
Norsk

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)
Installasjonsveiledning
Utendørsenhet
Modellnavn:

RAV-GP801AT-E
RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E
RAV-GP801ATJ-E
RAV-GP1101ATJ-E 
RAV-GP1401ATJ-E

For kommersiell bruk

R32



Regulering av harmonisk strøm

INNFØRING AV R32-KJØLEMIDDEL

Dette klimaanlegget bruker HFC-kjølemiddelet (R32) som ikke ødelegger ozonlaget.
Denne utendørsenheten er konstruert utelukkende for bruk med R32-kjølemiddel. Sørg for å bruke det i 
kombinasjon med en innendørsenhet med R32-kjølemiddel.

Dette utstyret er kompatibelt med IEC 61000-3-12, forutsatt at kortslutningsstrømmen Ssc er større eller lik Ssc 
(*1) ved grensesnittpunktet mellom brukerens tilførsel og det offentlige systemet. Det er installatøren eller 
brukeren av utstyret sitt ansvar å forsikre seg om at utstyret er kun tilkoblet en tilførsel som har 
kortslutningsstrøm Ssc større eller lik Ssc (*1), om nødvendig ved å konsultere operatøren av 
nettverksdistribusjonen.

RAV-GP1101AT(J)-E, RAV-GP1401AT(J)-E Utstyret er kompatibelt med NS-EN 61000-3-12

Denne enheten er i overensstemmelse med EN 61000-3-11.
Motstanden på strømforsyningen som skal tilkobles enheten ved inntakspunktet må imidlertid være mindre enn 
Zmax som er oppgitt nedenfor.
For å oppfylle denne betingelsen, må du konsultere strømleverandør.

RAV-GP801AT(J)-E, RAV-GP1101AT(J)-E, RAV-GP1401AT(J)-E Zmax = 0,437 (Ω)

I tillegg anbefales det at spenningsfall som oppstår mens enheten er i drift skal være rundt 3,3% av den 
nominelle spenningen til strømforsyningen, eller mindre.

Ssc (*1)

Ssc (*1) (kVA)

Modell Enkelt system Dobbelt system

RAV-GP801AT(J)-E 840 1500

Translated instruction
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Takk for at du kjøpte dette klimaanlegget fra Toshiba.
Vennligst les nøye gjennom disse instruksene, som inneholder viktig informasjon i overensstemmelse med "Maskin"-
direktivet (Direktiv 2006/42/EC), og forsikre deg om at du forstår disse.
Etter at du har lest instruksene, må du sørge for å oppbevare dem på et trygt sted sammen med brukerhåndboken og 
installasjonsveiledningen som fulgte med produktet ditt.

Generisk benevning: Klimaanlegg

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

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap som agenten må inneha
Kvalifisert 
installatør

• Den kvalifiserte installatøren er en person som installerer, vedlikeholder, flytter og fjerner 
klimaanleggene som er laget av Toshiba Carrier Corporation. Vedkommende har fått 
opplæring i å installere, vedlikeholde, flytte og fjerne klimaanleggene som er laget av Toshiba 
Carrier Corporation, eller har alternativt blitt instruert i slike operasjoner av person eller 
personer som har gjennomgått opplæring, og som dermed har grundig kunnskap relatert til 
disse operasjonene.

• Den kvalifiserte installatøren som har tillatelse til å utføre det elektriske arbeidet i forbindelse 
med installasjon, flytting og fjerning innehar kvalifikasjonene som angår slikt elektrisk arbeid, 
slik det er fastsatt i lokale lover og bestemmelser. Vedkommende er en person som har fått 
opplæring i det elektriske arbeidet som vedrører klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier 
Corporation, eller som alternativt har blitt instruert i slike forhold av person eller personer som 
har fått opplæring, og som derved har grundig kunnskap relatert til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte installatøren som har tillatelse til å behandle kjølemiddel og utføre rørarbeidet 
i forbindelse med installasjon, flytting og fjerning innehar kvalifikasjonene som angår 
behandling av kjølemiddel og rørarbeid, slik det er fastsatt i lokale lover og bestemmelser. 
Vedkommende er en person som har fått opplæring i behandling av kjølemiddel og utføring 
av rørarbeid som vedrører klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation, eller som 
alternativt har blitt instruert i slike forhold av person eller personer som har fått opplæring, og 
som derved har grundig kunnskap relatert til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte installatøren som har tillatelse til å utføre arbeid i høyden, har fått opplæring i 
forhold som vedrører slikt arbeid med klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation. 
Alternativt har vedkommende blitt instruert i slike forhold av person eller personer som har fått 
opplæring, og som derved har grundig kunnskap relatert til dette arbeidet.
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Kvalifisert 
fagpersonell

• Kvalifisert fagpersonell er en person som installerer, reparerer, vedlikeholder, flytter og fjerner 
klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation. Vedkommende har fått 
opplæring i å installere, reparere, vedlikeholde, flytte og fjerne klimaanlegg som er produsert 
av Toshiba Carrier Corporation. Alternativt har vedkommende blitt instruert i slike operasjoner 
av person eller personer som har fått opplæring, og som derved har grundig kunnskap 
relatert til disse operasjonene.

• Det kvalifiserte fagpersonellet som har tillatelse til å utføre det elektriske arbeidet i forbindelse 
med installasjon, reparasjon, flytting og fjerning, innehar kvalifikasjonene som angår slikt 
elektrisk arbeid, slik det er fastsatt i lokale lover og bestemmelser. Vedkommende er en 
person som har fått opplæring i det elektriske arbeidet som vedrører klimaanlegg produsert 
av Toshiba Carrier Corporation, eller som alternativt har blitt instruert i slike forhold av person 
eller personer som har fått opplæring, og som derved har grundig kunnskap relatert til dette 
arbeidet.

• Det kvalifiserte fagpersonellet som har tillatelse til å behandle kjølemiddel og utføre 
rørarbeidet i forbindelse med installasjon, reparasjon, flytting og fjerning innehar 
kvalifikasjonene som angår behandling av kjølemiddel og rørarbeid, slik det er fastsatt i lokale 
lover og bestemmelser. Vedkommende er en person som har fått opplæring i behandling av 
kjølemiddel og utføring av rørarbeid som vedrører klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier 
Corporation, eller som alternativt har blitt instruert i slike forhold av person eller personer som 
har fått opplæring, og som derved har grundig kunnskap relatert til dette arbeidet.

• Det kvalifiserte fagpersonellet som har tillatelse til å utføre arbeid i høyden, har fått opplæring 
i forhold som vedrører slikt arbeid med klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation. 
Alternativt har vedkommende blitt instruert i slike forhold av person eller personer som har fått 
opplæring, og som derved har grundig kunnskap relatert til dette arbeidet.
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Definisjon på verneutstyr
Når klimaanlegget skal transporteres, installeres, vedlikeholdes, repareres eller fjernes, må man bruke vernehansker 
og vernende arbeidsklær.
I tillegg til slikt generelt verneutstyr, må man bruke verneutstyr som beskrevet nedenfor når det skal utføres 
spesialarbeid, nærmere omtalt i listen nedenfor.
Det er farlig å unnlate å bruke egnet verneutstyr, fordi man vil bli mer mottakelig for skade, brannsår, elektrisk støt 
eller andre skader.

Tyngdekraftssentrum

Arbeid som utføres Verneutstyr som skal brukes
Alle typer arbeid Vernehansker

Vernende arbeidsklær
Elektrisk-relatert arbeid Hansker som gir beskyttelse mot elektrisk støt

Isolerende sko
Klær som beskytter mot elektrisk støt

Arbeid utført i høyden 
(50 cm eller høyere)

Vernehjelm som brukes i industrien

Transport av tunge gjenstander Sko med ekstra beskyttende tåhette
Reparasjon av utendørsenhet Hansker som gir beskyttelse mot elektrisk støt

390

19
0

390

18
0

64
0

‹GP80› ‹GP110, GP140›

47
0

(Enhet: mm)
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Disse forsiktighetsreglene beskriver viktige emner som gjelder sikkerheten, for å forhindre skade på brukerne eller 
andre personer, og materielle skader. Les gjennom denne håndboken etter at du forstått innholdet nedenfor 
(betydningen av indikasjonene), og pass på at du følger beskrivelsen.

*1: Alvorlig helseskade innebærer blindhet, personskade, brannskade, elektrisk støt, benbrudd, forgiftning 
eller andre skader som har ettervirkninger og krever sykehusopphold eller langvarig poliklinisk behandling.

*2: Mindre helseskade innebærer personskade, brannskade, elektrisk støt eller andre skader som ikke krever 
sykehusopphold eller langvarig poliklinisk behandling.

*3: Materielle skader innebærer skade på bygninger, husholdningsgjenstander, storfe o.l., og kjæledyr.

Indikasjon Betydning av indikasjonene

ADVARSEL Hvis du ikke følger instruksjonene i advarselen, kan det føre til alvorlig personskade (*1) 
eller tap av liv, hvis produktet ikke håndteres på riktig måte.

FORSIKTIG
Hvis du ikke følger instruksjonene i forsiktighetsmerknaden, kan det føre til mindre 
personskade (*2) eller materielle skader (*3), hvis produktet ikke håndteres på riktig 
måte.
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Advarselsindikasjoner på klimaanleggenheten

ADVARSEL
(Brannfare)

Dette merket er kun for R32 kjølemiddel. Kjølemiddeltypen er skrevet på 
navneskiltet på utendørsenheten.
Hvis kjølemiddeltypen er R32, bruker denne enheten et brennbart kjølemiddel.
Hvis kjølemiddelet lekker og kommer i kontakt med ild eller varme deler, vil det 
medføre skadelig gassdannelse og brannfare.

Les BRUKERHÅNDBOKEN nøye før bruk.

Servicepersonell skal lese BRUKERHÅNDBOKEN og INSTALLASJONSVEILEDNINGEN før bruk.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i BRUKERHÅNDBOKEN, INSTALLASJONSVEILEDNINGEN 
o.l.

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. 

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.
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FORSIKTIG

Ikke berør aluminiumsribbene på enheten.
Dette kan forårsake skade.

FORSIKTIG

EKSPLOSJONSFARE
Åpne serviceventilene før operasjonen, ellers kan 
eksplosjon oppstå.

CAUTION

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

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.
 -
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1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET

Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende 
overholdelse av denne veiledningen.

Generelt
• Før man starter å installere klimaanlegget, må man lese nøye gjennom 

installasjonsveiledningen, og så følge disse instruksene for å installere 
klimaanlegget.

• Kun en kvalifisert installatør(*1) eller kvalifisert fagpersonell(*1) har 
tillatelse til å installere klimaanlegget. Hvis klimaanlegget installeres av 
en ukvalifisert person, kan dette resultere i brann, lekkasje, elektrisk 
støt, støy og/eller vibrasjoner.

• 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.

• Under transport av klimaanlegget, må du bruke en gaffeltruck, og når 
du flytter klimaanlegget for hånd, må enheten flyttes av 4 personer.

• Før man åpner innsugningsgitteret på innendørsenheten eller 
servicepanelet på utendørsenheten, må skillebryteren settes i AV-
posisjon. Hvis skillebryteren ikke settes i AV-posisjon, kan dette 
resultere i elektrisk støt som følge av kontakt med indre deler. Kun en 
kvalifisert installatør(*1) eller kvalifisert fagpersonell(*1) har tillatelse til 
å fjerne innsugningsgitteret på innendørsenheten eller servicepanelet 
på utendørsenheten, og til å utføre arbeidet som påkreves.

• Før man setter i gang arbeid med installasjon, vedlikehold, reparasjon 
eller flytting, må man forsikre seg om at skillebryteren settes i AV-
posisjon. I motsatt fall kan man få elektrisk støt.

ADVARSEL
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• Plasser et "Arbeid pågår"- skilt i nærheten av skillebryteren mens 
arbeid med installasjon, vedlikehold, reparasjon eller flytting utføres. 
Det er fare for elektrisk støt hvis skillebryteren ved en feiltakelse settes 
til PÅ.

• Kun en kvalifisert installatør(*1) eller en kvalifisert fagperson(*1) har 
tillatelse til å utføre arbeid i høyden ved å bruke stillas på 50 cm eller 
høyere.

• Ha på vernehansker og vernende arbeidsklær under installasjon, 
vedlikehold og flytting.

• Ikke berør aluminiumsribben på utendørsenheten. Du kan skade deg 
om du gjør dette. Hvis ribben må berøres av en eller annen grunn, må 
man først ta på vernehansker og vernende arbeidsklær, og så 
fortsette.

