.

eten.

Lekkasjetest, evakuering og 
andre prosedyrer

For lekkasjetest, evakuering, påfylling av kjølemiddel 
og test av gasslekkasje, henvises du til 
installasjonsveiledningen på utendørsenheten.

KRAV
Ikke forsyn strøm til innendørsenheten før tetthetstesten 
og evakueringen er fullført. (Hvis innendørsenheten har 
strøm på, er pulsmotorventilen helt lukket, noe som 
forlenger evakueringstiden.)

Åpne ventilen helt
Åpne ventilen på utendørsenheten helt opp.
Se nærmere detaljer i installasjonsveiledningen som er 
festet på utendørsenheten.

Varmeisolasjonsprosess
Sett på varmeisolasjon på rørene både på væskesiden 
og gassiden.
Sørg for å bruke et materiale som er varmebestandig til 
en temperatur på 120 °C eller høyere som 
varmeisolasjon på rørene på gassiden.
Legg den medfølgende varmeisoleringen på 
rørkoblingen på innendørsenheten, uten gap.

KRAV
• Monter varmeisolasjonsmaterialet på 

rørtilslutningsstykket til innendørsenheten helt opp til 
begynnelsen av røret uten at røret er synlig. (Hvis 
røret er synlig fra utsiden, resulterer dette i 
vannlekkasje.)

• Vikle varmeisolasjonen med skjøtene vendt opp (mot 
taket).

Enhet: N•m

smoment
 1,8 kgf•m)

l 4,2 kgf•m)

 6,1 kgf•m)

Innendørsenhet

Kobling
Varmeisolasjonsrør 
(tilbehør)

Kragemutter

Varmeisolasjon 
på røret

Legg varmeisolasjon på røret, uten noe 
gap mot innendørsenheten.

Sømmen skal vende opp 
(mot taket).

Isolasjonsbånd 
(anskaffes lokalt)

25-NO 26-NO
* Ved utkragning for R410A med det 
konvensjonelle utkragningsverktøyet skal 
det strekkes ut ca.
0,5 mm mer enn for R22 for å passe til 
den angitte utkragningsstørrelsen.
En kopperrørmåler er nyttig for å justere 
størrelsen på fremspringsmarginen.

A
Rør for utendørsenhet
Formen på ventilene varierer med utendø
Se nærmere detaljer om installasjonen i 
installasjonsveiledningen for utendørsenh
– 13 –

Rør for kjølemiddel

ør for kjølemiddel
uk følgende gjenstand til rør for kjølemiddel.
teriale: Sømløst fosforoksidert kobberrør.
ggtykkelse: 0,8 mm eller mer (C1120T-0)
gemutre og utkragingsarbeid er også forskjellig 

 enheter med alminnelig kjølemiddel.
sne flensmutteren som sitter på klimaanleggets 
vedenhet, og bruk den.

AV
kjølerøret er langt, skal det forsynes med braketter 
 2,5 til 3 m mellomrom for å feste kjølerøret. Ellers 
det oppstå unormal lyd.

CAUTIONFORSIKTIG
KTIGE PUNKTER FOR RØROPPLEGG
jern støv og fuktighet fra innsiden av 
lkoblingsrørene.
tram tilkoblingen (mellom rør og enheten).
vakuer luften i tilkoblingsrørene med en 
AKUUMPUMPE.
ontroller om det forekommer gasslekkasje. 
oblingspunkter)

ørdimensjon

Tillatt rørlengde og 
høydeforskjell

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

Utkraging
• Kutt røret med en rørkutter.

Fjern alle ujevnheter. 
Ujevnheter kan forårsake gasslekkasje.

• Sett inn en kragemutter og krag deretter ut røret.
Størrelsene for R410A er forskjellig fra kjølemiddelet 
R22 og kun utkragingsverktøy som er nyutviklet 
spesielt for R410A blir anbefalt.
Konvensjonelt verktøy kan 
imidlertid brukes ved justering 
av utspringsmarginen på 
kobberrøret.

▼ Utspringsmargin ved 
utkraging: B (enhet: mm)

Stiv (clutchtype)

▼ Utkraging, diameter: A (enhet: mm)
llnavn MMU-

Type AP005, 
AP007, AP009, 

AP012
Type AP015, 

AP018

ensjon
Gassiden 9,5 mm 12,7 mm
Væskesiden 6,4 mm 6,4 mm

Kobberrørets ytre mål

Verktøy som 
er brukt for 

R410A
Konvensjonelt 

verktøy

R410A R410A
6,4, 9,5

0–0,5 1,0–1,5
12,7

Kobberrørets ytre mål A
+0
–0,4

R410A

B

Stramme tilkobling

CAUTIONFORSIKTIG
Trekk ikke til for hardt. Mutteren kan da sp
avhengig av forholdene.

▼ Tiltrekningsmoment for flensede rør
Trykket for R410A er høyere enn for R22.
(Omtrent 1,6 ganger) Bruk derfor en mome
å trekke til de utkragede rørenes tilkobling
kobler sammen innendørs- og utendørsen
det angitte tiltrekkingsmomentet.
Feilaktige tilkoblinger kan forårsake både g
og problemer med kjølekretsen.
Rett inn midtpunktene på tilkoblingsrøren
flensmutteren så langt det går for hånd. Tr
til mutteren med en skrunøkkel og momen
vist i figuren.

KRAV
Unormalt hard tiltrekking kan gjøre at mut
sprekker, avhengig av installasjonsforhold

Kobberrørets ytre mål Tiltrekning
6,4 mm 14–18 (1,4 til

9,5 mm 34– 42 (3,4 ti

12,7 mm 49–61 (4,9 til

Bruk to nøkler
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KRAV
• Overhold de lokale forskriftene nøye, som gjelder for 

hvert land, ved trekking av strømledningene.
• Fø

ak
le

• N
bu

• Fø
fø

• Sl
ev

llerkoblinger
l kontrollkobling mellom innendørs- og utendørsenheten og ti sentral 

t ledning.
r den totale lengden av ledningen mellom innendørs- og 
dningen til det sentrale kontrollsystemet.

n
ukes til kobling av fjernkontroll og gruppefjernkontroller.

ntrollen (RBC-AMS54E*), følger du installasjonsveiledningen som følger 

nikasjonslinje) og AC 220-240 V kan ikke være parallelle med 
 kanaler. Dette vil kunne skape forstyrrelser for kontrollsystemet.

220 V – 240 V ~, 50 Hz
220 V ~, 60 Hz

ngskobling / sikringsstørrelse for innendørsenheter må velges på grunnlag av 
dørsenhetene.

Under 50 m 2,5 mm2

Ledningsstørrelse (opptil 1000 m) 1,25 mm²
(opptil 2000 m) 2,0 mm²

Ledningsstørrelse (opptil 1000 m) 1,25 mm²
(opptil 2000 m) 2,0 mm²

ontroller Ledningsstørrelse: 0,5 mm² til 2,0 mm²

ll og mellom Kun med tilkoblet type Opptil 500 m

Med trådløs type inkludert Opptil 400 m*1

oll til enheter = L1 + L2 + … Ln Opptil 200 m

L1
L

L2 Ln
Kobling mellom fjernkontroll og enhet

ndørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Ekstern (Maks 8 enheter)

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

27-NO 28-NO
– 14 –

lg anvisningene i installasjonsveiledningen for den 
tuelle utendørsenheten når det gjelder 
dningsopplegg for strømforsyning.
år ledningene er koblet til rammeklemmene, skal de 
ntes sammen og festes med en ledningsklemme.
r kjølerørene og kontrolledningene i den samme 

ringen.
å ikke på strømmen til innendørsenheten før 
akuering av kjølerørene er utført.

kontroll
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
ruk de angitte kablene og koble dem til 
ntaktene. Fest dem godt for å forhindre at ytre 
aft på kontaktene har noen påvirkning på 
koblingen.
angelfull tilkobling eller forankring kan føre til brann 
l.
oble til jordledningen. (jordingsarbeid)
angelfull jording kan føre til elektriske støt.
ke koble jordledninger til gassrør, vannrør, 
navledere eller jordledninger for telefonkabler.
nheten skal installeres i henhold til nasjonalt 
gelverk for elektriske installasjoner.
anglende elektrisk kapasitet eller feilaktig 
stallasjon kan føre til elektriske støt eller brann.

