
KLIMAANLEGG (DELT TYPE)
Installasjonsveiledning R32

Innendørsenhet

<Kompakt 4-veis type>
RAV-HM301MUT-E
RAV-HM401MUT-E
RAV-HM561MUT-E

Modellbetegnelse:

For kommersiell bruk

Norsk
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satte instrukser

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

TILPASNING AV R32 KJØLEMEDIUM
tte klimaanlegget bruker et nytt HFC-kjølemedium (R32) som ikke ødelegger ozonlaget.
nne innendørsenheten er for kjølemediet R32. Husk å kombinere den med en utendørsenhet for R32 
lemediet.

duktinformasjon for krav til miljøvennlig design. (Forordning (EU) 2016/2281)
://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en 
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Kvalif
(*1)

Kvalifisert 
fagpersonell (*1)

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 

ler som vises på klimaanlegget
iktige ting som handler om sikkerhet for å forhindre personskade på 
 på eiendom. Les gjennom denne veiledningen etter å ha forstått 
sjoner), og sørg for å følge beskrivelsen. 

Verneutstyr som skal brukes

ektrisk støt

t elektrisk støt

dustrien

e tåhette

e for elektrikere

Betydning av indikasjonen

 denne måten betyr at unnlatelse fra å følge instruksjonene i advarselen kan 
ade (*1) eller tap av liv hvis produktet ikke håndteres på riktig måte.

 denne måten betyr at unnlatelse fra å følge instruksjonene i forsiktighetsvarslet 
onskade (*2) eller skade (*3) på eiendom hvis produktet ikke håndteres på riktig 

an bety tap av syn, skader, brannskader, elektrisk støt, brudd, forgiftning og andre skader 
ige og kreve sykehusinnleggelse eller langvarig behandling på en poliklinikk.
n bety skader, brannskader, elektrisk støt og andre skader som ikke krever 
ler langvarige behandling på en poliklinikk.
tyr skade på eksisterende bygg, innbo, husdyr og kjæledyr.

ADVARSEL
(Brannfare)

øye før bruk.

se BRUKERHÅNDBOKEN og INSTALLASJONSVEILEDNINGEN nøye før 

i BRUKERHÅNDBOKEN, INSTALLASJONSVEILEDNINGEN og lignende.

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.

Les BRUKERHÅNDBOKEN n

Servicepersonell er pålagt å le
bruk.

Ytterligere informasjon finnes 
 for at du kjøpte dette Toshiba-klimaanlegget.
ligst les nøye gjennom disse instruksjonene, som inneholder viktig informasjon i overensstemmelse med 
kindirektiv 2006/42/EC”, og forsikre deg om at du forstår disse.
nne installasjonsveiledning og brukerveiledning til kunden når installasjonsarbeidet er fullført, og be kunden 
 oppbevare dem på et trygt sted for fremtidig referanse.

risk benevning: Klimaanlegg

isjon på kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell
nlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert 
rsonell. Når enhver av disse jobbene skal utføres, be en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell om 
re dem
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.

Betydninger av symbo
Disse sikkerhetsanvisningene beskriver v
brukere eller andre mennesker og skader
innholdet nedenfor (betydningen av indika

Arbeid som 
utføres

Alle typer arbeid Vernehansker 
Arbeidsklær for “sikkerhet”

Elektrisk-relatert 
arbeid

Klær som beskytter mot el
Isolerende sko
Hansker som beskytter mo

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

Indikasjon

ADVARSEL Tekst som er merket på
føre til alvorlig personsk

FORSIKTIG
Tekst som er merket på
kan føre til alvorlig pers
måte.

*1: Alvorlig personskade k
som kan være langvar

*2: Små personskader ka
sykehusinnleggelse el

*3: Skade på eiendom be



Adva

FORSIKTIG

EKSPLOSJONSFARE
Åpne serviceventilene før operasjonen, ellers kan eksplosjon oppstå.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 

ler
e noe ansvar for skade forårsaket fordi 
krivelsene i denne bruksanvisningen.

ere klimaanlegget, må man lese nøye 
iledningen, og så følge disse instruksene for 
et.
atør eller fagperson har tillatelse til å utføre 
ll installasjon kan resultere i vannlekkasjer, 
n.
del enn det som er spesifisert for supplement 
annet brukes, kan det genereres unormalt 
n, noe som kan medføre feil eller eksplosjon 
kade.
gsgitteret på innendørsenheten eller 
rsenheten, må skillebryteren settes i OFF-
en ikke settes i OFF-posisjon, kan dette 
om følge av kontakt med indre deler. Kun en 
ller kvalifisert fagpersonell(*1) har tillatelse til å 
 på innendørsenheten eller servicepanelet på 
 utføre arbeidet som påkreves.
rbeid med installasjon, vedlikehold, 
må skillebryteren settes i OFF-posisjon. I 
lektrisk støt.