• Ikke klatre opp på utendørsenheten, og heller ikke plasser gjenstander 
på den. Du kan falle ned, eller gjenstandene kan falle av 
utendørsenheten og forårsake skade.

• Når man utfører arbeid i høyden, må man bruke en stige som er i 
overensstemmelse med ISO 14122 standarden, og følge prosedyren i 
veiledningen til stigen. Ha også på en hjelm som brukes i industrien, 
som verneutstyr for å utføre arbeidet.

• Når man renser filteret eller andre deler på utendørsenheten, må man 
sørge for å sette skillebryteren i AV-posisjon, og plassere et "Arbeid 
pågår"- skilt i nærheten av skillebryteren før man setter i gang med 
arbeidet.

• Når man arbeider i høyden, må man plassere et skilt på stedet før man 
setter i gang med arbeidet, slik at ingen vil nærme seg arbeidsstedet. 
Deler og andre gjenstander kan falle ovenfra, og muligens skade en 
person nedenfor.

• Du må forsikre deg om at klimaanlegget transporteres i stabil tilstand. 
Hvis noen del av produktet er ødelagt, må du kontakte forhandleren.
 -
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• Produktene skal ikke modifiseres. Du må ikke heller ikke demontere 
eller modifisere delene. Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller 
annen skade.

• Dette produktet er ment for bruk av eksperter eller opplærte brukere i 
butikker, i lett industri eller for kommersiell bruk av lekfolk.

Om kjølemiddelet
• Dette produktet inneholder fluorinerte drivhusgasser.
• Ikke slipp ut gass i atmosfæren.
• Apparatet skal lagres i et rom uten kontinuerlig tilstedeværende 

antenningskilder (for eksempel åpen ild, et gassapparat som er i bruk 
eller et elektrisk varmeapparat som er i bruk).

• Ikke stikk hull eller sett fyr på deler i kjølemiddelkretsen.
• Ikke forsøk å akselerere avrimingsprosessen eller å rengjøre enheten 

på andre måter enn anbefalt av produsenten.
• Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
• Kjølemiddelet inn i enheten er antennelig. Hvis det lekker kjølemiddel 

ut i rommet, og det kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et 
varmeapparat eller et kokeapparat, kan det føre til brann eller til 
skadelig gassdannelse.

• Slå av eventuelle eksplosive apparater, luft ut av rommet, og kontakt 
forhandleren du kjøpte enheten av.

• Ikke bruk enheten før en servicemedarbeider har bekreftet at den 
delen kjølemiddelet lekket ut av, er reparert.

• Når du installerer, flytter eller utfører vedlikehold av klimaanlegget, må 
du kun bruke det spesifiserte kjølemiddelet (R32) til å fylle 
kjølemiddelrørene. Ikke bland det med andre kjølemidler, og ikke la det 
være igjen noe luft i rørene.

• Rør må være beskyttet mot fysisk skade.
• Nasjonale gassbestemmelser må følges.
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Valg av installasjonssted
• Hvis du installerer enheten i et lite rom, må du ta tilstrekkelige 

forholdsregler for å forhindre at kjølemiddelet overstiger øvre grense 
for konsentrasjon, selv om det skulle oppstå en lekkasje. Rådfør deg 
med forhandleren som du kjøpte klimaanlegget av mens du iverksetter 
tiltakene. Akkumulering av høykonsentrert kjølemiddel kan forårsake 
ulykke grunnet oksygenmangel.

• Ikke installer klimaanlegget på et sted som kan være utsatt for risiko for 
brennbar gass. Hvis brennbar gass lekker ut og samler seg rundt 
enheten, kan det oppstå brann.

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

• Ikke hold i båndene rundt innpakningskartongen under transport av 
klimaanlegget. Du kan skade deg hvis båndene skulle gå i stykker.

• Ikke plasser noen forbrenningsinnretning på et sted hvor den er utsatt 
for luftstrøm fra klimaanlegget. Dette kan forårsake mangelfull 
forbrenning.

• Ikke installer klimaanlegget på et sted med dårlig ventilasjon og som er 
mindre enn minimums-gulvarealet (Amin).

Dette gjelder:
• Innendørsenheter
• Installerte utendørsenheter

(for eksempel: vinterhage, garasje, maskinrom osv.)
Se "15 VEDLEGG - [2] Minimums-gulvareal: Amin (m2)" for å 
bestemme minste gulvareal.

Installering
• Installer klimaanlegget på steder som er sterke nok til å bære vekten 

av enheten. Hvis styrken er utilstrekkelig, kan enheten falle ned og 
forårsake skade.
 -
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• Følg instruksene i installasjonsveiledningen for å installere 
klimaanlegget. Hvis disse instruksene ikke følges, kan produktet falle 
ned eller velte, eller forårsake støy, vibrasjoner, vannlekkasje etc.

• De foreskrevne boltene (M10) og mutterne (M10) for å sikre 
utendørsenheten må brukes når enheten installeres.

• Installer utendørsenheten på et sted som er bestandig nok til å bære 
vekten av utendørsenheten. Utilstrekkelig bestandighet kan føre til at 
utendørsenheten kan velte, noe som kan resultere i skade.

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

• Installasjon av rør bør begrenses til et minimum.

Kjølemiddelrør
• Installer kjølemiddelrøret sikkert under installasjonsarbeidet, før du 

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

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

• Når det gjelder installasjon og flytting, må du følge instruksjonene i 
installasjonsveiledningen og bruke verktøy og rørkomponenter spesielt 
laget for bruk med R32-kjølemiddel. Hvis det brukes rørkomponenter 
som ikke er beregnet på R32-kjølemiddel, og enheten ikke installeres 
korrekt, kan rørene sprekke og forårsake personskade eller materielle 
skader. I tillegg kan dette føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller 
brann.

• Nitrogengass må brukes til lufttett-testen.
• Påfyllingsslangen må tilkobles slik at den ikke er slakk.
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Elektrisk kabling
• Kun en kvalifisert installatør(*1) eller kvalifisert fagpersonell(*1) har 

tillatelse til å utføre det elektriske arbeidet på klimaanlegget. Dette 
arbeidet må ikke under noen omstendigheter utføres av ukvalifisert 
personell, ettersom mangelfull utførelse av arbeidet kan føre til 
elektrisk støt og/eller lekkasje av elektrisitet.

• Alle apparater må installeres i samsvar med nasjonalt regelverk for 
kabling. Manglende kapasitet på kursen eller ufullstendig installasjon 
kan forårsake elektrisk støt eller brann.

• Bruk ledninger som oppfyller spesifikasjonene i 
installasjonsveiledningen, lokale bestemmelser og lover. Bruk av 
ledninger som ikke oppfyller spesifikasjonene kan forårsake elektrisk 
støt, lekkasje av elektrisitet, røyk og/eller brann.

• Sørg for å koble til jordledning. (Jordingsarbeid)
Ufullstendig jording forårsaker elektrisk støt.

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

• Etter at reparasjonen eller flyttearbeidet er avsluttet, må man 
kontrollere at jordledningene er koblet ordentlig.

• Installer en skillebryter som oppfyller spesifikasjonene i 
installasjonsveiledningen, lokale bestemmelser og lover. 

• Installer skillebryteren på et sted med lettvint tilgang.
• Når skillebryteren skal installeres utendørs, må man installere en som 

er beregnet på utendørs bruk.
• Strømledningen må ikke under noen omstendighet forlenges. 

Koblingsproblemer på steder hvor ledningen er forlenget kan forårsake 
røyk og/eller brann.
 -
NO-13
 NO-14



Prøvekjøring
• Før klimaanlegget tas i bruk etter å ha avsluttet arbeidet, må man 

kontrollere at dekselet til boksen med elektriske deler på 
innendørsenheten og servicepanelet på utendørsenheten er lukket. 
Sett så skillebryteren i PÅ-posisjon. Du kan få elektrisk støt osv. hvis 
strømmen slås på uten at disse kontrollene er utført først.

• Hvis du har lagt merke til noen form for problemer som har oppstått i 
klimaanlegget (slik som at kontrolldisplayet kommer til syne, at det 
lukter brent, unormale lyder, at klimaanlegget ikke klarer å avkjøle eller 
varme opp eller at det lekker vann), må du ikke røre klimaanlegget 
selv, men sette skillebryteren i OFF-posisjon og kontakte kvalifisert 
fagpersonell. Ta forholdsregler for å forsikre deg om at strømmen ikke 
vil bli slått på før kvalifisert fagpersonell kommer (ved for eksempel å 
markere med "i ustand" i nærheten av skillebryteren). Om man 
fortsetter å bruke klimaanlegget i problemtilstand, kan dette føre til at 
mekaniske problemer eskalerer, eller det kan resultere i elektrisk støt 
etc.

• Etter at arbeidet er avsluttet, må man passe på å bruke et 
isolasjonsmålersett (500 V Megger) for å kontrollere at resistansen er 
1 MΩ eller mer mellom ladedelen og metalldelen som ikke lader 
(jordingsdelen). Hvis resistansverdien er lav, har det skjedd et uhell 
hos brukeren, slik som en lekkasje eller elektrisk støt.

• Når installasjonsarbeidet er avsluttet, må man kontrollere for lekkasje 
av kjølemiddel, resistanse i isolasjonen og vanndrenering. Foreta så 
en prøvekjøring for å kontrollere at klimaanlegget fungerer ordentlig.

• Kontroller at kjølemiddel ikke lekker ut etter at installasjonen er fullført. 
Hvis kjølemiddelgass lekker ut i rommet og strømmer nær en 
brannkilde, som for eksempel en komfyr, kan det dannes giftige 
gasser.
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Forklaringer som gis til bruker
• Når installasjonsarbeidet er avsluttet, må du fortelle brukeren hvor 

skillebryteren er plassert. Hvis brukeren ikke vet hvor skillebryteren er, 
vil vedkommende ikke være i stand til å slå den av i tilfelle det har 
oppstått problemer i klimaanlegget.

• Gå ikke nær utendørsenheten hvis viftedekselet er skadet. Sett 
automatsikringen i AV-stilling og ta kontakt med en kvalifisert 
serviceutøver(*1) for å få enheten reparert. Ikke sett skillebryteren i 
PÅ-posisjon før reparasjonsarbeidet er avsluttet.

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

Flytting
• Kun en kvalifisert installatør(*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.

• Når man utfører nedpumpingsarbeidet, må kompressoren stanses før 
kjølemiddelrøret frakobles. Hvis man frakobler kjølemiddelrøret med 
serviceventilen åpen mens kompressoren fremdeles er i gang, vil luft 
osv. bli sugd inn. Dette vil øke trykket inne i kjølekretsen til et unormalt 
høyt nivå, slik at brudd, skade osv. kan bli resultatet.
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Dette klimaanlegget bruker HFC-kjølemiddelet (R32) som ikke 
ødelegger ozonlaget.
• R32-kjølemiddelet har høyt arbeidstrykk og har en tendens til å 

påvirkes av urenheter som vann, oksiderende membran og olje. Under 
installasjonsarbeidet er det derfor viktig å påse at det ikke kommer 
vann, støv, tidligere brukt kjølemiddel, kjølemaskinolje eller andre 
stoffer inn i R32-kjølekretsen.

• Installasjonen krever spesialverktøy for kjølemiddel R32 eller R410A.
• For sammenkobling av rør må du bruke nye og rene rørmaterialer, og 

passe på at det ikke kommer inn vann og/eller støv.
Forholdsregler for installasjonsområdet til utendørsenheten
• Hvis utendørsenheten installeres på et trangt sted og det oppstår en 

kjølemiddellekkasje, kan en ansamling av høykonsentrert kjølemiddel 
føre til brannfare. Vær derfor nøye med å følge instruksjonene om 
installasjonsområdet i installasjonsveiledningen, og sørg for at det er 
åpent rom på minst én av de fire sidene av utendørsenheten.

• Hvis både utblåsnings- og inntakssiden vender mot en vegg, og det er 
hindringer på begge de to andre sidene av utendørsenheten, er det 
spesielt viktig å sørge for klaring nok til en person (600 mm eller mer) 
på den ene siden, for å forhindre at det dannes ansamlinger av 
kjølemiddel.

FORSIKTIG

Bygning eller vegg

Bygning eller vegg

Hindring

Hindring

Utendørsenhet

600 mm eller mer
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Slik kobles apparatet fra strømforsyningen
• Dette apparatet må kobles til hovedstrøm med bruk av en bryter som 

har minst 3 mm avstand mellom kontaktene.
Klimaanlegg må ikke vaskes med trykkspylere.
• Elektrisk lekkasje kan forårsake elektrisk støt eller brann.