CAUTIONFORSIKTIG
ilaktig eller mangelfull ledningsføring vil forårsake 

ektrisk brann eller røyk.
ørg for å installere en jordfeilbryter som ikke utløses 
 trykkbølger.

vis det ikke blir installert en jordfeilbryter, kan dette 
rårsake elektrisk støt.
ruk ledningsklemmene som følger med produktet.
åfør aldri skade eller riper på den strømførende 
ernen og den indre isoleringen på strømledninger og 
mmenkoblingskabler når disse skrelles av.

ruk strøm- og forbindelsesledninger med angitt 
kkelse og type, og bruk nødvendig 
skyttelsesanordninger.

ke koble til strøm på 220 V – 240 V til 
mmeklemmen ( , , , ) for kontrolledninger. 
vis dette gjøres, kan systemet svikte.)
ekk strømledningene, slik at de ikke kommer i 
ntakt med den svært varme delen av røret.

elegget kan smelte og resultere i et uhell.

Spesifikasjoner for 
strømledning og 
kommunikasjonsledning

Strømledning og kommunikasjonsledning kjøpes 
lokalt.
For strømforsyningsspesifikasjoner, se tabellen 
nedenfor. Hvis kapasiteten er lav, kan det være fare for 
overoppheting og brann.
For spesifikasjoner om strømkapasitet på 
utendørsenheten og strømledninger, se 
installasjonsveiledningen festet til utendørsenheten.

Strømforsyning til innendørsenheten
• For strømforsyning til innendørsenheten må du 

klargjøre strømforsyningen separat fra forsyningen 
til utendørsenheten.

• Arranger strømforsyning, automatsikring og 
hovedbryter for innendørsenhetene som er koblet til 
samme utendørsenhet, slik at de brukes felles.

• Strømledningsspesifikasjoner: Ledning som er 3-
ledet 2,5 mm², i samsvar med design 60245 IEC 
57.

U1 U2 A B

▼ Spenningsforsyning

Kontrollkoblinger, sentral kontro
• 2-kjenes med polaritetsledere brukes ti

kontrollerkobling.
• Unngå støy ved å bruke 2-kjernet isoler
• Lengden på kommunikasjonslinjen bety

utendørsenhetene, pluss lengden på le

▼ Kommunikasjonslinje

Kabeltilkobling av fjernkontrolle
• 2-kjernet med ikke-polarisert ledning br

*1 For informasjon om den kablede fjernko
med fjernkontrollen.

CAUTIONFORSIKTIG
Ledningen til fjernkontrollen (kommu
hverandre, og kan ikke ligge i samme

Spenningsforsyning

Strømbryter/automatsikring eller strømforsyni
de akkumulerte, totale strømverdiene til innen

Strømforsyningskobling

Kontrollkobling mellom innendørsenheter 
og utendørsenhet (2-kjernet isolert 
ledning)

Sentral kontroll-linjekobling (2-kjernet 
isolert ledning)

Kobling av fjernkontroll, kobling mellom fjernk

Total ledningslengde for kobling av fjernkontro
fjernkontroller = L + L1 + L2 + … Ln

Total ledningslengde for kobling av fjernkontr

Innendørsenhet Inne
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g og fjernkontrolledning. (Høyspenningskretsen skal ikke kobles til.)
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Kommunikasjon 

Jordingsskrue

Ledningsklemme*1

Strømforsyningsledninger (L-, N-terminaler)

or å plassere klemmen til kabelen ved hjelp av 
hold til kabeltype og -mål.

s på høyre eller venstre side.
 er tilkoblet, skal to kabler klemmes i én 

Spesifikasjon Plassering av 
kabelklemme

3-ledet standardledning 2,5 mm² Side D

4-ledet standardledning 1,5 mm² Side C

Side D 
(Mellomrom: 8,5 mm)

Side C 
(Mellomrom: 4 mm)

Skruer

Deksel for elektrisk kontrollboks

29-NO 30-NO
Gruppekontroll wires (U1, U2 
terminals)

Fjernkontrolledninger (A-, B-terminaler)

Ledningsklemme*1
– 15 –

obling mellom innendørs- og utendørsenheter
KNAD

endørsenhet koblet med kontrollkobling mellom innendørs og utendørsenhetene blir automatisk 
denheten.

blingseksempel

U1 U2

U1 U2 S SU3 U6L1 L2 L3 N U4 U5 U1 U2 S SU3 U6U4 U5

L N A B

A B

L1 L2 L3 N

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

A B

U1 U2L N A B

Utendørs strømforsyning 
380 V–415 V ~, 50 Hz 
380 V ~, 60 Hz

Fjernkontroll

Innendørsenhet

Utendørs strømforsyning 
380 V–415 V ~, 50 Hz 
380 V ~, 60 Hz

Fjernkontroll Fjernkontroll

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Automatsikring Automatsikring

Lederenhet ute Følgerenhet, 
utendørs

Kontrollkobling mellom utendørsenheter

Kommunikasjonsledning mellom innendørs- og utendørsenheter

Kommunikasjonsledning mellom innendørsenheter

Innendørs strømforsyning 
220 V–240 V ~, 50 Hz 
220 V ~, 60 Hz

Jorde Jorde Jorde Jorde

Jordings
kontakt

Jordings
kontakt

Ledningstilkobling
KRAV
• Koble til ledningene med matchende ko
• Legg ledningen gjennom ledningsåpning
• Lavspenningskretsen er for kontrollednin

1. Løse de to skruene og fjern dekselet til
2. Koble til strømledningen, kommunikasj

elektriske kontrollboksen.
3. Stram skruene på rekkeklemmen, og fe

kontrollboksen. (Sørg for at tilkoblingsd
4. Sett dekselet på den elektriske kontroll

(Monter dekkplaten etter at ledningene

U
1U

2
A

Velg side C eller D f
følgende tabell i hen
* Kabelen kan feste
Når tvillingsystemer
kabelklemme.

Ledningstype

Myke gummikabler

Myke gummikabler

Krokdel
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CAUTIONFORSIKTIG
Trek

Hold 
koble

St

Tilkoblingsledning

oller

vil det ta en 
r 
t, så det betyr 
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n).
automatiske 
0 minutter 

inutter) før 
 at strømmen 

kkinnstilling) 
llingene for 

oblede 

en trådløs 

let 

Grunnleggende 
fremgangsmåte for å endre 
innstillinger

Endre innstillingene når klimaanlegget ikke er i drift.
(Stopp klimaanlegget før du gjør innstillinger.)

1 Trykk på -knappen midlertidig oppsett og 
-knappen samtidig i minst fire sekunder.

Etter en stund begynner displayet å blinke, som 
vist i figuren.
Kontroller at KODE-nummeret er [01].
• Hvis KODE-nummeret ikke er [01], trykker du på 

-knappen for å slette innholdet på displayet, 
og gjenta fremgangsmåten fra begynnelsen. 
(Betjening av fjernkontrollen er ikke mulig en 
stund etter trykk på -knappen.)
(Når klimaanlegg kjøres under gruppekontroll, 
vises " " først.
Når du trykker på , er innendørsenheten 
som vises etter "ALL" i hovedenheten.)