r”-skilt i nærheten av strømbryteren mens 
 vedlikehold, reparasjon eller flytting utføres. 
støt hvis skillebryteren ved en feiltakelse 

settes til ON.
• Kun en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert servicepersonell (*1) 

har tillatelse til å utføre arbeid i høyden, ved å bruke et stillas på 
jerne innsugningsgitteret på 
t man kan utføre arbeidet.
ernende arbeidsklær under installasjon, 

iniumsribbe. Du kan skade deg om du gjør 
øres av en eller annen grunn, må man først 
rnende arbeidsklær, og så fortsette.

5-NO 6-NO
the operation, otherwise there 
might be the burst. 50 cm eller høyere for å f

innendørsenheten, slik a
• Ha på vernehansker og v

vedlikehold og flytting.
• Berør ikke enhetens alum

dette. Hvis ribben må ber
ta på vernehansker og ve
– 3 –

rselsindikasjoner 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 Sikkerhetsreg
Produsenten påtar seg ikk
brukeren ikke har fulgt bes

Generelt
• Før man starter å install

gjennom installasjonsve
å installere klimaanlegg

• Kun en kvalifisert install
installasjonen. Mangelfu
elektriske støt eller bran

• Bruk ikke annet kjølemid
eller erstatning. Hvis et 
høyt trykk i kjølesykluse
i produktet eller persons

• Før man åpner innsugnin
servicepanelet på utendø
posisjon. Hvis skillebryter
resultere i elektrisk støt s
kvalifisert installatør(*1) e
fjerne innsugningsgitteret
utendørsenheten, og til å

• Før man setter i gang a
reparasjon eller flytting, 
motsatt fall kan man få e

• Plasser et ”Arbeid pågå
arbeid med installasjon,
Det er fare for elektrisk 

ADVARSEL
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• Ikke installer på steder der det kan lekke eksplosjonsfarlig gass. Hvis 
det lekker gass som samler seg rundt enheten, kan det oppstå brann.

• Når klimaanlegget skal transporteres, må man ha på sko med ekstra 
b

• Ik
s
s

• In
fa
e
e

nningsinnretning på et sted hvor den er utsatt 
legget. Dette kan forårsake mangelfull 

 installeres, betjenes og lagres i et rom med 
min m2.

 = (M / (2,5 × 0,22759 × h0))2

en i apparatet i kg;
n til apparatet i m:
1,8 m for veggmontert / 1,0 m for 
r takmontert.

e installasjonshåndboken for 

kal henge, må de foreskrevne hengeboltene 
tterne (M10 eller W3/8) brukes.
å en plass hvor den er godt forankret og der 
etens vekt. Hvis styrken er utilstrekkelig, kan 

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

sifikasjonene for å forebygge mot eventuell 
Hvis klimaanlegget ikke installeres riktig, kan 
ned, og forårsake en ulykke.
s under installasjonsarbeidet, må rommet 
 det lekkende kjølemiddelet kommer kontakt 
 giftig gass.

• Bruk en gaffeltruck til å flytte klimaanleggenhetene og bruk vinsj eller 
talje når de installeres.

Rør for kjølemiddel
t sikkert under installasjonsarbeidet, før du 
gget i bruk. Hvis kompressoren brukes med 
ølemiddelrør, vil den suge inn luft og 
for overtrykk, 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.

7-NO 8-NO
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eskyttende tåhetter.
ke hold i båndene rundt innpakningskartongen når klimaanlegget 
kal transporteres. Du kan skade deg hvis båndene skulle gå i 
tykker.
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.

• Installer kjølemiddelrøre
begynner å ta klimaanle
ventilen åpen og uten kj
kjølesyklusen blir utsatt 

• Stram utkragingsmutter
måte. Hvis utkragingsm
stykker etter en tid, noe
år man utfører arbeid i høyden, må man bruke en stige som er i 
verensstemmelse med ISO 14122-standarden, og følge prosedyren 
veiledningen til stigen. Ha også på en hjelm som brukes i industrien, 
om verneutstyr for å utføre arbeidet.
ør man renser filteret eller andre deler på utendørsenheten, må man 
ørge for å sette strømbryteren i OFF-posisjon, og plassere et ”Arbeid 
ågår”-skilt i nærheten av strømbryteren før man setter i gang med 
rbeidet.
ør man begynner å arbeide i høyden, må man plassere et skilt på 
tedet før man setter i gang med arbeidet, slik at ingen vil nærme seg 
rbeidsstedet. Deler og andre gjenstander kan falle ovenfra, og 
uligens skade en person nedenfor. Mens arbeidet utføres, må man 
a på en hjelm for å beskytte seg mot fallende gjenstander.
jølemiddelet som brukes i dette klimaanlegget er R32.
limaanlegget må være i en stabil posisjon når det transporteres. 
ontakt din forhandler hvis noen deler av produktet er ødelagt.
år klimaanlegget skal bæres for hånd, må det bæres av to eller flere 
ersoner.
ervice skal kun utføres som anbefalt av produsenten. Flytt eller 
parer ikke en enhet selv. Det forekommer høyspenning inne i 