(*1) Se i "Definisjon på kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell."
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2 TILBEHØRSDELER

Delenavn Kvantitet Form Bruk 

Installasjonsveiledning 1

Gi den direkte til kunden.
(For andre språk som ikke finnes i denne 
installasjonsveiledningen, henvises til vedlagt 
CD-R.)

CD-ROM 1 — Installasjonsveiledning

Avløpsnippel 1

Vanntett gummihette 5 Type A (4 stk.)
Type B (1 stk.)

Beskyttende hylse 1 Til å beskytte ledninger (rørkappe)

Beskyttelsesmateriale for 
gjennomstrømningsdel 1 Til å beskytte gjennomstrømningsdel (rørkappe)

Klemmefilter 1 For å være i overensstemmelse med EMC-
standard (for typen GM80)
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3 INSTALLASJON AV KLIMAANLEGG MED 
R32-KJØLEMIDDEL
FORSIKTIG

Installasjon av klimaanlegg med R32-kjølemiddel
• Dette klimaanlegget bruker HFC-kjølemiddelet (R32), som ikke ødelegger ozonlaget.
Under installasjonsarbeidet er det derfor viktig å påse at vann, støv, tidligere brukt kjølemiddel eller kjøleolje ikke 
kommer inn i syklusen til klimaanlegget, hvor kjølemiddelet R32 befinner seg. For å unngå blanding av kjølemiddel og 
kjøleolje er størrelsen på tilkoblingsdelene til påfyllingsåpningen på hovedenheten og installasjonsverktøyet forskjellig 
i forhold til tradisjonelle kjøleenheter. Derfor er det påkrevet med spesialverktøy for R32 eller R410A-kjøleenhetene. 
Når du skal koble til rør, må du bruke nye og rene rørmaterialer med høytrykksarmatur laget for R32 eller R410A, slik 
at vann og/eller støv ikke trenger inn.
• Ved bruk av eksisterende rør, se "15 VEDLEGG - [1] Eksisterende rør".

Påkrevet verktøy/utstyr og forholdsregler ved bruk
Gjør klart verktøyet og utstyret som er listet opp i følgende tabell før du tar til med installasjonsarbeidet.
Kun nylig ferdigstilt verktøy og utstyr må anvendes. 

Merking

 : Vanlig verktøy (R32 eller R410A)

 : Nylig ferdigstilt (kun for R32)

Verktøy/utstyr Bruk Hvordan bruke verktøyet/utstyret

Trykkmåler manifold
Tømming/påfylling av 
kjølemiddel og driftskontroll

 Vanlig verktøy (R410A)

Påfyllingsslange  Vanlig verktøy (R410A)

Påfyllingssylinder Kan ikke brukes Kan ikke brukes (bruk den elektroniske vekten for 
kjølemiddelfylling)

Gasslekkasjedetektor Påfylling av kjølemiddel  Vanlig verktøy (R32 eller R410A)

Vakuumpumpe Vakuumtørking
 Vanlig verktøy (R32 eller R410A)

Kan brukes hvis adapteren for 
tilbakestrømningsvernet er installert.

Vakuumpumpe med 
tilbakeslagsventil Vakuumtørking  Vanlig verktøy (R32 eller R410A)

Utkragingsverktøy Utkragingsmaskinering av rør  Vanlig verktøy (R410A)
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Installasjon av kjølemiddelrør

R32-kjølemiddel

FORSIKTIG

• Ufullstendig utkragning kan forårsake lekkasje av kjølemiddelgass.
• Ikke bruk utkragninger om igjen. Bruk nye utkragninger for å forhindre lekkasje av kjølemiddelgass.
• Bruk kragemutrene som fulgte med enheten. Bruk av forskjellige kragemutre kan forårsake lekkasje av 

kjølemiddelgass.

Bruk følgende del til kjølerørene.
Materiale: Sømløst fosforholdig deoksidert kobberrør.
ø6,35, ø9,52, ø12,7 Veggtykkelse 0,8 mm eller mer
ø15,88 Veggtykkelse 1,0 mm eller mer

KRAV

Hvis kjølemiddelrøret er langt, må du montere støttebraketter med 2,5 til 3 m mellomrom for å feste kjølemiddelrøret i. 
Ellers kan det oppstå unormale lyder.

Bøyinnretning Bøying av rør  Vanlig verktøy (R410A)

Utstyr for gjenvinning av 
kjølemiddel Gjenvinning av kjølemiddel  Vanlig verktøy (R32 eller R410A)

Momentnøkkel Stramming av utkragingsmutre  Vanlig verktøy (R410A)

Rørkutter Kutting av rør  Vanlig verktøy (R410A)

Kjølesylinder Påfylling av kjølemiddel  Nylig ferdigstilt (kun for R32)

Sveisemaskin og 
nitrogensylinder Sveising av rør  Vanlig verktøy (R410A)

Elektronisk vekt for 
kjølemiddelfylling Påfylling av kjølemiddel  Vanlig verktøy (R32 eller R410A)
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4 INSTALLASJONSBETINGELSER

Før installering
Sørg for å ha klar de følgende punktene før du installerer.

Lengde på kjølemiddelrøret

* Forsiktighet ved tilsetning av kjølemiddel 
Påfyll kjølemiddelet nøyaktig. Hvis du fyller på for mye, kan dette medføre alvorlige problemer med kompressoren.

• Ikke koble til et kjølemiddelrør som er kortere enn 3 m. 
Dette kan forårsake funksjonssvikt på kompressoren eller andre mekanismer.

Lufttett-test
1. Før du setter i gang en lufttett-test, må du stramme ventilspindlene på gass- og væskesidene ytterligere. 
2. Utsett røret for trykk med nitrogengass, fylt fra serviceåpningen, til prøvetrykket (4,15 MPa) for å utføre en lufttett-

test. 
3. Etter at lufttett-testen er fullført, må du evakuere nitrogengassen. 

Utlufting
• Bruk en vakuumpumpe for å tømme luft.
• Ikke bruk kjølemiddel som er påfylt utendørsenheten til å tømme luft. (Utendørsenheten rommer ikke kjølemiddel til 

lufttømmingen.) 

Elektrisk kabling
• Pass på å feste strømledningene og tilkoblingsledningene til innendørs/utendørsenheten med ledningsklemmer, 

slik at de ikke kommer i berøring med kabinettet osv.

Modell

Lengden av 
kjølemiddelrør som er 
koblet til innendørs-/

utendørsenheten

Høydeforskjell 
(innendørs-utendørs)

Del
Innendørsenhet: 

Øvre
Utendørsenhet: 

Nedre

GP80 3 til 50 m 30 m 30 m Tilsetning av kjølemiddel lokalt er 
unødvendig for kjølemiddelrørlengder på 
opptil 30 m. Hvis kjølemiddelrørIengden 
overstiger 30 m, må det tilsettes 
kjølemiddel i den mengden som er angitt i 
"Påfylling av ekstra kjølemiddel".

GP110
GP140 3 til 75 m 30 m 30 m
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Jording

ADVARSEL

Pass på at det foretas forsvarlig jording.
Mangelfull jording kan føre til elektrisk støt. For detaljer 
om hvordan du kontroller jording, kan du kontakte 
forhandleren som installerte klimaanlegget eller en 
profesjonell montør.

• Korrekt jording kan hindre lading av elektrisitet på 
overflaten av utendørsenheten grunnet høy frekvens i 
frekvensomformeren (vekselretter) på 
utendørsenheten. Likeledes kan elektrisk støt hindres. 
Hvis utendørsenheten ikke er ordentlig jordet, kan du 
bli utsatt for elektrisk støt.

• Sørg for å koble til jordledningen. (jordingsarbeid)
Ufullstendig jording kan forårsake elektrisk støt. Ikke 
koble jordledninger til gassrør, vannrør, lynavledere 
eller jordledninger for telefonkabler. 

Prøvekjøring
Slå på jordfeilbryteren minst 12 timer før du starter en 
prøvekjøring, for å beskytte kompressoren under 
oppstart.

FORSIKTIG

Mangelfullt installasjonsarbeid kan resultere i 
funksjonsfeil eller klager fra kundene.

Installasjonssted

ADVARSEL

Installer utendørsenheten skikkelig på et sted som er 
bestandig nok til å bære vekten av utendørsenheten.
Eventuelle svakheter kan føre til at utendørsenheten 
faller ned og fører til personskader.
Utvis spesiell varsomhet når enheten installeres på en 
veggoverflate.

FORSIKTIG

Installer aldri utendørsenheten på et sted som er 
utsatt for lekkasje av brannfarlige gasser.
Oppsamling av brannfarlige gasser rundt 
utendørsenheten medfører brannfare.

Installer utendørsenheten på et sted som oppfyller 
følgende betingelser, etter å ha innhentet kundens 
samtykke.
• Et godt ventilert sted uten hindre nær luftinntakene og 

luftavløpene
• Et sted som ikke er utsatt for regn eller direkte solskinn
• Et sted som ikke forsterker utendørsenhetens 

driftsstøy eller vibrasjoner
• Et sted som ikke medfører noen dreneringsproblemer 

for avløpsvann 

Ikke installer utendørsenheten på følgende steder.
• Et sted med saltholdige omgivelser (kystområde), eller 

med store mengder svovelholdig gass (varme kilder) 
(Det er påkrevet med spesielt vedlikehold.) 

• Et sted utsatt for olje, damp, oljerøyk eller etsende 
gasser

• Et sted hvor det brukes organiske løsemidler
• Steder hvor man finner støv fra jern eller annet metall. 

Hvis støv fra jern eller annet metall fester seg til eller 
samler seg på innsiden av klimaanlegget, kan det 
selvantenne og starte en brann.
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• Et sted hvor det brukes utstyr med høyfrekvens 
(inkludert vekselretterutstyr, privat strømaggregat, 
medisinsk utstyr og kommunikasjonsutstyr). 
(Installasjon på et slikt sted kan føre til funksjonsfeil på 
klimaanlegget, unormal styring eller problemer på 
grunn av støy fra slikt utstyr.) 

• Et sted hvor luftavtrekket fra utendørsenheten blåser 
mot vinduet til et nabohus

• Et sted hvor driftsstøy fra utendørsenheten forplanter 
seg lett

• Når utendørsenheten er installert i en forhøyet 
posisjon, må du passe på å sikre føttene dens. 

• Et sted hvor dreneringsvann forårsaker problemer. 

FORSIKTIG

1. Installer utendørsenheten på et sted hvor 
luftavtrekket ikke blir blokkert. 

2. Når en utendørsenhet er installert på et sted som 
alltid er utsatt for sterk vind, som ved kysten eller en 
av de høyere etasjene i en bygning, må du sikre at 
viften fungerer normalt ved å bruke en kanal eller en 
vindskjerm.

3. Når utendørsenheten installeres på et sted som 
stadig er utsatt for sterk vind, som for eksempel i 
øvre etasjer eller på taket av en bygning, må du ta i 
bruk vindbeskyttelsestiltakene som er referert til i de 
følgende eksemplene.
1) Installer enheten slik at avløpsåpningen 

vender mot bygningens vegg.
Ha en avstand på 500 mm eller mer mellom 
enheten og veggoverflaten. 

2) Ta i betraktning vindretningen i sesongen 
klimaanlegget brukes, og installer enheten slik 
at avløpsåpningen plasseres i en riktig vinkel i 
forhold til denne.

• Når du bruker et klimaanlegg ved lave 
utetemperaturer (utetemperatur på –5 °C eller 
lavere) i COOL modus, må du lage en kanal eller 
snøhette, så det ikke påvirkes av snøen.

500 mm

Vegg

Kraftig vind
Kraftig vind

<Eksempel>

Snødeksel

Snødeksel
 -
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Nødvendig plass til installasjon (Enhet: mm)

Installasjon av én enhet

150 eller 
mer

Når det er en hindring på 
baksiden
(Forsiden, sidene og oversiden er 
ledige)

Når det er en hindring på forsiden
(Baksiden, sidene og oversiden er 
ledige)

Når det er hindringer både på 
forsiden og baksiden
(Sidene og oversiden er ledige)

500 eller mer

1000 
eller mer

150 eller 
mer

Når det er hindringer på over- og 
forsidene
(Baksiden og sidene er ledige)

Når det er hindringer på bak- og 
oversidene
(Forsiden og sidene er ledige)

Når det er hindringer både bak og 
på sidene
(Forsiden og oversiden er ledige)
* Hindringens høyde skal være lavere 

enn den på utendørsenheten.