2 Hver gang du trykker på -knappen, 
endres numrene på innendørsenhetene i 
kontrollgruppen syklisk. Velg den 
innendørsenheten du vil endre innstillinger 
for.
Viften til den valgte enheten kjøres, og spjeldet 
svinger. Innendørsenheten du skal endre 
innstillinger for kan kontrolleres.

1

6

1
3

25

4

 

(* Displayinnholdet varierer mellom 
de ulike innendørsmodellene.)

31-NO 32-NO
– 16 –

k skruene i rekkeklemmen godt til.

ledningslengden som vist på figuren når den 
s til rekkeklemmen.

Enhet: mm
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Strømledninger og kontrolledning
CAUTIONFORSIKTIG
ørg for å feste strømkabelen med kabelklemmen slik 
t de ikke kommer vann inn i den elektriske 
ontrollboksen gjennom strømledningen.

trømledninger og 
rdledning

ipp ledningsendene. 
ømledning: 10 mm
rdledning: 10 mm
tch ledningsfargene med rekkeklemmenumrene 

 innendørsenhetens og kretsbryterens 
keklemmer, og skru ledningen god fast til deres 
ørende klemmer.
ble jordledningen til kordingsskruen.
st ledningene med en ledningsklemme.

Enhet: mm

Tilkobling i takplaten
I samsvar med installasjonsveiledningen for takplaten, 
koble spjeldmotoren på takplatens side og 
motorkontakten for spjeldet på innendørsenhetens 
side.

Adresseoppsett
Sett opp adresser i samsvar med 
installasjonsveiledningen som følger 
utendørsenheten.

Feil Riktig

rømledning Kabelklemme

R
(L)

S
(N)10

10
50

70

Jordledning

Motorkontakt for spjeld 
(innendørsenhet) Motorkontakt for spjeld 

(takplate)

8 Aktuelle kontr
KRAV
Når klimaanlegget brukes for første gang, 
liten stund etter at strømmen er slått på fø
fjernkontrollen kan brukes. Dette er normal
ikke at noe er galt.
• Når det gjelder de automatiske adressen

automatiske adressene angis med oper
utføres på kretskortet til utendørsenhete
Fjernkontrollen kan ikke benyttes mens 
adresser angis. Oppsettet kan ta inntil 1
(normalt ca. 5 minutter).

• Når strømmen slås på etter automatisk 
adresseoppsett
Det tar inntil 10 minutter (normalt ca. 3 m
utendørsenheten begynner å kjøre etter
er slått på.

Alle enheter ble satt til [STANDARD] (fabri
før de ble sendt fra fabrikken. Endre innsti
innendørsenheten om nødvendig.
Innstillingene endres med den ledningstilk
fjernkontrollen.
* Innstillingene kan ikke endres kun med 

fjernkontroll, enkel fjernkontroll eller 
gruppefjernkontroll, så en ledningstilkob
fjernkontroll må også installeres.
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Når e
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(1 
• For
• Velg SET DATA for prosedyre 4 fra “Det kan 

installeres en høydelist i taket”-tabellen på side 8 i 
denne brukerveiledningen.

fabrikkinnstillinger, angi SW501-1 og SW501-2 til AV, 
koble til en kablet fjernkontroll (selges separat), og angi 
dataene til KODE-nummer [5d] til “0000”.

rrengjøring) 
ldene.

ifiser [01].
 SET DATA 

denfor.

eeffekt
sstillende 
et til 
g, kan 
n heves. 
en varme 

ifiser [06].
4, velger du 
peraturen 
denfor.

)

av 

0003 +3 °C

0004 +4 °C

0005 +5 °C

33-NO 34-NO
0006 +6 °C
– 17 –

pesifiser KODE-nummer [  ] med 
idlertidig oppsett - / -knapper.

elg ANGI DATA [  ] med 
imerknappene  / .

rykk på -knappen. Når displayet endres 
ra å blinke til å lyse, er konfigurasjonen 
tført.
Gjenta prosedyre 2 for å endre innstillingene på 
en annen enhet.
Gjenta prosedyre 3 for å endre andre 
innstillinger på den aktuelle innendørsenheten.
Bruk -knappen for å slette innstillingene. 
Gjenta fremgangsmåte  for å foreta 
innstillinger etter at du har trykt på 2-knappen.

år innstillingene er foretatt, trykker du på 
-knappen for å fastslå innstillingene. 

år du trykker på knappen , blinker "SETTING" 
g deretter forsvinner innholdet på displayet. 
limaanlegget går inn i normal stoppemodus.

(Mens "SETTING" blinker, er det ikke mulig å 
etjene fjernkontrollen.)

stallere innendørsenhet i 
øyt tak
n innendørsenhet monteres i et tak som er 
re enn standard, må du justere lufthastigheten til 
tak.
lg grunnleggende driftsprosedyre
→ 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
 KODE-nummer i prosedyre 3, spesifiser [5d].

Når den trådløs 
fjernkontrollen er i bruk

Endre høyt tak-innstillinger med DIP-bryteren på 
mottakerdelen på kretskortet.
For informasjon, se brukerveiledningen for settet med 
den trådløse fjernkontrollen. Innstillingen kan også 
endres med bryteren på kretskortet på mikromaskinen 
inne.
* Når innstillingen er endret er det mulig å angi 

innstillingen til 0001 eller 0003, men innstilling 0000 
krever at dataendringen settes til 0000 med den 
trådløse fjernkontrollen (selges separat) med den 
vanlige bryterinnstillingen (fabrikkstandard).

◆For å gå tilbake til 
fabrikkinnstillinger

For å sette DIP-bryterinnstillingene tilbake til 

SET DATA SW501-1 SW501-2
0000

(Fabrikkinnstilling) AV AV

0001 PÅ AV

0003 AV PÅ

SW501-2
SW501-1

MCU
(IC501)

 Innstille filterskilt
Filterindikasjonsperioden (melding om filte
kan endres i henhold til installasjonsforho
Følg grunnleggende driftsprosedyre
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• For KODE-nummer i prosedyre 3, spes
• For [SET DATA] i prosedyre 4, velger du

for filterindikasjonsperiode i tabellen ne

For å sikre bedre varm
Når det er vanskelig å opprettholde tilfred
oppvarming på grunn av installasjonssted
innendørsenheten eller rommets utformin
deteksjonstemperaturen for oppvarminge
Bruk også en takvifte, o.l. for å sirkulere d
luften nær taket.
Følg grunnleggende driftsprosedyre
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• For KODE-nummer i prosedyre 3, spes
• Når det gjelder innstilt data i prosedyre 

SET DATA for avviket av deteksjonstem
som skal innstilles basert på tabellen ne

SET DATA Filterikon, lysetid
0000 Ingen

0001 150 H

0002 2500 H (fabrikkstandard

0003 5000 H

0004 10000 H

SET DATA Verdi for registrering 
temperaturendring

0000 Ingen avvik

0001 +1 °C

0002 +2 °C 
(Fabrikkinnstilling)
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Oppheve spjeldets lås
Angi vindretningen til “0000” i den nederste prosedyren 
for å låse spjeld, over.

• Når innstillingen avbrytes slukker .
Ander handlinger er de samme som de i “Låse 
spjeldene (ingen svingning)”.