nheten. Du kan få elektrisk støt når du fjerner dekselet og 
ovedenheten.
ette apparatet er tiltenkt brukt av eksperter eller erfarne brukere i 
utikker, i lett industri eller for kommersiell bruk av lekfolk.
lg av installasjonssted
vis klimaanlegget skal installeres i et mindre rom må det foretas 
ødvendige tiltak slik at ikke konsentrasjonen av kjølemiddel under 
n eventuell lekkasje stiger til farlige nivåer.

• Ikke plasser noen forbre
for luftstrøm fra klimaan
forbrenning.

• Apparat og rørverk skal
et gulvareal større enn A
Hvordan få Amin m2: Amin
M er kjølemiddelmengd
h0 er installasjonshøyde
0,6 m for gulvstående / 
vindusmontert / 2,2 m fo
For nærmere detaljer, s
utendørsenheten.

Installasjon
• Når innendørsenheten s

(M10 eller W3/8) og mu
• Installer klimaanlegget p

underlaget kan bære enh
enheten falle ned og for

• Følg instruksene i instal
klimaanlegget. Hvis diss
ned eller velte, eller forå
andre problemer.

• Installer i henhold til spe
sterk vind og jordskjelv. 
enheten velte eller falle 

• Hvis det lekker kjølegas
luftes umiddelbart. Hvis
med ild kan det utvikles
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• Ikke koble jordledninger til gassrør, vannrør, lynavledere eller 
jordledninger for telefonkabler.

• Etter at reparasjonen eller flyttearbeidet er avsluttet, må man 
k

• In
in

• In
• N

e

eter må strømforsyningsledningen eller 
forbindelseskabelen tilkobles på midten 
n loddefri skjøteterminal osv.) 
teder hvor ledningen er tilkoblet i midten kan 
rann.
res i henhold til lover og forskrifter på stedet 
gen.

de dette, kan føre til dødsfall ved elektrisk 

bruk etter å ha avsluttet arbeidet, må man 
l den elektriske kontrollboksen på 
rvicepanelet på utendørsenheten er lukket. 

ON-posisjon. Du kan få elektrisk støt hvis 
at disse kontrollene er utført først.
rm for problemer i klimaanlegget (slik som 
kter brent, det høres unormale lyder, at 
r å avkjøle eller varme opp, eller at det lekker 
limaanlegget selv, men sette strømbryteren i 
te kvalifisert servicepersonell. Ta 
kre deg om at strømmen ikke vil bli slått på 
sonell kommer (ved for eksempel å markere 
n av strømbryteren). Om man fortsetter å 

oblemtilstand, kan dette føre til at mekaniske 
r det kan resultere i elektrisk støt eller andre 

t, må du bruke en isolasjonstester (500 V 
 at motstanden er 1 MΩ eller mer mellom den 

strømførende delen og den ikke-strømførende metalldelen 
(jordingsdelen). Hvis resistansverdien er lav, har det skjedd et uhell 
hos brukeren, slik som en lekkasje eller elektrisk støt.

t er avsluttet, må man kontrollere for lekkasje 
se 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, må du følge bruksanvisningen for å 
n enheten skal brukes og vedlikeholdes.

9-NO 10-NO
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 en som 
r beregnet på utendørs bruk.

• 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 brukeren hvorda
– 5 –

ontroller at kjølemiddel ikke lekker ut etter at installasjonen er 
llført. Hvis kjølemiddelgass lekker ut i rommet og strømmer nær en 

rannkilde, som for eksempel en komfyr, kan det dannes giftige 
asser.
år klimaanlegget har blitt reparert eller flyttet, må man følge 
struksene i installasjonsveiledningen og lufte ut fullstendig, slik at 
gen andre gasser enn kjølemiddelet blir blandet i kjølekretsen. Hvis 
an ikke lufter ut fullstendig, kan dette føre til funksjonssvikt på 

limaanlegget.
itrogengass må brukes til lufttett-testen.
åfyllingsslangen må tilkobles slik at den ikke er slakk.
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 man skal koble de elektriske ledningene, reparere elektriske 
eler eller utføre annet elektrisk arbeid må man ha på seg hansker 
om gir beskyttelse mot elektrisk støt samt isolerende sko og klær for 
 beskytte 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 en jordledning. (Jordingsarbeid) 
fullstendig jording forårsaker elektrisk støt.