1000 eller mer 150 eller 
mer

150 eller
mer 300 eller

mer

200 eller 
mer

500 eller mer

1000 eller 
mer
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Installasjon av en serie enheter
* Når utetemperaturen er høy, kan kjøleevnen bli redusert på grunn av drift for utstyrsbeskyttelse.

300 eller 
mer

Når det er en hindring på baksiden
(Forsiden, sidene og oversiden er 
ledige)

Når det er hindringer på bak- og 
oversidene
(Forsiden og sidene er ledige)

Når det er en hindring på forsiden
(Baksiden, sidene og oversiden er 
ledige)

Når det er hindringer både bak og 
på sidene
(Forsiden og oversiden er ledige)
* Hindringens høyde skal være lavere 

enn den på utendørsenheten.

Når det er hindringer både på 
forsiden og baksiden
(Sidene og oversiden er ledige)

Installasjon av én enhet i en rad av 
enheter 
(Oversiden og begge sidene er ledige)
* Hindringens høyde skal være lavere 

enn den på utendørsenheten.

Installasjon av flere enheter i en rad av enheter
(Oversiden, begge sidene og forsiden er ledige)

300 eller 
mer

200 eller 
mer

500 eller mer

300 eller 
mer 300 eller 

mer
200 eller 

mer 1000 eller 
mer

300 eller 
mer 300 

eller 
mer

150 eller 
mer

300 eller 
mer 200 eller 

mer
300 eller 

mer 300 eller 
mer

300 eller mer
300 eller mer 1000 eller mer

200 eller mer

1500 eller mer

1000 eller 
mer

300 eller 
mer

2000 eller 
mer

200 eller 
mer

300 eller mer

300 eller mer

300 eller mer

300 eller mer

300 eller mer

300 eller mer
1000 eller mer

200 eller mer

1500 eller mer

300 eller mer
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Installasjon av utendørsenheten
• Kontroller styrken og planheten til sokkelen før 

installering, slik at det ikke oppstår unormale lyder. 
• Fest sokkelen med ankerskruene i henhold til det 

følgende sokkeldiagrammet.
(Ankerskrue, mutter: M10 x 4 par)

• Installer fundamentet og vibrasjonsabsorberende 
gummiputer for å gi direkte støtte til undersiden av 
festeplaten som er i berøring med og under 
bunnplaten til utendørsenheten, som vist i figuren 
nedenfor.

* Ta rørarbeidet i betraktning når du skal installere 
fundamentet til en utendørsenhet med nedadgående rør.

Sett den ytre marginen til ankerskruen til 15 mm eller 
mindre.

• Når vann skal ledes bort gjennom avløpsslangen, 
må du feste den medfølgende avløpsnippelen og 
gummihetten, og bruke en avløpsslange (innvendig 
diam: 16 mm) som er i handelen. Videre må du 
forsegle utstøthullet og skruene med 
silikonmateriale etc., for å hindre at vann lekker ut.
Enkelte forhold kan forårsake dugg eller vanndrypp.

• Bruk en avløpspanne når du skal tappe ut 
avløpsvannet fullstendig. 

For referanse
Hvis en oppvarmingsoperasjon skal pågå over et lengre 
tidsrom mens utendørstemperaturen er 0 °C eller lavere, 
kan det være vanskelig å tappe ut avrimet vann fordi 
bunnplaten fryser. Dette fører til problemer med 
kabinettet eller viften. 
Det anbefales å skaffe tilveie en frostbestandig 
varmeovn lokalt, for å kunne installere klimaanlegget 
sikkert.  
For detaljer må du kontakte forhandleren.

195195 620
573

70

40
5

44
3

Monteringshull
for avløpsnippel

Avløpshull A

Avløpshull A

Avløpshull B

Riktig

Monteringsstøtte

Absorber 
vibrasjoner med 
vibrasjonsabsorbe 
rende gummiputer

Fundament

Riktig

Utendørsenhetens 
bunnplate

Fundament

Gi støtte til underside til fikseringsplaten som er i 
berøring med og under bunnplaten til 

utendørsenheten.

FeilHvis bare kanten
av fikseringsplaten

er understøttet,
kan den bli
deformert.

Unngå at 
utendørsenheten 
støttes kun av 
monteringsstøtten.

Fundament

15 eller mindre

Avløpsnippel

Vanntett gummihette A (4 stk.)

Avløpsnippel

Vanntett 
gummihette A
(4 stk.)

Vanntett gummihette B
(1 stk.)

Vanntett gummihette B (1 stk.)
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5 INSTALLASJON AV KJØLEMIDDELRØR

Rør for kjølemiddel
1. Følgende elementer brukes til installeringen av 

kjølemiddelrør.
Materiale: Sømløst kobberrør av deoksidert 
fosfor.
ø6,35, ø9,52, ø12,7 Veggtykkelse 0,8 mm eller 
mer
ø15,88 Veggtykkelse 1,0 mm eller mer
Bruk ikke eventuelle kopperrør med en tynnere 
veggtykkelse enn det som er angitt.

Fjerne servicepanel
• Fjern skruene på 3 steder og skyv servicepanelet 

nedover. Deretter kobler du fra klemmene på høyre 
side, etterfulgt av klemmene på venstre side for å 
fjerne servicepanelet.
Å trekke servicepanelet mot forsiden mens du gjør 
dette kan skade klemmene.
For å feste servicepanelet, fester du de venstre 
klemmene, etterfulgt av de høyre klemmene, og løfter 
servicepanelet oppover og fester det med skruer på 
3 steder.

Utstøting av rørkappe

Utstøtingsprosedyre

• Tilkoblingsrørene til innendørs/utendørsenheten kan 
tilkobles i 4 retninger.
Ta utstøtningsdelen av rørkappen, som rør eller 
ledninger vil gå gjennom, gjennom fundamentplaten.

• Ta av rørkappen og bank på utstøtningsdelen noen 
ganger med skaftet på en skrutrekker. 
Et utstøthull kan enkelt stanses ut.

• Etter at du har stanset ut utstøthullet, må du fjerne rue 
kanter fra hullet og deretter installere den 
medfølgende beskyttelseshylsen og 
beskyttelsesmaterialet rundt gjennomgangshullet for å 
beskytte ledninger og rør.
Sørg for å feste rørkappene etter at rørene har blitt 
tilkoblet. Skjær av slissene under rørkappene for å 
lette installeringen.
Etter at du har koblet rørene, må du passe på å 
montere rørkappen. Rørkappen kan enkelt monteres 
ved å skjære av slissen i nedre del av rørkappen.

* Pass på å bruke tykke arbeidshansker under arbeidet.

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(2)

Servicepanel

Plate på høyre side

Klemmer på 
høyre side

Klemmer på 
venstre side

<GP110, GP140>

<GP80>

Klemmer på 
venstre side

Servicepanel

Plate på høyre side

Klemmer på 
høyre side

Retning bakover

Rørkappe

Retning sidelengs

Retning nedover
Retning fremover
 -
NO-27
 NO-28



Valgfrie installasjonsdeler 
(skaffes til veie lokalt)

Tilkobling av kjølemiddelrør

FORSIKTIG

Legg merke til de 4 viktige punktene om rørarbeid 
som er nevnt nedenfor 
1. Hold støv og fuktighet borte fra innsiden av 

tilkoblingsrørene.
2. Stram tilkoblingen mellom rørene og enheten. 
3. Evakuer luften i tilkoblingsrørene med en 

VAKUUMPUMPE. 
4. Kontroller for gasslekkasje ved de tilkoblete 

punktene. 

Rørtilkobling

Utkraging
1. Kutt røret med en rørkutter.

Pass på å fjerne rue kanter som kan forårsake 
gasslekkasje.

2. Sett en utkragingsmutter inn i røret, og krag deretter 
ut røret.
Bruk utkragingsmutrene som fulgte med 
klimaanlegget eller de som er for R32. 
Sett en utkragingsmutter inn i røret, og krag ut røret. 
Bruk kragemutrene som fulgte med klimaanlegget, 
eller kragemutre for R32 eller R410A.
Vanlig verktøy kan likevel brukes ved å justere 
projeksjonsmarginen til kobberrøret.

Delenavn Kvantitet

A
Kjølemiddelrør
Væskeside: Ø9,5 mm
Gasside: Ø15,9 mm

Ett av hver

B Rørisolasjonsmateriale
(polyetylenskum, 10 mm tykkelse) 1

C Kitt, PVC tape Ett av hver

Medfølgende beskytterhylse

Medfølgende vernemateriale for 
gjennomføringen
* Montér vernematerialet forsvarlig slik at 

det ikke løsner.

Væskeside

Utvendig diameter Tykkelse

9,5 mm 0,8 mm

Gasside

Utvendig diameter Tykkelse

15,9 mm 1,0 mm
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Projeksjonsmargin i utkraging: B (enhet: mm) 

Stiv (clutchtype) 

Utkragingsdiameter: A (enhet: mm)

FORSIKTIG

• Ikke lag riper i den innvendige overflaten av den 
utkragede delen når du fjerner grader.

• Utkragningsarbeid som utføres mens det er riper på 
den innvendige overflaten av utkragningsdelen, vil 
forårsake kjølemiddellekkasje.

• Kontroller at den utkragede delen ikke er ripet opp, 
deformert, avtrappet eller flattrykt, at det ikke sitter fast 
noen biter på den, og at det ikke er andre problemer 
etter utkragningen.

• Unngå at kjøleolje kommer i kontakt med 
utkragningsflatene.

Stramming av tilkoblingsdelen
1. Plasser sentrum av tilkoblingsrørene rett overfor 

hverandre, og stram utkragingsmutteren med 
fingrene dine. Fest så mutteren med en fastnøkkel 
som vist i figuren, og stram den deretter med en 
momentnøkkel.

2. Pass på å bruke to fastnøkler for å løsne eller 
stramme utkragingsmutteren til ventilen på gassiden, 
som vist i figuren. Hvis du bruker en enkel 
skiftenøkkel kan ikke utkragingsmutteren strammes 
til det foreskrevne tiltrekningsmomentet.
På den andre siden, bruk en enkel skiftenøkkel for å 
løsne eller stramme utkragingsmutteren til ventilen 
på væskesiden.

(enhet: N•m)

FORSIKTIG

Utvendig diam. 
av kobberrør

Verktøy for R32 
eller R410A 

brukt

Ved bruk av 
vanlig verktøy

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

15,9

Utvendig diam. av 
kobberrør A

9,5 13,2

15,9 19,7

B

A

+0
–0,4

Kobberrørets ytre diam. Tiltrekningsmoment

9,5 mm 33 til 42

15,9 mm 68 til 82

Kragemutter

Løsnet

<GP80>

Strammet

Ventil på gassiden

Feil
Påfyllingsmunning

Hette
 -
NO-29
 NO-30



FORSIKTIG

• Ikke bruk skiftenøkkelen på hetten eller dekselet. 
Ventilen kan gå i stykker.

• Hvis du bruker for stort dreiemoment, kan mutteren 
under visse installasjonsvilkår kunne gå i stykker.

• Etter installasjonsarbeidet må du bruke nitrogen og 
sørge for å kontrollere gasslekkasjer i rørtilkoblingene.

• Bruk derfor en momentnøkkel og stram 
tilkoblingsdelene av utkragingsrøret som forbinder 
innendørs/utendørsenheter med det spesifiserte 
tiltrekningsmomentet.
Ufullstendige tilkoblinger kan ikke bare forårsake 
gasslekkasje, men også problemer med 
kjølesyklusen.

Ikke bruk kjølemaskinolje på den utkragete flaten.

Lokk

Rørventil

Strammet

Kragemutter

Hette

Løsnet

Ventil på gassiden
<GP110, GP140>

Lokk

Hette

Feil
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Lengde på kjølemiddelrør

Enkel

Utendørsenhet

Tillatelig rørlengde (m) Høydeforskjell (m)

Totallengde Innendørs-utendørs H

Minimum Maksimum Innendørsenhet: Øvre Utendørsenhet: Øvre

GP80 3 50 30 30

GP110, 140 3 75 30 30

Utendørsenhet
Rørdiameter (mm)

Antall bøyete deler
Gassiden Væskesiden

GP80 15,9 9,5 10 eller mindre

GP110, 140 15,9 9,5 10 eller mindre

H

Innendørsenhet

Figur av enkel

Utendørsenhet
 -
NO-31
 NO-32



Simultant par

Utendørsenhet

Tillatelig rørlengde (m) Høydeforskjell (m)

Total lengde
• 1 + 2

• 1 + 3

Maksimum

Forgreiningsrør
• 2

• 3

Maksimum

Forgreiningsrør
• 3 – 2

Maksimum

Innendørs-utendørs H Innendørs-
innendørs 

(Δh)
Innendørsen-

het: Øvre
Utendørsen-

het: Øvre

GP80, 110 50 15 10 30 30 0,5

GP140 50 15 10 30 30 0,5

Utendørsenhet

Rørdiameter (mm)
Antall bøyete 

delerHovedrør Forgreiningsrør

Gassiden Væskesiden Gassiden Væskesiden

GP80, 110 15,9 9,5 12,7 6,4 10 eller mindre

GP140 15,9 9,5 15,9 9,5 10 eller mindre

2 3 H

1

Figur av simultan dobbel

Innendørsenhet

Utendørsenhet

Innendørsenhet
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6 UTLUFTING

Lufttett-test
Etter at du har fullført arbeidet med kjølerørene, må du foreta en lufttett-test. Koble til en nitrogengassylinder og 
trykksett rørene med nitrogengass som følger, for å gjennomføre en lufttett-test.