Fjernkontrollsensor
Vanligvis er det temperatursensoren på 
innendørsenheten som registrerer temperaturen. Sett 
fjernkontrollsensoren til å føle temperaturen rundt 
fjernkontrollen.
Velg elementer med grunnleggende driftsprosedyre 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 ).
• For KODE-nummer i prosedyre 3, spesifiser [32].
• Velg følgende data for SET DATA i prosedyre 4.

Når  blinker, er fjernkontrollsensoren defekt.
Velg SET DATA [0000] (ikke brukt) eller skift 
fjernkontroll.

Gruppekontroll
I en gruppekontroll, kan en fjernkontroll kontrollere 
opptil 8 enheter.
• Bare en ledningstilkoblet fjernkontroll kan kontrollere 

en gruppekontroll. En trådløs fjernkontroll kan ikke 
brukes til dette.

• For koblingsprosedyre og ledninger for systemer 
med individuelle ledninger (identisk kjøleledning), 
følg "Elektrisk tilkobling" i denne håndboken.

• Kobling mellom innendørsenheter i en gruppe gjøres 
med følgende prosedyre.

• Koble sammen innendørsenheter ved å koble 
fjernkontrollens ledninger fra fjernkontrollens 
rekkeklemmer (A, B) på innendørsenheten koblet 
med en fjernkontroll til fjernkontrollens 
rekkeklemmer (A, B) på den andre 
innendørsenheten. (ikke-polaritet)

• For oppsett av adresser, se 
installasjonsveiledningen som er festet på 
utendørsenheten.

nummer 
-3

)
03

osisjon)

SET DATA 0000 0001

Fjernkontrollsensor Ikke i bruk 
(fabrikkstandard) Brukt

0000Innstillingsdata

35-NO 36-NO
– 18 –

0001-0005 
(Kode for spjeldets låsep
elg svingtype
kk på  i fire sekunder eller med når 
aanlegget ikke går.

 blinker.
ikerer KODE-nummer [F0].
lg en innendørsenhet som skal angis ved å trykke 
  (venstre side nederst).
er gang du trykker på knappen vil enhetsnumrene 
dres som følger:

ten til den valgte enheten kjøres, og spjeldet 
nger.
lg en svingetid ved å trykke på “TIME”  -
appene.

CAUTIONFORSIKTIG
 angi svingen SET DATA til “0000”.
ne innstillingen kan føre til feil på spjeldene.)

• Om "dobbeltsving"
“Dobbel” betyr at spjeldene 01 og 03 er rettet mot og 
svinger i én retning og spjeldene 02 og 04 er rettet 
mot og svinger i motsatt retning.
(Når spjeldene 01 og 03 er vendt nedover er 
spjeldene 02 og 04 vendt horisontalt.)

• Om "syklussving"
De fire spjeldene svinger uavhengig av respektive 
tidsinnstillinger.

4. Trykk på -knappen.
5. Trykk på -knappen for å fullføre innstillingen.

ing SET DATA Sving på spjeld

0001 Standardsving
(Fabrikkinnstilling)

0002 Dobbeltsving

0003 Syklussving

Ingen 
skjerm

Enhetsnummer 
1-1

Enhetsnummer 
1-2

Enhetsnummer 
1-3

Enhetsnummer 
1-4

Sving SET DATA

04 02

03

01Avløpsrør Rør for kjølemiddel

Låse spjeldene 
(Ingen svingning)

1. Trykk på  (på høyre side av kna
sekunder eller med når klimaanlegget i

 blinker.
Indikerer KODE-nummer [F1].

2. Velg en innendørsenhet som skal angis
på  (venstre side nederst).
Hver gang du trykker på knappen vil enh
endres som følger:
Viften til den valgte enheten kjøres, og 
svinger.

3. Velg et spjeld du vil låse ved å trykke p
  knapper.

4. Velg vindretningen på spjeldet du ikke 
svinge ved å trykke på “TIME”  -

* Når (4) eller (5) er valgt, kan det oppstå
i kjølemodus.

5. Bestem innstillingen ved å trykke på 
Når innstillingen er bestemt lyser .

6. Trykk på -knappen for å fullføre inns

Enhetsnummer 
1-1

Enhetsnummer 
1-2

Enhets
1

Enhetsnummer 
1-4

(1)
0001

(2)
0002

(3
00

(5)
0005

(4)
0004

SET DATA
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(Det som vises på displayet er det samme som for 
prosedyre 1.)

5 Trykk på -knappen for å avbryte (koble ut) 
prøvekjøringsmodus.

. Når 
ang etter 

inutter før 
 strømmen 
utt før du 
n 

ler 
 og velg 
app.

 4 → 5. 
er” 

n trådløse 
0 sekunder 

 som helst 

7 Etter prøvekjøringen, trykk på 
“PÅ-/AV”-bryteren for å stoppe maskinen.

<Oversikt over handlinger ved prøvekjøringer med den 
trådløse fjernkontrollen>

▼ Prøvekjøring av kjølesystemet:
PÅ/AV → 17 °C → 18 °C → 17 °C → 18 °C → 17 °C→
18 °C → 17 °C → (prøvekjøring) → PÅ/AV

▼ Prøvekjøring av varmesystemet:
PÅ/AV → 30 °C → 29 °C → 30 °C → 29 °C → 30 °C→
29 °C → 30 °C → (prøvekjøring) → PÅ/AV

ring av 
stemet
ren til 30 °C 
 for å angi 

ring av 
stemet
hørt et 
om sier "pip", 
ren til 29 °C 
 for å angi 

ring av 
stemet

mottakssignal som sier "pip", 
angi temperaturen til 17 °C 
med knappene for å angi 
temperatur.

hørt et 
mottakssignal som sier "pip", 
angi temperaturen til 30 °C 
med knappene for å angi 
temperatur.

37-NO 38-NO

 i den 
eg fra 
([TEST] forsvinner fra displayet og statusen går 
tilbake til normalt.)

6 Gjenta fremgangsmåtene 4 → 5 →
Indikatorene “Bruk” (grønn), “Tim
(grønn) og “Klar” (oransje) på de
mottakerdelen blinker i omtrent 1
og klimaanlegget starter. Gjenta 
fremgangsmåte 2 til 5 hvis hvilken
av disse indikatorene ikke lyser.
– 19 –

Prøvekjøring

ør prøvekjøring
r følgende før du slår på strømforsyningen:
ruk en 500 volts isolasjonsmåler og kontroller at 
otstanden er minst 1 MΩ mellom rekkeklemme 
 til N og jord (jording).
vis den registrerte motstanden er mindre enn 1 
Ω, skal ikke enheten kjøres.
ontroller at ventilen på utendørsenheten er helt 
pen.

strømmen være på i minst 12 timer før driften 
rtes for å beskytte kompressoren ved 
iveringsøyeblikket.
r du starter en testkjøring, stiller du inn adresser 
 å følge installasjonsveiledningen som følger 
d utendørsenheten.

tfør en testkjøring
nheten med den tilkoblede fjernkontrollen som 
.
n vedlagte operatørveiledningen for 
ørsenheten for driftsprosedyre.
r mulig å utføre en tvungen testkjøring med 
nde prosedyre, selv om driften stoppes ved at 
staten slås av.
vungne testkjøringen utkobles etter 60 minutter 
r tilbake til vanlig drift for å forhindre en 

operasjon.

CAUTIONFORSIKTIG
tfør ikke den tvungne testkjøringen i andre tilfeller 
n ved testkjøringen, fordi enheten blir utsatt for 
stra belastning.

Kablet fjernkontroll

1 Trykk på -knappen i 4 sekunder eller mer. 
[TEST] vises på displayet, slik at du kan 
velge modus i testmodusen.

2 Trykk på -knappen.

3 Velg driftsmodus med -knappen, 
[Cool] eller [Heat].
• Ikke bruk dette klimaanlegget i noen annen 

modus enn [Cool] eller [Heat].
• Temperaturkontrollfunksjonen fungerer ikke 

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

4 Trykk på -knappen for å stoppe en 
prøvekjøringen.

2, 4
3

1,5

Trådløs fjernkontroll
(RBC-AX32UW-serier)
1 Slå på strømmen i klimaanlegget

strømmen er slått på for første g
installasjonen tar det omtrent 5 m
du kan bruke fjernkontrollen. Når
har vært på tar det omtrent 1 min
kan bruke fjernkontrollen. Utfør e
prøvekjøring etter en viss tid.

2 Trykk på “PÅ/AV”-knappen på 
fjernkontrollen, velg [  Cool] el
[  Heat] med “MODE”-knappen
[  HIGH] med “FAN”-kn

3

4

5

Prøvekjøring av 
kjølesystemet

Prøvekjø
varmesy

Angi temperaturen til 17 °C 
med knappene for å angi 
temperatur.

Angi temperatu
med knappene
temperatur.

Prøvekjøring av 
kjølesystemet

Prøvekjø
varmesy

Etter at du har hørt et 
mottakssignal som sier "pip", 
angi temperaturen til 18 °C 
med knappene for å angi 
temperatur.

Etter at du har 
mottakssignal s
angi temperatu
med knappene
temperatur.

Prøvekjøring av 
kjølesystemet

Prøvekjø
varmesy

Etter at du har hørt et Etter at du har 

Sørg for at testkjøringsmetoden
trådløse fjernkontrollen skiller s
andre innendørsenheter.
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39-NO 40-NO
– 20 –

CAUTIONFORSIKTIG
• Start ikke klimaanlegget når luftfilteret ik

enheten.
• Trykk på tilbakestillingsknappen for filter

(Indikatoren  slukkes.)
Vedlikehold
glig vedlikehold>

ngjøre luftfilter
dlikehold luftfilteret hvis  vises på 
nkontrollen.

rykk på knappen  for å stoppe 
nlegget, og slå av automatsikringen.
tter kjøling eller tørking, går viften for å rense seg 
elv. Trykk to ganger på knappen  for å 
tanse operasjonen.

pne grillen på luftinntaket.
) Løsne festeskruen.

3) Hold luftinntaksgitteret, skyv kroken i pilens 
retning og åpne gitteret sakte.

3 Ta ut luftfilteret.
• Skyv utstøteren på luftfilteret bort fra grillen og 

ta ut.

1,7

Krok

4 Rengjør med vann eller støvsuge
• Hvis det forekommer store mengde

skal luftfilteret rengjøres med lunke
nøytralt vaskemiddel eller vann.

• Etter rengjøring med vann, skal luftf
ordentlig på et skyggefullt sted.

5 Sett tilbake luftfilteret.

6 Lukk grillen på luftinntaket.
• Kontroller at den fallforhindrende s

luftinntaksgitteret er festet til platen
• Gjør det motsatte av 1, fest kroken

braketten og fest skruen.

7 Drei på automatsikringen, trykk d
knappen  på fjernkontroll
starte driften.
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Varm

Viftem

Vifte

Filter

Dren

Varm

Viftem

Filter

Vifte

Grill for luftinntak/-uttak utendørsenhet Støv-/smussansamling, riper eller skadet.

Dreneringspanne Innendørs Ansamling med støv/smuss, 
smuss i avløpet

Rengjør bunnpannen og kontroller 
hellevinkelen for problemfri drenering.

Pyntepanel, 
sjalus

Rengjør dem når de er kontaminert, eller 

Ekste

l
gget, vises 
 nummer på 

ekreftelse av 

kode
gget, kan 
de: 

nnet.)
s- og 

kker på  
der.

Hvis  vises, startes modusen for kontrollkode.
• [01: Bestilling av kontrollkode] vises i KODE-

nummer.
• [Check code] vises i KONTROLL.

ilen har 

2 Hver gang du trykker på -knappen for 
temperaturinnstilling, vises kontrollkoden 
som er lagret i minnet, i rekkefølge.
Numrene i KODE-nummer indikerer KODE-
nummer [01] (nyeste) → [04] (eldste).

KRAV
Trykk ikke på -knappen, fordi hele kontrollkoden til 
innendørsenheten vil bli slettet.

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

S nummer 
stått

1

ispjeld Innendørs Støv-/smussansamling, riper påfør et beskyttelseslag.

riør Sportsklær • Rust, isolasjon flasser av
• Flassing/bobler i belegget Påfør et beskyttelsesstrøk.

• [Innendørsenhetens adresse der fe
oppstått] vises i enhetsnummer.
– 21 –

riodisk vedlikehold
t anbefales på det sterkeste at innendørs- og utendørsenhetene til klimaanlegget som er i bruk, rengjøres og 
likeholdes regelmessig for å sikre effektiv drift av klimaanlegget og for å bevare miljøet.

r klimaanlegget har vært i drift en lengre periode, anbefales det å utføre regelmessig vedlikehold (én gang i 
t). 
ntroller dessuten utendørsenheten for rust og riper. Fjern dette eller påfør rustmiddel om nødvendig.
 generell regel er at når en innendørsenhet kjøres i 8 timer eller mer per dag, skal innendørs- og 
ndørsenheten rengjøres minst hver 3. måned. Spør om råd fra en profesjonell vedrørende dette rengjørings-
dlikeholdsarbeidet.
t vedlikehold kan forlenge produktets levetid, selv om kostnadene for dette hviler på eieren.

nlatelse av å rengjøre innendørs- og utendørsenheter regelmessig vil resultere i nedsatt ytelse, frost, 
nlekkasje og til og med at kompressoren går i stykker.

ksjon før vedlikehold
nde inspeksjon må gjøres av en kvalifisert installatør eller serviceperson.

erviceveiledningen for informasjon om å fjerne.

dlikeholdsliste

Deler Inspeksjonsmetode

eveksler* Åpne luftinntaksgitteret for å fjerne klokken og viften, kontroller deretter varmeveksleren for å sjekke 
om det er blokkering eller skade.

otor Sjekk om det høres unormal støy.

Åpne luftinntaksgitteret og kontroller viften for vingling, skader eller oppsamlet støv.

-ID Åpne luftinntaksgitteret og kontroller om det er flekker eller brudd på filteret.

eringspanne* Fjern platen, klokken og dreneringsrøret og kontroller om det er blokkeringer, unormal lukt eller 
forurensning av dreneringsvannet.

Del Enhet Kontroll (visuell/lyd) Vedlikehold

eveksler Innendørs-/
utendørsenhet Støv-/smussansamling, riper Rengjør varmeveksleren når den er 

tilstoppet.

otor Innendørs-/
utendørsenhet Lyd Foreta nødvendige tiltak når lyden er 

unormal.

-ID Innendørs Støv-/smussansamling, ødelagt
• Rengjør filteret med vann når det er 

forurenset.
• Skift ut hvis det er skadet.

Innendørs
• Vibrasjon, balanse
• Støv-/smussansamling, synlig

• Skift ut viften ved sterk vibrasjon eller 
unormal balanse.

• Børst eller vask viften når den er skitten.

Innendørs-/ Reparer eller skift dem når de er deformert 

11Feilsøking

Bekreftelse og kontrol
Når det oppstår et problem med klimaanle
en kontrollkode og innendørs-ENHETENS
displayet til fjernkontrollen.
Kontrollkoden vises bare under drift.
Hvis displayet forsvinner, kan du betjene 
klimaanlegget i henhold til det følgende “B
kontrollkode” for å bekrefte.