Gasslekkasjekontroll

* Evakuer nitrogengassen etter at lufttett-testen er fullført.

Utlufting
For å bevare jordens miljø, må du bruke 
"Vakuumpumpe" til å lufte ut (evakuere luft i de tilkoblete 
rørene) når du installerer enheten.
• Av miljøbevaringshensyn må du ikke slippe ut 

kjølemiddelgass i atmosfæren.
• Bruk en vakuumpumpe for å tappe ut luften (nitrogen 

osv.) som er igjen i anlegget. Hvis luft blir igjen, kan 
yteevnen reduseres.

Med hensyn til vakuumpumpe må du sørge for å bruke 
en som har tilbakeslagsventil, slik at oljen i pumpen ikke 
renner tilbake og inn i røret til klimaanlegget når pumpen 
stanser.
(Hvis olje i vakuumpumpen sendes inn i et klimaanlegg 
som bruker R32, kan dette forårsake problemer i 
kjølesyklusen.)

Trinn 1...Trykksett til 0,5 MPa (5 kg/cm2G) i 5 minutter eller mer.
Større lekkasjer kan oppdages.

Trinn 2...Trykksett til 1,5 MPa (15 kg/cm2G) i 5 minutter eller mer.
Trinn 3...Trykksett til 4,15 MPa (42 kg/cm2G) i 24 timer.....................  Veldig små lekkasjer kan oppdages.
(Du bør imidlertid legge merke til at når omgivelsestemperaturen varierer under trykksetting og etter 24 timer, vil 
trykket endres med ca. 0,01 MPa (0,1 kg/cm2G) pr. 1 °C, så dette bør kompenseres.)

Hvis trykket faller i trinn 1 til 3, må du kontrollere tilkoblingene med tanke på lekkasje.
Se etter lekkasjer med skummende væske e.l., og treff tiltak for å tette lekkasjene, for eksempel ved å lodde 
rørene igjen og stramme kragemutrene, og utfør så lufttett-testen igjen.

VL VH

Påfyllingsåpning

Lavtrykksmåler Høytrykksmåler

Manometerrør

Trykkreduksjonsventil
Nitrogengass

FORSIKTIG

Ikke bruk oksygen, brennbar gass 
eller skadelig gass til lufttett-testen.

 

Trykkmåler

Ventil til trykkmålermanifold

Håndtak høyt 
(Hold helt lukket)

Kombinert trykkmåler

Påfyllingsslange 
(kun for R32 eller R410A)

Vakuumpumpeadapter for 
tilbakestrømningsvern 
(kun for R32 eller R410A)

–101 kPa 
(–76 cmHg)

Håndtak lavt

Påfyllingsslange
(kun for R32 eller 
R410A)

Påfyllingsåpning
(Ventilkjerne 
(justeringspinne))

Trykkventil på gassiden

Vakuum-
pumpe
 -
NO-33
 NO-34



Vakuumpumpe *1 Bruk vakuumpumpen, vakuumpumpeadapteren og 
trykkmålermanifolden forskriftsmessig, ved å konsultere 
bruksanvisningene som fulgte med det respektive redskapet 
før det tas i bruk.
Kontroller at vakuumpumpeolje er fylt opp til den spesifiserte 
streken på oljemåleren.

*2 Når luft ikke er påfylt, kan du enda en gang kontrollere om 
tilkoblingsåpningen på avløpsslangen, som har utkraging for 
å skyve på ventilkjernen, er stramt festet til 
påfyllingsåpningen.

Hvordan ventilen skal åpnes
Åpne ventilene til utendørsenheten helt. (Først åpner du 
ventilen på væskesiden helt, og deretter ventilen på 
gassiden.)
* Ikke åpne eller lukk ventilene hvis utetemperaturen er 

–20 °C eller lavere. Det kan ødelegge O-ringene til 
ventilene og medføre kjølemiddellekkasje.

Væskeside
Åpne ventilen med sekskantnøkkelen.

Gasside
<GP80>
Serviceventil
Åpne ventilen med sekskantnøkkelen.
Størrelse på sekskantnøkkelen: 5 mm

Koble til påfyllingsslangen etter at manifoldventilen er 
fullstendig lukket, som vist i figuren.

Fest tilkoblingsåpningen til påfyllingsslangen med 
utkraging ved å skyve ventilkjernen (justeringspinnen) 

til påfyllingsåpningen på anlegget.

Åpne håndtaket lavt helt.

Slå PÅ vakuumpumpen. (*1)

Løsne litt på utkragingsmutteren til trykkventilen 
(gassiden), for å kontrollere at luften passerer gjennom. 

(*2)

Stram så utkragingsmutteren på nytt.

Utfør vakuumering til den kombinerte trykkmåleren 
indikerer –101 kPa (–76 cmHg). (*1)

Lukk håndtaket lavt fullstendig.

Slå AV vakuumpumpen.

La vakuumpumpen være i 1 til 2 minutter, og kontroller 
at indikatoren på den kombinerte trykkmåleren ikke går 

tilbake.

Åpne ventilspindelen eller ventilhåndtaket helt. (Først 
på væskesiden, deretter på gassiden)

Koble påfyllingsslangen fra påfyllingsåpningen. 

Stram ventilen og hettene på påfyllingsåpningen 
sikkert. 

Modell Størrelse på sekskantnøkkelen

GP80
4 mmGP110

GP140

Påfyllingsåpning

Kragemutter

Ventilspindel

VentilenhetVentilspindelhette
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• Når ventilen er helt åpnet, må du ikke bruke 
dreiemoment som overstiger 5 N•m etter at 
skrutrekkeren har nådd stopperen. Hvis du bruker for 
stort dreiemoment, kan dette ødelegge ventilen.

Forholdsregler ved håndtering av ventiler
• Åpne ventilspindelen til den berører stopperen.

Det er unødvendig å bruke ytterligere kraft. 
• Stram hetten sikkert med en momentnøkkel. 

Tiltrekningsmoment for hetten

Etterfylling av kjølemiddel
Denne modellen er en 30 m påfyllingsfri type, som ikke 
trenger å få etterfylt kjølemiddel i kjølemiddelrør opp til 
30 m. Når en bruker kjølemiddelrør som er lengre enn 
30 m, må den foreskrevne mengden kjølemiddel 
tilsettes.

Fremgangsmåte ved etterfylling av 
kjølemiddel
1. Etter at du har vakuumert kjølemiddelrøret, må du 

stenge ventilene og så fylle på kjølemiddel mens 
klimaanlegget ikke er i gang.

2. Når kjølemiddel ikke kan påfylles opp til den 
spesifiserte mengden, kan du fylle på den 
nødvendige mengden kjølemiddel fra 
påfyllingsåpningen til ventilen på gassiden under 
avkjøling.

Betingelser ved etterfylling av kjølemiddel
Etterfyll flytende kjølemiddel.
Når gassholdig kjølemiddel etterfylles, varierer 
kjølemiddelblandingen, noe som vanskeliggjør normal 
drift.

(1)

(2)

Ventilenhet

Påfyllingsåpning

Bruk en "minus" 
skrutrekker og vri den 
90° mot 
klokkeretningen, til 
den når stopperen. 
(Helt åpen)

Utkragingsmutter

Helt stengt Helt åpen

Sporposisjon

<GP110, GP140>
Kuleventil

Spor for å sette inn 
en skrutrekker

Tiltrekningsmoment for hetten Ventiltype

Ve
nt

ils
tø

rr
el

se

Ø9,5 (H22)* 33 til 42 N•m
(3,3 til 4,2 kgf•m)

Serviceventil

Ø9,5 (H19)* 14 til 18 N•m 
(1,4 til 1,8 kgf•m)

Serviceventil

Ø15,9 33 til 42 N•m 
(3,3 til 4,2 kgf•m)

Serviceventil

Ø15,9 20 til 25 N•m 
(2,0 til 2,5 kgf•m)

Kuleventil

Påfyllingsmunning 14 til 18 N•m 
(1,4 til 1,8 kgf•m)

Serviceventil, 
kuleventil

* H-målet er avstanden mellom to motstående 
flate sider av hetten.

H

 -
NO-35
 NO-36



Påfylling av ekstra kjølemiddel

Formel for å kalkulere mengde kjølemiddel som skal tilsettes
(Formelen vil være forskjellig avhengig av diameteren til tilkoblingsrøret på væskesiden.)
* 1 til 3 er lengden på rørene vist på figuren over (enhet: m).

Enkel

Simultant par

Diameter til tilkoblingsrør
(væskeside)

Mengde kjølemiddel som 
skal tilsettes pr. meter (g/m) Mengde kjølemiddel som skal tilsettes (g) = 

Mengde kjølemiddel tilsatt hovedrøret

Ø9,5 35  × ( –30)

Utendørsenhet
Diameter til tilkoblingsrør

(væskeside)

Mengde 
kjølemiddel som 
skal tilsettes pr. 

meter (g/m)

Mengde kjølemiddel som skal tilsettes (g) = 
Mengde kjølemiddel tilsatt hovedrøret + 

Mengde kjølemiddel tilsatt forgreiningsrør
1 2 3

GP80, 110 Ø9,5 Ø6,4 Ø6,4 35 20

GP140 Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5 35 35

2 3

1

Innendørsenhet

Figur av enkel

Utendørsenhet

Innendørsenhet
Innendørsenhet

Figur av simultan dobbel

Utendørsenhet

× ( 1 – 28) + × ( 2 + 3 – 4)
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Gasslekkasjekontroll

* Lekkasjedetektorer for vanlig HCFC-kjølemiddel (R22 osv.) kan 
ikke brukes, siden følsomheten faller til ca. 1/40 når det brukes 
til HFC-kjølemiddel.

• R32 har et høyt arbeidstrykk, så hvis installasjonsarbeidet ikke gjøres 
skikkelig, kan det føre til gasslekkasjer, for eksempel når trykket øker 
under drift. Pass på å utføre lekkasjetesting av rørtilkoblingene.

Isolere rørene
• For å forhindre kondens må du sørge for å isolere 

rørene på begge sidene, da temperaturen på både 
væskesiden og gassiden vil være lav under kjøling.

• Isolér rørene separat på væskesiden og gassiden.
• Isolér forgreiningsrørene ved å følge instruksjonene i 

installasjonsveiledningen som fulgte med utstyret for 
forgreiningsrør.

KRAV

Sørg for at du bruker et isolerende materiale som tåler 
temperaturer over 120 °C for røret på gassiden, da dette 
røret vil bli svært varmt under oppvarmingsdrift.

Bruk en lekkasjedetektor produsert spesielt for HFC-kjølemiddel 
(R32, R410A, R134a osv.) for å utføre R32 gasslekkasjekontrollen.

Kontrollpunkter på innendørsenheten 
(rørtilkoblinger)

Kjølemiddelrør

Siderør på innendørsenheten

Kontrollpunkter på utendørsenheten
 -
NO-37
 NO-38



Feste etiketten for fluorinerte 
drivhusgasser

Dette produktet inneholder fluorinerte drivhusgasser. 
Ikke slipp ut gass i atmosfæren.

FORSIKTIG

1. Fest den medfølgende kjølemiddeletiketten ved 
siden av serviceåpningene for påfylling eller 
gjenvinning, og, der det er mulig, ved siden av 
eksisterende navneskilt eller 
produktinformasjonsetikett.

2. Skriv påfylt mengde kuldemedium tydelig på 
etiketten med uutslettelig blekk. Klistre deretter den 
vedlagte gjennomsiktige beskyttelsesfolien over 
etiketten for å forhindre at skriften viskes ut.