Bekreftelse av kontroll
Når det oppstår et problem med klimaanle
kontrollkoden bekreftes ved å gjøre følgen
(Kontrollkoden lagrer opptil fire koder i mi
Kontrollkoden kan bekreftes både fra drift
stoppestatus.

1 Følgende display vises når du try
og  samtidig i minst fire sekun

Kontrollkode Innendørs-ENHETEN
der problemet har opp

3

2
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Kon
PÅ en lay (på kretskortet på utendørsenheten) for å vise aktiviteten følger med. 
Derm

Kon
Følge
• Hv
• Hv
• Hv

: Lysing : Blinking : Slukker
IPDU: Intelligent kraftdrivenhet

ALT: Blinkingen er vekselvis når det er to blinkendelamper.
SIM: Samtidig blinking med to blinkende lamper.

Navn på kontrollkode BedømmelsesenhetKab
k

r mellom innendørsenhet og fjernkontrollen 
siden) Fjernkontroll

d fjernkontrollen Fjernkontroll

r mellom innendørsenhet og fjernkontrollen 
den) Innendørsenhet

asjonskretsen mellom innendørsenhet og 

den)
Innendørsenhet

senheter I/F

asjonskretsen mellom innendørsenhet og 

en)
I/F

ser Innendørsenhet • I/F

roller Fjernkontroll

r mellom innendørsenhet og MCU Innendørsenhet

r mellom applikasjonskontrollsettet og Innendørsenhet
Applikasjonskontrollsett

rt av adressering I/F

er automatisk adressering I/F

blede innendørsenheter I/F

r mellom hovedenhet og følgerenheter for Innendørsenhet

dørs hovedenheter I/F

 automatisk adressering I/F

munikasjonen mellom utendørsenheter
elagringsenheter (problemer med mottak) I/F

ørsfølgere I/F

 utendørsenheter I/F

ølgere I/F

blemer I/F
– 22 –

trollmetode (Forklaring av følgende kontrollkodetabell i SMMS-e.)
 ledningskoblet fjernkontroll, fjernkontrollen for sentral kontroll og grensesnittkortet på utendørsenheten (I/F), et LCD-kontrolldisplay (fjernkontrollen) eller et 7-delt disp
ed kan vi få vite driftsstatus. Med bruk av denne selvdiagnosen, kan vi finne farer eller feil på klimaanlegget, som vist i følgende tabell.

trollkodeliste
nde liste viser hver kontrollkode. Finn kontrollinnhold fra listen, avhengig av hvilken del som sjekkes.

is det sjekkes fra innendørs fjernkontroll: Se “Display på tilkoblet fjernkontroll” i listen.
is det sjekkes fra utendørsenheten: Se "Utendørsenhet med 7-delt display" på listen.
is det sjekkes fra innendørsenheten med en trådløs fjernkontroll: Se “Sensorblokkdisplay på mottakende enhet” i listen.

Kontrollkode Trådløs fjernkontroll

let fjernkontroll 
ontrolldisplay

Utendørsenhet med 7-delt display Sensorblokkdisplay for mottaker
Hjelpekode Operasjon Utsatt Klar Flash

E01 — — Kommunikasjonsprobleme
(oppdaget på fjernkontroll

E02 — — Overføringsproblemer me

E03 — — Kommunikasjonsprobleme
(oppdaget på innendørssi

E04 — —
Problemer med kommunik
utendørsenhet 
(oppdaget på innendørssi

E06 E06 Antall innendørsenheter der sensor mottas normalt Reduser antallet innendør

— E07 —
Problemer med kommunik
utendørsenhet 
(oppdaget på utendørssid

E08 E08 Dupliserte innendørsadresser Dupliserte innendørsadres

E09 — — Dupliserte hovedfjernkont

E10 — — Kommunikasjonsprobleme

E11 — — Kommunikasjonsprobleme
innendørsenheten

E12 E12 01: Innendørs-/utendørs kommunikasjonsenheter
02: Utendørs-/utendørs kommunikasjonsenheter Problemer i automatisk sta

E15 E15 — Ingen innendørsenhet und

E16 E16 00: Kapasitet over
01 ~: Ant. tilkoblede enheter Kapasitet over / antall tilko

E18 — — Kommunikasjonsprobleme
innendørsenheter

E19 E19 00: Ingen hovedenhet
02: To eller flere hovedenheter Problemer med antall uten

E20 E20 01: Utendørsenhet fra annen linje tilkoblet
02: Innendørsenhet fra annen linje tilkoblet Andre linjer tilkoblet under

E23 E23 — Sendingsproblemer i kom
Problemer med antall varm

E25 E25 — Dupliserte adresser, utend

E26 E26 Antall utendørsenheter som mottok signal normalt Reduser antallet tilkoblede

E28 E28 Registrerte utedelsnummer Problemer med utendørsf

E31 E31 Antall IPDU (*1) IPDU-kommunikasjonspro



45-NO 46-NO

orproblemer Innendørsenhet

sorproblemer Innendørsenhet

sorproblemer Innendørsenhet

I/F

I/F

I/F

problemer I/F

I/F

rproblemer Innendørsenhet

lemer I/F

IPDU

nsor for utendørsenhet (TE, TL) I/F

 utendørs trykk (Pd, Ps) I/F

I/F

I/F

ndørsenhet Innendørsenhet

asjonssensor Innendørsenhet

IPDU

IPDU

retsen IPDU

or I/F

I/F

I/F

 oljenivå I/F

or I/F

ts I/F

lom innendørs- og utendørsenhet I/F

het duplisert Innendørsenhet

se duplisert I/F

ter med prioritet 
 innendørsenhet med prioritet) I/F

nendørsenhet Innendørsenhet

t / ikke-tildelt adresse Innendørsenhet, I/F

t ikke innstilt Innendørsenhet

Navn på kontrollkode BedømmelsesenhetKab
k

– 23 –

F01 — — ALT Innendørsenhet, TCJ sens

F02 — — ALT Innendørsenhet, TC2 sen

F03 — — ALT Innendørsenhet, TC1 sen

F04 F04 — ALT TD1 sensorproblemer

F05 F05 — ALT TD2 sensorproblemer

F06 F06 01: TE1 sensor
02: TE2 sensor ALT TE1 sensorproblemer

TE2 sensorproblemer

F07 F07
01: TL1 sensor
02: TL2 sensor
03: TL3 sensor

ALT TL1, TL2 eller TL3 sensor

F08 F08 — ALT TO sensorproblemer

F10 — — ALT Innendørsenhet, TA senso

F12 F12 01: TS1 sensor
03: TS3 sensor ALT TS1 eller TS3 sensorprob

F13 F13 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side ALT TH sensorproblemer

F15 F15 — ALT Koblingsfeil, temperaturse

F16 F16 — ALT Ledningsfeil på sensor for

F23 F23 — ALT Ps sensorproblemer

F24 F24 — ALT Pd sensorproblemer

F29 — — SIM Andre problemer med inne

F30 F30 — SIM Problemer med kommunik

H01 H01 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side Kompressor har sviktet

H02 H02 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side Feil på kompressor (lås)

H03 H03 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side Problem registrert i strømk

H05 H05 — Ledningsfeil på TD1-sens

H06 H06 — Lavtrykksbeskyttelse

H07 H07 — Lavt oljenivå er registrert

H08 H08

01: TK1 sensorproblemer
02: TK2 sensorproblemer
04: TK4 sensorproblemer
05: TK5 sensorproblemer

Problemer med sensor for

H15 H15 — Ledningsfeil på TD2-sens

H16 H16

01: TK1 oljekrets, systemfeil
02: TK2 oljekrets, systemfeil
04: TK4 oljekrets, systemfeil
05: TK5 oljekrets, systemfeil