3. Unngå utslipp av den fluorholdige drivhusgassen fra 
anlegget. Sikre at den fluorholdige drivhusgassen 
aldri slipper ut i atmosfæren under installasjon, 
service eller kassering. Når det blir oppdaget at den 
oppdemte fluorholdige drivhusgassen lekker ut, må 
lekkasjen stoppes og utbedres så fort som mulig.

4. Kun kvalifisert servicepersonell har tilgang til dette 
produktet og kan utføre service på det.

5. All håndtering av den fluorholdige drivhusgassen i 
dette produktet, for eksempel ved flytting av 
produktet eller påfylling av gass, skal være i 
overensstemmelse med EU-direktiv nr. 517/2014 
vedrørende fluorholdigedrivhusgasser og eventuell 
annen lokal lovgivning.

6. Avhengig av europeisk eller lokal lovgivning kan det 
være påkrevet med periodiske inspeksjoner etter 
kjølemiddellekkasjer.

7. Ved spørsmål kan man kontakte forhandlere, 
installatører osv.

Fyll ut etiketten som følger:

Inneholder fluorinerte drivhusgasser

• Gassens kjemiske navn R32

• Gassens potensiale for global 
oppvarming (GWP) 675

Forhåndspåfylt 
kjølemiddel i fabrikken 
[kg], spesifisert på 
navneskiltet

Ekstra påfylling på 
installasjonsstedet [kg]

GWP × kg
  1000
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7 ELEKTRISK ARBEID

ADVARSEL

1. Bruk de spesifiserte ledningene, og påse at 
ledningene er tilkoblet. Fest ledningene sikkert 
slik at den ytre spenningen på ledningene ikke 
virker inn på tilkoblingsdelene til 
tilkoblingspunktene.
Ufullstendig tilkobling eller feste kan forårsake brann 
osv.

2. Pass på å koble til jordledningen. 
(jordingsarbeid) 
Ufullstendig jording kan føre til elektrisk støt. 
Ikke koble jordledninger til gassrør, vannrør, 
lynavledere eller jordledninger for telefonkabler.

3. Apparatet må installeres i samsvar med 
nasjonale bestemmelser for kabling.
Manglende kapasitet på kursen eller ufullstendig 
installasjon kan forårsake elektrisk støt eller brann.

FORSIKTIG

• En installasjonssikring må brukes til 
strømforsyningskabelen til dette klimaanlegget.

• Feilaktig/ufullstendig kabling kan føre til elektrisk 
brann eller røyk.

• Ha en separat strømforsyningskurs for klimaanlegget.
• Dette produktet kan kobles til hovedstrømkabelen.

Faste kabeltilkoblinger:
En bryter som frakobler alle poler og som har en 
avstand på minst 3 mm mellom kontaktpunktene må 
være integrert i den faste kablingen.

• Ta i bruk ledningsklemmene som er festet til enheten.
• Ikke ødelegg eller lag riper i den ledende kjernen eller 

indre isolasjonen til strømledningen og ledningene 
som forbinder innendørs- og utendørsenheten, når du 
"skreller" dem.

• Bruk strømledninger og ledninger som forbinder 
innendørs- og utendørsenheten, som har spesifisert 
tykkelse, er av spesifiserte typer og de påkrevde 
vernene.

• Fjern servicepanelet og terminaldekselet.
• En rørrenne kan monteres gjennom hullet for 

kabelgjennomføring. Hvis hullets størrelse ikke passer 
til kabelrøret som brukes kan du borre ut hullet til 
egnet størrelse.

• Sørg for å klemme fast strømledningen og ledningene 
som forbinder innendørs- og utendørsenheten med en 
ledningsklemme langs tilkoblingsrøret, slik at 
ledningene ikke kommer i berøring med kompressoren 
eller utblåsningsrøret.
(Kompressoren og utblåsningsrøret blir varme.)

Batteripoldeksel

<GP110, GP140>

Servicepanel

<GP80>

Batteripoldeksel

Servicepanel

Ledningsklemme

Ledningsklemme
 -
NO-39
 NO-40



Kabling mellom innendørs – og utendørsenhet
De stiplete linjene viser kabling på stedet.

• Koble forbindelseskablene innendørs/utendørs sammen med de identiske klemmenumrene på rekkeklemmene på 
hver av enhetene. Feilaktig kobling kan forårsake svikt.

Med hensyn til klimaanlegget, må du koble til en strømledning med de følgende spesifikasjoner.

Strøm- og ledningsspesifikasjoner

* Antall ledninger × ledningsstørrelse

Modell (RAV- type) GP80 GP110 GP140

Strømforsyning 1 til 50 Hz 220 - 240 V

Maksimum driftsstrøm 20,8 A 22,8 A 22,8 A

Anbefalt feltsikring 25 A

Strømledning* 2 × 2,5 mm2 eller mer
(H07 RN-F eller 60245 IEC 66)

Utendørs jordledning 1 × 2,5 mm2 eller mer

Forbindelseskabler innendørs/
utendørs* (med jordledning)

4 × 1,5 mm2 eller mer
(H07 RN-F eller 60245 IEC 66)

2
1

3
2
1

3 Β
ΑN

L

Utendørsenhet
Kablet fjernkontroll

Innendørsenhet

Strømbryter

Inngangsstrøm
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Hvordan kable
1. Koble forbindelskabelen til klemmene i henhold til 

deres respektive numre på rekkeklemmene på 
innendørs – og utendørsenheten.
H07 RN-F eller 60245 IEC 66 (1,5 mm2 eller mer)

2. Når du kobler forbindelseskabelen til klemmen på 
utendørsenheten, må du hindre at vann kommer inn 
i utendørsenheten.

3. Sikre strømforsyningskabelen og tilkoblingskabler 
innendørs/utendørs ved å bruke ledningsklemmen 
på utendørsenheten.

4. Når det gjelder sammenkoblingskabler, må det ikke 
nyttes ledninger som er skjøtet sammen.
Bruk kabler som er lange nok til å dekke hele 
lengden.

5. Ledningstilkoblinger varierer i samsvar med 
EMC-standardene, avhengig av om det dreier 
seg om et dobbelt system. Koble ledningene i 
samsvar med de respektive instruksjonene.

FORSIKTIG

• Det må brukes en sikring til strømforsyningskabelen til 
dette klimaanlegget.

• Feilaktig/ufullstendig kabling kan føre til elektrisk 
brann eller røyk. 

• Ha en separat strømforsyningskurs for klimaanlegget. 
• Dette produktet kan kobles til hovedstrømkabelen. 

Faste kabeltilkoblinger: 
En bryter som frakobler alle poler og som har en 
avstand på minst 3 mm mellom kontaktpunktene må 
være integrert i den faste kablingen. 

Kablingsdiagram
* For detaljer angående kabling/installering av 

fjernkontrollen, må du se i installasjonsveiledningen 
som er vedlagt fjernkontrollen.

Enkelt system

Simultan dobbelt system

Fjernkontroll

Kabling av fjernkontroll

Innendørssiden

Forbindelseskabler 
innendørs/utendørs

Utendørssiden

Strømforsyning

A B

1

1

2

2

3

3

NL

A B

1 2 3

A B

1

1

2

2

3

3

NL

Fjernkontroll
Kabling av 
fjernkontroll

Innendørssiden

Forbindelseskabler 
innendørs/utendørs

Utendørssiden

Strømforsyning

Innendørs-
siden

Fjernkontroll inter-
enhetskabling

Innendørs 
strøm inter-
enhetskabling
 -
NO-41
 NO-42



* Bruk 2-kjerne skjermet kabel (MVVS 0,5 til 2,0 mm2 eller mer) for fjernkontrollkablingen i et simultant dobbelt 
system for å forhindre støyproblemer. Pass på å koble begge endene av den skjermede kabelen til jordledere.

* Koble til jordledningene for hver enkelt innendørsenhet i det simultane dobbeltsystemet.

Avisoleringslengde for strømkabel og sammenkoblingskabel

For å samsvare med EMC-standardene må du sørge for å feste det 
medfølgende klemmefilteret til jordledningen til innendørs-/utendørs-
tilkoblingsledningen. (kun for typen GM80)

L N1 2 3

Forbindelseskabler 
innendørs/utendørs

Strømforsyningskabel

Slangeklemme

Jordskrue

Jordskrue

Slangeklemme

80

10

70

(mm)

10 1 2 3
10

60

L N

Jordledning

Sammenkoblingskabel Strømforsyningskabel

Jordledning

Jordskrue

Klemmefilter

Forbindelseskabler
innendørs/utendørs

Strømforsyningskabel
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8 JORDING

ADVARSEL

Sørg for å koble til jordledningen. (jording)
Ufullstendig jording kan forårsake elektrisk støt.

Tilkoble jordledningen ordentlig i henhold til gjeldende tekniske standarder.
Tilkobling av jordledning er svært viktig for å forhindre elektrisk støt og for å redusere støy og elektriske ladninger som 
dannes i utendørsenhetens overflate på grunn av høyfrekvensbølger som genereres av utendørsenhetens 
frekvensomformer (vekselretter).
Hvis du berører en ladet utendørsenhet uten jordledning, kan du få elektrisk støt. 

9 AVSLUTNING

Etter at du har tilkoblet kjølemiddelrøret, kablene mellom enhetene og avløpsrøret, må du dekke dem med 
avsluttende tape og feste dem til veggen med standard støttekonsoller eller tilsvarende. 
Hold strømledningene og sammenkoblingskablene utendørs/innendørs borte fra ventilen på gassiden, eller fra rør 
som ikke er varmeisolert.

10 PRØVEKJØRING

• Slå på strømbryteren minst 12 timer før du starter en testkjøring, for å beskytte kompressoren under 
oppstart.
For å beskytte kompressoren blir strøm tilført fra 220-240 VAC-tilførselen til enheten for å forvarme kompressoren.

• Kontroller følgende før du setter i gang prøvekjøring:
• At alle rørene er sikkert tilkoblet uten lekkasjer. 
• At ventilen er åpen. 
Hvis kompressoren kjøres med ventilen lukket, vil utendørsenheten bli utsatt for et for høyt trykk. Dette kan skade 
kompressoren eller andre komponenter. 
Hvis det er en lekkasje ved en tilkobling, kan luft bli sugd inn, og det indre trykket øker ytterligere. Dette kan 
forårsake eksplosjon eller skade.

• Betjen klimaanlegget med korrekt fremgangsmåte, som spesifisert i brukerhåndboken. 
 -
NO-43
 NO-44
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11 ÅRLIG VEDLIKEHOLD

For et klimanlegg som er i regelmessig bruk, er rengjøring og vedlikehold av innendørs/utendørsenheten sterkt å 
anbefale.
Som en generell regel kan en si at om en innendørsenhet er i bruk 8 timer daglig, vil innendørs/utendørsenheten ha 
behov for å bli rengjort minst en gang hver 3 måned. Denne rengjøringen og vedlikeholdet bør utføres av kvalifisert 
fagpersonell.
Hvis innendørs/utendørsenheten ikke rengjøres regelmessig, vil dårlig yteevne, vannlekkasje og nedising bli 
resultatet. Til og med kompressorsvikt kan forekomme.

12 DRIFTSBETINGELSER FOR KLIMAANLEGGET

For at klimaanlegget skal kunne yte sitt beste, må det opereres under følgende temperaturbetingelser:

Hvis klimaanlegget brukes under andre forhold enn de som er beskrevet ovenfor, kan det hende at 
sikkerhetsfunksjonene vil bli aktivert.

13 FUNKSJONER SOM MÅ IVERKSETTES LOKALT

Håndtering av eksisterende rør (se 15 VEDLEGG)
Når du bruker eksisterende rør, må du nøye kontrollere følgende: 
• Veggtykkelse (innenfor det spesifiserte området)
• Skraper og bulker
• Vann, olje, skitt eller støv i røret
• Løshet i utkraginger og lekkasje fra sveiseskjøter
• Forringelse av kobberrør og varmeisolator

Forsiktighetspunkter ved bruk av eksisterende rør
• For å hindre gasslekkasjer må en utkragingsmutter ikke gjenbrukes.

Erstatt den med den medfølgende utkragingsmutteren og fest den til en utkraging.
• Blås nitrogengass eller bruk andre egnete midler før å holde innsiden av røret rent. Hvis misfarget olje eller mye 

bunnfall tappes ut, må røret vaskes. 
• Hvis det er noen sveiseskjøter på røret, må disse kontrolleres for gasslekkasjer. 

Når noen av de følgende beskrivelsene passer til røret, må det ikke brukes. Installer et nytt rør i stedet. 
• Røret har blitt åpnet (frakoblet innendørs- eller utendørsenheten) i en lang periode. 
• Røret har blitt tilkoblet en utendørsenhet som ikke bruker noen av kjølemidlene R22, R410A eller R407C. 