Feil på oljenivådetektorkre

L02 L02 — SIM Modellinkompatibilitet mel

L03 — — SIM Innendørsenhets senteren

L04 L04 — SIM Utendørsenhets linjeadres

L06 L06 Antall innendørsenheter med prioritet SIM Dupliserte innendørsenhe
(vist på enhet som ikke er

L07 — — SIM Gruppelinje i individuell in

L08 L08 — SIM Gruppe for innendørsenhe

L09 — — SIM Innendørsenhets kapasite

Kontrollkode Trådløs fjernkontroll

let fjernkontroll 
ontrolldisplay

Utendørsenhet med 7-delt display Sensorblokkdisplay for mottaker
Hjelpekode Operasjon Utsatt Klar Flash



47-NO 48-NO

 ikke innstilt I/F

atch for utendørsenhet I/F

resse Innendørsenhet

er tilkoblet I/F

U I/F

forrigling Innendørsenhet

I/F

enhetens viftemotor Innendørsenhet

er med TD1 I/F

er drift SW IPDU

pdaget strømsvikt
er VDC (kompressor)
er VDC (kompressor)
er VDC (kompressor)

I/F

ting av kjøleribbe IPDU, I/F

mmelsesproblemer Innendørsenhet

enhetens viftemotor Innendørsenhet

flytende bak I/F

I/F

er med TD2 I/F

 ventil I/F

er drift I/F

nhet IPDU

slutningsbeskytter IPDU

Navn på kontrollkode BedømmelsesenhetKab
k

– 24 –

L10 L10 — SIM Utendørsenhets kapasitet

L17 L17 — SIM Problemer med typemism

L20 — — SIM Duplisert sentralkontrollad

L28 L28 — SIM For mange utendørsenhet

L29 L29 Antall IPDU (*1) SIM Problemer med antall IPD

L30 L30 Registrerte adresser for innendørsenhet SIM Innendørsenhet utvendig 

— L31 — — Utvidede I/C-problemer

P01 — — ALT Problemer med innendørs

P03 P03 — ALT Utløpstemperatur. Problem

P04 P04 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side ALT Høytrykksbeskyttelse und

P05 P05
00: 
01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side

ALT

Oppdaget fasemangel / op
Problemer med vekselrett
Problemer med vekselrett
Problemer med vekselrett

P07 P07 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side ALT Problemer med overopphe

P10 P10 Registrerte adresser for innendørsenhet ALT Innendørsenhet – oversvø

P12 — — ALT Problemer med innendørs

P13 P13 — ALT Problemer med utendørs 

P15 P15 01: TS-tilstand
02: TD-tilstand ALT Gasslekkasjedetektor

P17 P17 — ALT Utløpstemperatur. Problem

P19 P19 Registrerte utedelsnummer ALT Inverteringsfeil med 4-veis

P20 P20 — ALT Høytrykksbeskyttelse und

P22 P22

#0: Kortslutning i elementkretsen
#E: Problemer med VDC-spenning
#1: Problemer med deteksjonskrets
#2: Problemer med sensor for inngangsstrøm
#3: Problemer med motorlås
#C: Problemer med sensortemperatur (ingen TH-sensor)
#4: Problemer med motorstrøm
#D: Problemer med sensorkortslutning /-frigjøring (ingen TH-
sensor)
#5: Problemer med synkronisering / stepout
*Legg inn viftens IPDU-nummer i [#]-merket.

ALT IPDU-problem i utendørse

P26 P26 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side ALT Problemer med G-TR kort

Kontrollkode Trådløs fjernkontroll

let fjernkontroll 
ontrolldisplay

Utendørsenhet med 7-delt display Sensorblokkdisplay for mottaker
Hjelpekode Operasjon Utsatt Klar Flash



49-NO 50-NO

Prob

TCC-L

sisjon oppdagelseskrets IPDU

enhet
sfølger i gruppen) Innendørsenhet

*1  A
01
02
03
08
09
0A
0B

å kontrollkode BedømmelsesenhetSent

anordning TCC-LINK

ordning TCC-LINK

ensesnitt Generelt utstyr, I/F

nhet
TCC-LINK

i TCC-LINK, sentralkontrollenhet

Navn på kontrollkode BedømmelsesenhetKab
k

– 25 –

lem oppdaget på TCC-LINK sentral kontrollanordning

INK: TOSHIBA Carrier Communication Link.

P29 P29 01: Comp. 1 side
02: Comp. 2 side ALT Systemproblem i komp.po

P31 — — ALT Annet problem i innendørs
(Problemer med innendør

ntall IPDU
: Problem med kompressor 1
: Problem med kompressor 2
: Problem med kompressor 1 og 2
: Problemer med Fan1
: Problemer med kompressor 1, Fan1
: Problemer med kompressor 2, Fan1
: Problemer med kompressor 1 og 2, Fan1

11: Problem med kompressor 1, fan 2
12: Problem med kompressor 2, fan 2
13: Problemer med kompressor 1 og 2, og Fan2
18: Problemer med Fan 1 og 2
19: Problem med kompressor 1, Fan1 og 2
1A: Problem med kompressor 2, Fan1 og 2
1B: Alle

Kontrollkode Trådløs fjernkontroll
Navn pralstyringsenhet, 

indikasjon
Utendørsenhet med 7-delt display Sensorblokkdisplay for mottaker

Hjelpekode Operasjon Utsatt Klar Flash
C05 — — — Mottaksfeil på TCC-LINK sentral kontroll

C06 — — — Sendefeil på TCC-LINK sentral kontrollan

C12 — — — Batchalarm på generelt utstyrs kontrollgr

P30
Avvik iht. feilinnhold i enhet med alarm Problemer med gruppekontroll for følgere

— — (L20 vises.) Dupliserte adresser til innendørsenheter 

Kontrollkode Trådløs fjernkontroll

let fjernkontroll 
ontrolldisplay

Utendørsenhet med 7-delt display Sensorblokkdisplay for mottaker
Hjelpekode Operasjon Utsatt Klar Flash



12

* Un

M

M

M

M

M

M

msvarserklæring

ke eller driftsmessige endringer utføres uten samtykke fra produsenten.

IER CORPORATION
uji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

IER EUROPE S.A.S

RANCE

nfor:

-E, MMU-AP0077MH-E, MMU-AP0097MH-E,
-E, MMU-AP0157MH-E, MMU-AP0187MH-E

d supermodulært multisystem
d supervarmegjenvinnende multisystem
lar Multi System Klimaanlegg (serie MiNi-SMMS)

ene i "Maskineri"-direktivet (Direktiv 2006/42/EC) og forskriftene i 

51-NO 52-NO
– 26 –
Spesifikasjoner

der 70 dBA

Modell
Lydtrykknivå (dBA) Vekt (kg) 

Hovedenhet (takplate)Kjøling Varmeapparat
MU-AP0057MH-E * * 15 (2,5) 

MU-AP0077MH-E * * 15 (2,5) 

MU-AP0097MH-E * * 15 (2,5) 

MU-AP0127MH-E * * 15 (2,5) 

MU-AP0157MH-E * * 15 (2,5) 

MU-AP0187MH-E * * 15 (2,5) 

Sa

MERKNAD
Denne erklæringen blir ugyldig hvis teknis

Produsent: TOSHIBA CARR
336 Tadehara, F

TCF-innehaver: TOSHIBA CARR
Route de Thil
01120 Montluel F

Erklærer herved at maskinen nevnt nede

Generisk benevning: Klimaanlegg

Modell/type: MMU-AP0057MH
MMU-AP0127MH

Handelsnavn: Klimaanlegg me
Klimaanlegg me
Mini-Super Modu

Er i overensstemmelse med bestemmels
nasjonale lovbestemmelser




B

ekreftelse på oppsett av innendørsenhet
Før levering til kunde, m

å du sjekke adressen og innstillingen til innendørsenheten som
 nå er installert. D

u m
å også fylle ut kontrollskjem

aet (tabellen nedenfor). 
D

ata for fire enheter kan fylles ut på dette kontrollskjem
aet. Kopier dette skjem

aet iht. antallet innendørsenheter. H
vis installert system

 er et gruppekontrollsystem
, 

brukes dette skjem
aet til å registrere hvert linjesystem

 i hver installasjon som
 m

anuelt er koblet til andre innendørsenheter.

K
R

A
V

D
ette kontrollskjem

aet kreves for vedlikehold etter installasjon. Fyll ut skjem
aet og lever installasjonsveiledningen til kundene.

K
ontrollskjem

a for oppsett av innendørsenhet
Innendørsenhet

Innendørsenhet
Innendørsenhet

Innendørsenhet
R

om
navn

R
om

navn
R

om
navn

R
om

navn
M

odell
M

odell
M

odell
M

odell
K

ontroller innendørsenhetenes adresse. (For kontrollm
etode, se A

K
TU

E
LLE

 K
O

N
TR

O
LLE

R
 i denne håndboken.)

*I tilfelle et enkelt system
, er de ikke behov for å angi innendørsadresse. (K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
.: Linje [12], Innendørs [13], G

ruppe[14], S
entral kontroll [03])

Linje 
(Line)

Innendørs
G

ruppe
Linje 
(Line)

Innendørs
G

ruppe
Linje 
(Line)

Innendørs
G

ruppe
Linje 
(Line)

Innendørs
G

ruppe

Sentralstyringsadresse
Sentralstyringsadresse

Sentralstyringsadresse
Sentralstyringsadresse

U
like innstillinger

U
like innstillinger

U
like innstillinger

U
like innstillinger

H
ar du endret innstilling for høyt tak? H

vis ikke m
erk av [×] i [N

O
 C

H
A

N
G

E
] og m

erk av [×] i [E
LE

M
E

N
T] hvis endret.

53-NO 54-NO
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(For kontrollm
etode, se A

K
TU

E
LLE

 K
O

N
TR

O
LLE

R
 i denne håndboken.) * V

ed skifte av krysskoblinger på innendørs kretskort, endres innstillinger 
autom

atisk.O
ppsett i høyt tak 

(K
O

D
E

N
U

M
M

E
R

.: [5d])


IN
G

E
N

 E
N

D
R

IN
G

[0000]


S
TA

N
D

A
R

D
[0001]


H

Ø
YT TA

K
 (2

[0002]


H
Ø

YT TA
K

 (3
[0003]

O
ppsett i høyt tak 

(K
O

D
E

N
U

M
M

E
R

.: [5d])


IN
G

E
N

 E
N

D
R

IN
G

[0000]


S
TA

N
D

A
R

D
[0001]


H

Ø
Y

T TA
K

 (2
[0002]


H

Ø
Y

T TA
K

 (3
[0003]

O
ppsett i høyt tak 

(K
O

D
E

N
U

M
M

E
R

.: [5d])


IN
G

E
N

 E
N

D
R

IN
G

[0000]


S
TA

N
D

A
R

D
[0001]


H

Ø
Y

T TA
K

 (2
[0002]


H

Ø
Y

T TA
K

 (3
[0003]

O
ppsett i høyt tak 

(K
O

D
E

N
U

M
M

E
R

.: [5d])


IN
G

E
N

 EN
D

R
IN

G
[0000]


S

TA
N

D
A

R
D

[0001]


H
Ø

Y
T TA

K
 (2

[0002]


H
Ø

Y
T TA

K
 (3

[0003]

H
ar du endret lysetid for filterikon? H

vis ikke m
erk av [×] i [N

O
 C

H
A

N
G

E
] og m

erk av [×] i [E
LE

M
E

N
T] hvis endret.

(For kontrollm
etode, se A

K
TU

E
LLE

 K
O

N
TR

O
LLE

R
 i denne håndboken.)

Filterikon, lysetid 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
.: [01])


IN

G
E

N
 E

N
D

R
IN

G


IN
G

E
N

[0000]


150 H
[0001]


2500 H

[0002]


5000 H
[0003]


10000 H

[0004]

Filterikon, lysetid 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
.: [01])


IN

G
E

N
 E

N
D

R
IN

G


IN
G

E
N

[0000]


150 H
[0001]


2500 H

[0002]


5000 H
[0003]


10000 H

[0004]

Filterikon, lysetid 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
.: [01])


IN

G
E

N
 E

N
D

R
IN

G


IN
G

E
N

[0000]


150 H
[0001]


2500 H

[0002]


5000 H
[0003]


10000 H

[0004]

Filterikon, lysetid 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
.: [01])


IN

G
E

N
 EN

D
R

IN
G


IN

G
E

N
[0000]


150 H

[0001]


2500 H
[0002]


5000 H

[0003]


10000 H
[0004]

H
ar du endret verdi for oppdaget tem

peraturskifte? H
vis ikke m

erk av [×] i [N
O

 C
H

AN
G

E
] og m

erk av [×] i [E
LE

M
E

N
T] hvis endret.

(For kontrollm
etode, se A

K
TU

E
LLE

 K
O

N
TR

O
LLE

R
 i denne håndboken.)

Innstilling av verdi for oppdaget 
tem

peraturskifte 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
. [06])


IN

G
E

N
 E

N
D

R
IN

G


IN
G

E
N

 A
V

V
IK

[0000]


+1 °C
[0001]


+2 °C

[0002]


+3 °C
[0003]


+4 °C

[0004]


+5 °C
[0005]


+6 °C

[0006]

Innstilling av verdi for oppdaget 
tem

peraturskifte 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
. [06])


IN

G
E

N
 E

N
D

R
IN

G


IN
G

E
N

 A
V

V
IK

[0000]


+1 °C
[0001]


+2 °C

[0002]


+3 °C
[0003]


+4 °C

[0004]


+5 °C
[0005]


+6 °C

[0006]

Innstilling av verdi for oppdaget 
tem

peraturskifte 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
. [06])


IN

G
E

N
 E

N
D

R
IN

G


IN
G

E
N

 A
V

V
IK

[0000]


+1 °C
[0001]


+2 °C

[0002]


+3 °C
[0003]


+4 °C

[0004]


+5 °C
[0005]


+6 °C

[0006]

Innstilling av verdi for oppdaget 
tem

peraturskifte 
(K

O
D

E
N

U
M

M
E

R
. [06])


IN

G
E

N
 EN

D
R

IN
G


IN

G
E

N
 AV

V
IK

[0000]


+1 °C
[0001]


+2 °C

[0002]


+3 °C
[0003]


+4 °C

[0004]


+5 °C
[0005]


+6 °C

[0006]

B
ruk av deler solgt separat

B
ruk av deler solgt separat

B
ruk av deler solgt separat

B
ruk av deler solgt separat

H
ar du tatt i bruk følgende deler som

 selges separat? H
vis ja, m

erk av [×] for hvert [E
LE

M
E

N
T].

(V
ed bruk av nye deler er det ofte behov for endrede innstillinger. For endring av innstillinger, se installasjonsveiledningen som

 følger m
ed hver del.)


A

ndre (              )


A
ndre (              )


A

ndre (              )


A
ndre (              )


A

ndre (              )


A
ndre (              )


A

ndre (              )


A
ndre (              )
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