Kjøledrift Tørrtemperatur –15 °C til 52 °C

Oppvarmingsdrift Våttemperatur –27 °C til 15 °C
• Det eksisterende røret må ha en veggtykkelse lik eller større enn de følgende tykkelsene. 

• Ikke bruk et rør med veggtykkelse mindre enn disse tykkelsene, på grunn av utilstrekkelig trykkkapasitet.

For gjenvinning av kjølemiddel
Når du gjenvinner kjølemidlet i situasjoner som etter flytting av en innendørsenhet eller utendørsenhet, kan 
gjenvinningsoperasjonen utføres ved at du betjener SW01- og SW02-bryterne på kretskortet på utendørsenheten.
Et deksel for de elektriske delene har blitt installert for å gi beskyttelse for elektrisk støt mens arbeid utføres. Betjen 
service-bryterne og kontroller LED-displayene mens dette dekslet for de elektriske delene er på plass.
Ikke fjern dette dekslet mens strømmen fortsatt er på.

FARE

Hele dette kretskortet til dette klimaanlegget er et høyspenningsområde.
Når du betjener service-bryterne mens strømmen til systemet er på, må du alltid ha på deg hansker som er isolert mot 
elektrisitet.

* I LED-displayets opprinnelige status, lyser D805 som vist til høyre. Hvis den opprinnelige statusen ikke er etablert 
(hvis D805 blinker), holder du nede servicebryterne til SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder for å sette LED-
displayene tilbake i opprinnelig status.

LED-displayets opprinnelige status

* For å redusere strømforbruket i standby kan LED-indikatoren slås av selv om strømmen er på. Hvis du trykker på 
enten SW01 eller SW02, vises LED-en.

Referanse utvendig 
diameter (mm) Veggtykkelse (mm) Materiale

6,4 0,8 –

9,5 0,8 –

12,7 0,8 –

15,9 1,0 –

D800
(Gul)

D801
(Gul)

D802
(Gul)

D803
(Gul)

D804
(Gul)

D805
(Grønn)

 eller  eller  eller  eller  eller  

     AV eller Hurtig
   blinking

     AV eller Hurtig
   blinking

     AV eller Hurtig
   blinking

     AV eller Hurtig
   blinking

     AV eller Hurtig
   blinking PÅ

:
:
:
:

D800 D801 D802 D803 D805D804
(Gul) (Gul) (Gul) (Gul) (Gul) (Grønn)

• Det finnes fire LED-displaymønstre.

ON (PÅ)
OFF (AV)
Blinker hurtig (5 ganger/sek.)
Blinker langsomt (1 gang/sek.)

LED-displayer

Service-brytereLED-displayer



Trinn som tas for å gjenvinne kjølemiddelet
1. Betjen innendørsenheten i viftemodus.
2. Kontroller at LED-displayene er plassert i deres opprinnelige status. Hvis ikke, plasser dem i deres opprinnelige 

status.
3. Hold nede SW01 i minst 5 sekunder, og kontroller at D804 blinker langsomt. (Fig. 1)
4. Trykk på SW01 én gang for å stille LED-displayene (D800 til D805) inn på "LED-display for gjenvinning av 

kjølemiddel" som vist nedenfor. (Fig. 2)

:PÅ, :AV, :Langsom blinking :PÅ, :AV, :Hurtig blinking

5. Trykk på SW02 for å stille inn D805 på hurtig blinking. (Hver gang SW02 trykkes ned, veksler D805 mellom hurtig 
blinking og AV.) (Fig. 3)

6. Hold nede SW02 i minst 5 sekunder, og når D804 blinker langsomt og D805 lyser, begynner tvungen 
avkjølingsdrift. (Maks. 10 minutter) (Fig. 4)

:PÅ, :AV, :Hurtig blinking :PÅ, :AV, :Langsom blinking

7. Etter at du har betjent systemet i minst 3 minutter, lukker du ventilen på væskesiden.
8. Etter at kjølemiddelet er gjenvunnet, lukker du ventilen på gassiden.
9. Hold nede SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder. LED-displayene går tilbake til sin opprinnelige status og 

avkjølingen og den innendørs viftedriften stanser.
10. Skru av strømmen.
* Hvis det er noen grunn til å tvile på at gjenopprettingen var vellykket i løpet av denne operasjonen, holder du nede 

SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder for å gå tilbake til opprinnelig status, og deretter gjentar du trinnene for 
gjenoppretting av kjølemiddelet.

(Fig. 1)

LED-displayer indikeres når trinn 3 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 2)

LED-display for gjenvinning av kjølemiddel

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 3)

LED-displayer indikeres når trinn 5 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 4)

LED-displayer indikeres når trinn 6 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805
- 24
Eksisterende rør

Trinn tatt for å støtte eksisterende rør
1. Sett skillebryteren i PÅ-posisjon for å slå på strømmen.
2. Kontroller at LED-displayene er plassert i deres opprinnelige status. Hvis ikke, plasser dem i deres opprinnelige 

status.
3. Hold nede SW01 i minst 5 sekunder, og kontroller at D804 blinker langsomt. (Fig. 5)
4. Trykk på SW01 fire ganger for å stille LED-displayene (D800 til D805) inn på "LED-displayer for eksisterende 

rørinnstillinger" som vist nedenfor. (Fig. 6)

:PÅ, :AV, :Langsom blinking :PÅ, :AV, :Hurtig blinking

5. Trykk på SW02 for å stille inn D805 på hurtig blinking. (Hver gang SW02 trykkes ned, veksler D805 mellom hurtig 
blinking og AV.) (Fig. 7)

6. Hold nede SW02 i minst 5 sekunder, og kontroller at D804 blinker langsomt og at D805 lyser. (Fig. 8)

:PÅ, :AV, :Hurtig blinking :PÅ, :AV, :Langsom blinking

7. Hold nede SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder for å sette LED-displayene tilbake i sin opprinnelige 
status. De eksisterende rørene støttes nå ved at du foretar trinnene ovenfor. I denne statusen kan 
oppvarmingskapasiteten bli redusert under oppvarming, avhengig av utendørs lufttemperatur og 
innendørstemperaturen.

* Hvis det er noen grunn til å tvile på at etableringen av støtte var vellykket i løpet av denne operasjonen, holder du 
nede SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder for å gå tilbake til opprinnelig status, og deretter gjentar du 
innstillingstrinnene.

(Fig. 5)

LED-displayer indikeres når trinn 3 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 6)

LED-displayer for eksisterende rørinnstillinger

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 7)

LED-displayer indikeres når trinn 5 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 8)

LED-displayer indikeres når trinn 6 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805
 -
NO-47
 NO-48
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Hvordan kontrollere eksisterende rørinnstillinger
Du kan kontrollere om de eksisterende rørinnstillingene er aktivert.
1. Kontroller at LED-displayene er plassert i deres opprinnelige status. Hvis ikke, plasser dem i deres opprinnelige 

status.
2. Hold nede SW01 i minst 5 sekunder, og kontroller at D804 blinker langsomt. (Fig. 9)
3. Trykk på SW01 fire ganger for å stille LED-displayene (D800 til D805) inn på "LED-displayer for eksisterende 

rørinnstillinger" som vist nedenfor. Hvis innstillingen er aktivert, lyser D802 og D804 og D805 blinker hurtig. (Fig. 
10)

4. Hold nede SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder for å sette LED-displayene tilbake i sin opprinnelige 
status.

:PÅ, :AV, :Langsom blinking :PÅ, :AV, :Hurtig blinking

Ved gjenoppretting av fabrikkinnstillingene
Følg trinnene nedenfor for å gjenopprette fabrikkinnstillingene i situasjoner som etter flytting av enhetene.
1. Kontroller at LED-displayene er plassert i deres opprinnelige status. Hvis ikke, plasser dem i deres opprinnelige 

status.
2. Hold nede SW01 i minst 5 sekunder, og kontroller at D804 blinker langsomt. (Fig. 11)
3. Trykk på SW01 20 ganger for å stille inn LED-displayene (D800 til D805) på "Fabrikkinnstillinger for LED-

displayer gjenopprettet" som vist nedenfor. (Fig. 12)

:PÅ, :AV, :Langsom blinking :PÅ, :AV, :Hurtig blinking

4. Hold nede SW02 i minst 5 sekunder, og kontroller at D804 blinker langsomt. (Fig. 13)
5. Hold nede SW01 og SW02 samtidig i minst 5 sekunder for å sette LED-displayene tilbake i sin opprinnelige 

status.

:PÅ, :AV, :Langsom blinking

(Fig. 9)

LED-displayer indikeres når trinn 3 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 10)

LED-displayer for eksisterende rørinnstillinger

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 11)

LED-displayer indikeres når trinn 2 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 12)

Fabrikkinnstillinger for LED-displayer gjenopprettet

D800 D801 D802 D803 D804 D805

(Fig. 13)

LED-displayer indikeres når trinn 4 er tatt

D800 D801 D802 D803 D804 D805
14 FEILSØKING
I tillegg til å bruke styrekodene som vises på fjernkontrollen til innendørsenheten, kan du utføre feildiagnostisering av 
utendørsenheten med LED-ene på kretskortet til utendørsenheten.
Bruk LED-ene og styrekodene til diverse kontroller. Detaljer vedrørende styrekodene som vises på fjernkontrollen til 
innendørsenheten er beskrevet i Installasjonsveiledningen til innendørsenheten. 

LED-displayer og kontrollkoder
 ···PÅ ···AV ···Hurtig blinking (5 ganger/sek)

Nr. Beskrivelse av problem
LED-display

D800 D801 D802 D803 D804 D805
1 Normal
2 Problem med tappetemperatur (TD)

3 Problem med 
varmevekslingstemperatursensor (TE)

4 Problem med 
varmevekslingstemperatursensor (TL)

5 Problem med sensor for 
utendørstemperatur (TO)

6 Problem med 
innsugingstemperatursensor (TS)

7 Problem med sensor for 
kjølelegemetemperatur (TH)

8 Feilmontering av sensor (TE, TS)
9 Problem med EEPROM
10 Kompressorsvikt
11 Kompressorlås
12 Problem med strømberegningskrets
13 Drift av kabinettermostat

14 Fjern innstilling av modelltype for 
kretskort

15 Problem med MCU-kommunikasjon
16 Problem med tappetemp.
17 Høytrykk bryterdrift
18 Problem med strømforsyning

19 Problem med overoppheting i 
kjølelegeme

20 Gasslekkasjedetektor

21 Problem med tilbakestrømning på 
4-veis ventil

22 Høytrykks beskyttelsesdrift
23 Problem med viftesystem
24 Kortslutning av kompressordrevelement

25 Problem med 
posisjonsidentifiseringskrets

SW02
SW01

LED
(D800 til D805)

<GP110, GP140>

<GP80>

SW02
SW01

LED
(D800 til D805)



15 VEDLEGG

[1] Eksisterende rør

Arbeidsinstruksjoner
De eksisterende rørene for R22 og R407C kan 
gjenbrukes til installasjoner av vårt digitale R32 
vekselretterprodukt.

ADVARSEL

Å konstatere forekomsten av skrammer og bulker på 
de eksisterende rørene og konstatering av 
rørstyrkens driftssikkerhet gjøres vanligvis lokalt.
Hvis de angitte betingelsene klareres, er det mulig å 
oppdatere eksisterende R22- og R407C-rør slik at de 
kan brukes til R32-modeller.

Grunnleggende betingelser for å kunne bruke 
eksisterende rør
Kontroller og legg merke til tilstedeværelsen av tre 
forhold under arbeidet med kjølemiddelrør.
1. Tørr (Det er ingen fuktighet på innsiden av rørene.) 
2. Ren (Det er ikke noe støv på innsiden av rørene.)  
3. Tett (Det er ikke noen kjølemiddellekkasje.) 

Restriksjoner på bruk av eksisterende rør
I følgende tilfeller må rørene ikke brukes slik de er. 
Rengjør de eksisterende rørene, eller skift dem ut 
med nye.
1. Når en skramme eller bulk er spesielt stor, må du 

sørge for å bruke nye rør til installeringen av 
kjølemiddelrør.

2. Når den eksisterende rørtykkelsen er tynnere enn 
den foreskrevne "Rørdiameter- og tykkelse", må du 
sørge for å bruke nye rør til installeringen av 
kjølemiddelrør.
• Driftstrykket til R32 er høyt. Hvis det er en 

skramme eller bulk på røret, eller et tynnere rør 
benyttes, kan trykkbestandigheten være 
utilstrekkelig. Dette kan i verste tilfelle føre til at 
røret kan gå i stykker.

* Rørdiameter- og tykkelse (mm) 

• I tilfelle rørdiameteren er Ø12,7 mm eller mindre 
og tykkelsen er mindre enn 0,7 mm, må du sørge 
for å bruke nye rør til installeringen av 
kjølemiddelrør.

3. Når utendørsenheten har blitt forlatt med rørene 
frakoblet, eller gass lekket ut fra rørene og disse 
ikke var reparert og etterfylt.
• Det er mulighet for at regnvann eller fuktig luft kan 

komme inn i røret.
4. Når kjølemiddel ikke kan gjenvinnes ved hjelp av en 

enhet for kjølemiddelgjenvinning.
• Det er mulighet for at en stor mengde tilsmusset 

olje eller fuktighet er igjen inne i rørene.
5. Når en avfukter som er i vanlig handel er festet til de 

eksisterende rørene.
• Det er mulighet for at det har dannet seg irr.

6. Når det eksisterende klimaanlegget er fjernet etter 
at kjølemiddel er gjenvunnet.
Kontroller om oljen er opplagt forskjellig fra vanlig 
olje.
• Kjølemiddeloljen er irrgrønn på farge:

Det er mulig at fuktighet er blitt blandet med olje 
og at rust har dannet seg inne i røret.

• Det er misfarget olje, en stor mengde bunnfall, 
eller dårlig lukt.

• En stor mengde glinsende metallstøv eller annet 
slitasjebunnfall kan sees i kjølemiddeloljen.

7. Når klimaanleggets kompressor en gang i tiden har 
stoppet og blitt erstattet.
• Når misfarget olje, en stor mengde bunnfall, 

glinsende metallstøv eller annet slitasjebunnfall, 
eller blanding av fremmedlegemer er observert, 
vil det oppstå problemer.

Referanse 
utvendig 

diameter (mm)

Veggtykkelse
(mm) Materiale

6,4 0,8 –

9,5 0,8 –

12,7 0,8 –

15,9 1,0 –
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8. Når midlertidig installering og utskiftning av 
klimaanlegget gjentar seg, som for eksempel ved 
leasing.

9. Hvis kjølemiddeloljen i det eksisterende 
klimaanlegget er forskjellig fra følgende oljer 
(mineralolje), Suniso, Freol-S, MS (syntetisk olje), 
alkylbenzen (HAB, Barrel-freeze), ester-serier, PVE 
kun fra eter-serier.
• Viklingsisolasjonen på kompressoren kan 

forringes.

MERKNAD

De ovennevnte beskrivelsene er resultater av 
konstateringer vårt firma har foretatt, og utgjør vårt syn 
på klimaanleggene våre. Men vi garanterer ikke bruken 
av eksisterende rør i klimaanlegg tilhørende andre 
firmaer som har tatt R32 eller R410A i bruk.

Forgreiningsrør til simultandriftsystem
Når TOSHIBA har foreskrevet bruk av forgreiningsrør i 
det doble simultansystemet, kan det gjenbrukes.
Modellnavn forgreiningsrør:
RBC-TWP30E, RBC-TWP50E
På det eksisterende klimaanlegget for simultant 
driftssystem (dobbelt system), er det tilfeller hvor 
forgreiningsrørene som brukes ikke har tilstrekkelig 
trykkfasthet.
I slike tilfeller må rørene skiftes til et forgreiningsrør for 
R32 eller R410A.

Bevaring av rør
Når du flytter og åpner innendørs – eller 
utendørsenheten for en lengre periode, må rørene 
bevares på følgende måte:
• Dersom du ikke gjør dette, kan det danne seg rust når 

fuktighet eller fremmedlegemer kommer inn i rørene.
• Rusten kan ikke fjernes ved rengjøring, og nye rør er 

nødvendig. 

Plasseringssted Periode Bevaringsmåte

Utendørs

1 måned eller 
mer/lenger Sammenklemming

Mindre enn 
1 måned Sammenklemming 

eller taping
Innendørs Hver gang
 -
NO-51
 NO-52
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NO-53
 NO-54
Eksisterende rør: Kan ikke brukes. 
• Bruk nye rør.

Koble innendørs/utendørsenhetene til det eksisterende røret. 
• Bruk en utkragingsmutter som er festet til hovedenheten, 

til innendørs/utendørsenhetene. (Ikke bruk 
utkragingsmutteren til det eksisterende røret.)

• Bearbeid utkragingens maskineringsstørrelse på nytt, til 
størrelsen for R32.

• Etter at det eksisterende klimaanlegget har vært i gang i 
kjølemodus i omtrent 30 minutter eller mer,* kan du 
gjenvinne kjølemiddelet.

• Se "13 For gjenvinning av kjølemiddel"
• For rengjøring av rørene og gjenvinning av olje

• Gjenvinning av kjølemiddel: Nedpumpingsmetode

Ble svært misfarget olje eller en stor mengde 
rester tappet ut? (Når oljen forringes, endres 

fargen til en grumset eller sort farge.)
Rengjør rørene eller bruk nye rør.

NEI

JA

JA

JA

NEI

NEI

Er det skrammer eller bulker på de eksisterende rørene?

Er det mulig å operere det eksisterende klimaanlegget?

• (Lufttett-test), tørrvakuumering, påfyll av kjølemiddel, 
kontroll av gasslekkasje

Prøvekjøring
[2] Minimums-gulvareal: Amin  (m2)

* Total kjølemiddelmengde: Kjølemiddelmengde 
forhåndsfylt i fabrikken + ekstra kjølemiddelmengde 
fylt på under installasjon

Total 
kjølemiddelmengde*

Stående 
gulvenhet

Veggmontert 
enhet

Takmontert 
enhet

h0 0,6 1,8 2,2
M (kg) Amin (m2)

3HP

1,90 30,98 3,44 2,30
1,92 31,63 3,51 2,35
1,94 32,29 3,59 2,40
1,96 32,96 3,66 2,45
1,98 33,64 3,74 2,50
2,00 34,32 3,81 2,55
2,02 35,01 3,89 2,60
2,04 35,71 3,97 2,66
2,06 36,41 4,05 2,71
2,08 37,12 4,12 2,76
2,10 37,84 4,20 2,81
2,12 38,56 4,28 2,87
2,14 39,30 4,37 2,92
2,16 40,03 4,45 2,98
2,18 40,78 4,53 3,03
2,20 41,53 4,61 3,09
2,22 42,29 4,70 3,15
2,24 43,05 4,78 3,20
2,26 43,83 4,87 3,26
2,28 44,61 4,96 3,32
2,30 45,39 5,04 3,38
2,32 46,18 5,13 3,44
2,34 46,98 5,22 3,49
2,36 47,79 5,31 3,55
2,38 48,60 5,40 3,62
2,40 49,42 5,49 3,68
2,42 50,25 5,58 3,74
2,44 51,09 5,68 3,80
2,46 51,93 5,77 3,86
2,48 52,77 5,86 3,93
2,50 53,63 5,96 3,99
2,52 54,49 6,05 4,05
2,54 55,36 6,15 4,12
2,56 56,23 6,25 4,18
2,58 57,12 6,35 4,25
2,60 58,00 6,44 4,31
2,62 58,90 6,54 4,38
2,64 59,80 6,64 4,45
2,66 60,71 6,75 4,52
2,68 61,63 6,85 4,58

Maks. 2,70 62,55 6,95 4,65

4HP
5HP

3,1 82,46 9,16 6,13
3,135 84,33 9,37 6,27

3,17 86,22 9,58 6,41
3,205 88,14 9,79 6,56

3,24 90,07 10,01 6,70
3,275 92,03 10,23 6,85

3,31 94,01 10,45 6,99
3,345 96,01 10,67 7,14

3,38 98,03 10,89 7,29
3,415 100,07 11,12 7,44

3,45 102,13 11,35 7,60
3,485 104,21 11,58 7,75

3,52 106,32 11,81 7,91
3,555 108,44 12,05 8,07

3,59 110,59 12,29 8,23
3,625 112,75 12,53 8,39

3,66 114,94 12,77 8,55
3,695 117,15 13,02 8,71

3,73 119,38 13,26 8,88
3,765 121,63 13,51 9,05

3,8 123,90 13,77 9,22
3,835 126,20 14,02 9,39

3,87 128,51 14,28 9,56
3,905 130,84 14,54 9,73

3,94 133,20 14,80 9,91
3,975 135,58 15,06 10,08

4,01 137,98 15,33 10,26
4,045 140,39 15,60 10,44

4,08 142,83 15,87 10,62
4,115 145,30 16,14 10,81
4,15 147,78 16,42 10,99

4,185 150,28 16,70 11,18
4,22 152,81 16,98 11,37

4,255 155,35 17,26 11,56
4,29 157,92 17,55 11,75

4,325 160,50 17,83 11,94
4,36 163,11 18,12 12,13

4,395 165,74 18,42 12,33
4,43 168,39 18,71 12,53

4,465 171,06 19,01 12,72
4,5 173,76 19,31 12,92

4,535 176,47 19,61 13,13
4,57 179,20 19,91 13,33

4,605 181,96 20,22 13,53
4,64 184,74 20,53 13,74

Maks. 4,675 187,53 20,84 13,95

Total 
kjølemiddelmengde*

Stående 
gulvenhet

Veggmontert 
enhet

Takmontert 
enhet

h0 0,6 1,8 2,2
M (kg) Amin (m2)
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16 SPESIFIKASJONER

* Under 70 dB(A)

Produktinformasjon for ecodesign-krav. (forordning (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en 

Modell
Lydtrykknivå (dB(A))

Vekt (kg)
Kjøling Oppvarming

RAV-GP801AT-E * * 74
RAV-GP1101AT-E * * 104
RAV-GP1401AT-E * * 104
RAV-GP801ATJ-E * * 74
RAV-GP1101ATJ-E * * 104
RAV-GP1401ATJ-E * * 104
 -
NO-55
 NO-56
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NO-57
 NO-58
Samsvarserklæring

Merknad: Denne erklæringen gjelder ikke hvis tekniske eller operative modifikasjoner tas i bruk uten produsentens 
samtykke.

Produsent: TOSHIBA CARRIER CORPORATION
336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

TCF-innehaver: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil
01120 Montluel FRANCE

Erklærer herved at maskinen nevnt nedenfor:

Generisk benevning: Klimaanlegg

Modell/type: RAV-GP801AT-E, RAV-GP1101AT-E, RAV-GP1401AT-E
RAV-GP801ATJ-E, RAV-GP1101ATJ-E, RAV-GP1401ATJ-E

Handelsnavn: Superdigitale inverterserier klimaanlegg

Er i overensstemmelse med bestemmelsene i "Maskineri"-direktivet (Direktiv 2006/42/EC) og forskriftene i nasjonale 
lovbestemmelser.

Samsvarer med bestemmelsene i følgende harmoniserte standard:
EN 378-2: 2008+A1:2009
Advarsler om lekkasje av kjølemiddel

Kontroll av konsentrasjonsgrense
Rommet som klimaanlegget skal installeres i må være utformet slik at konsentrasjonen av 
kjølemiddelgass ikke overskrider en fastsatt grense, i tilfelle den skulle lekke ut.
Kjølemiddelet R32 som er brukt i klimaanlegget er sikkert, og er ikke på langt nær så brennbart og giftig som 
ammoniakk. Det er derfor ikke regulert av lover som vil bli pålagt for å beskytte ozonlaget. Siden det imidlertid 
inneholder mer enn luft, vil det være fare for kvelning hvis konsentrasjonen skulle øke utover grensen.
Kvelning fra lekkasje av R32 er bortimot ikke-eksisterende. 
Hvis et klimaanleggsystem skal installeres i et lite rom, må man velge en egnet modell og installasjonsprosedyre, slik 
at konsentrasjonen ikke når grensen hvis kjølemiddel skulle lekke ut (og i tilfelle av nødsituasjon, kan tiltak iverksettes 
før det oppstår skade).
I et rom hvor konsentrasjonen kan komme til å overstige grensen, må man lage en åpning til tilstøtende rom, eller 
installere mekanisk ventilasjon kombinert med en gasslekkasjedetektor.
Konsentrasjonen er som angitt nedenfor.

Grenseverdien for kjølemiddelets konsentrasjon skal være i samsvar med lokale lover og regler.

Total mengde kjølemiddel (kg)
≤ Konsentrasjonsgrense (kg/m3)

Min. volum av rommet innendørsenheten er installert i (m3)
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