• Under ingen omstendigh
innendørs- og utendørs
(tilkobling ved bruk av e
Koblingsproblemer på s
forårsake røyk og/eller b

• Elektrikerarbeid skal utfø
og installasjonsveilednin
Unnlatelse av å overhol
strøm eller kortslutning.

Testkjøring
• Før klimaanlegget tas i 

kontrollere at dekselet ti
innendørsenheten og se
Sett så strømbryteren i 
strømmen slås på uten 

• Hvis det oppstår noen fo
feildisplayet vises, det lu
klimaanlegget ikke klare
vann), må du ikke røre k
OFF-posisjon og kontak
forholdsregler for å forsi
før kvalifisert serviceper
med ”i ustand” i nærhete
bruke klimaanlegget i pr
problemer eskalerer, elle
problemer.

• Etter at arbeidet er utfør
Megger) for å kontrollere
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tting
un en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert servicepersonell (*1) 
ar tillatelse til å flytte klimaanlegget. Det er farlig for klimaanlegget å 
li flyttet av ukvalifisert personell, ettersom dette kan resultere i 
rann, elektrisk støt, skade, vannlekkasje, støy og/eller vibrasjoner.
år man utfører nedpumpingsarbeidet, må kompressoren stanses 
r kjølemiddelrøret frakobles. Hvis kjølerøret kobles fra mens 

erviceventilen er åpen og kompressoren fremdeles er i drift, vil luft 
ller annen gass blir sugd inn, slik at trykket i kjølesyklusen blir 
normalt høyt, noe som kan føre til brudd, personskade eller annen 
kade.

 Se ”Definisjon på kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell”.

tte klimaanlegget bruker et nytt HFC-kjølemedium (R32) som 
e ødelegger ozonlaget.
iden R32-kjølemiddelet lett påvirkes av urenheter som fuktighet, 
ksidert film, olje etc., på grunn av høyt trykk, må du være forsiktig så 
u ikke lar fuktighet, smuss, eksisterende kjølemiddel, 
jølemaskinolje etc. bli blandet i kjølesyklusen under installasjonen.
et kreves et spesialverktøy for R32-kjølemiddelet ved 
stallasjonen.
ruk et nytt og rent rørmateriale for tilkoblingsrøret, slik at fuktighet og 
muss ikke blandes sammen under installasjonen.
ed bruk av eksisterende rør, følg installasjonshåndboken som følger 
ed utendørsenheten.

FORSIKTIG
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Bruks

Insta

CD-R

Varm

Insta

Insta

Varm

Elekt

Vask

Slang

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

anvisning 1
(Overlever til kundene)
(Vennligst se den vedlagte CD-ROM for andre språk enn de som 
brukes i denne installasjonsveiledningen.)

llasjonsveiledning 1 Denne 
bruksanvisningen

(Overlever til kundene)
(Vennligst se den vedlagte CD-ROM for andre språk enn de som 
brukes i denne installasjonsveiledningen.)

OM 1 — Bruksanvisning og 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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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. Når enheten installeres på et sted der innsiden av taket brukes om friskluftinntak.
3. Kjø

KR
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til in

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

pe HM40 type HM56 type Innstilling av høyt 
tak

4-veis 4-veis Innstillingsdata

2,9 3,2 0000

3,2 3,4 0001

3,5 3,5 0003

15-NO 16-NO
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kken

AV
luftfuktigheten inne i taket later til å være over 80%, skal du feste en varmeisolator til sideoverflaten (topp) 
nendørsenheten. (Bruk en varmeisolator med en tykkelse på 10 mm eller mer.)
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
ontinuerlig drift av innendørsenheten under forhold med høy fuktighet, kan det dannes kondens og lekke 
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r m
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*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

RAV-modell
HM30 type

HM40, 56 type

Innendørsenhet, kapasitet/
type HM30 ty

Luftstrømretning 4-veis

Standard (fabrikkinnstilling) 2,7

Høyt tak (1) —

Høyt tak (3) —
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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
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Bunnflaten til takplaten
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2,5 til 9,5

17-NO 18-NO
8

12

RAV-modell A
HM30 9,
HM40, 56 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.

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

Utvendige mål for panel 620 13
 ti
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Tilkoblingsport for dreneringsrør 
(gassiden)

Tilkoblingsport for dreneringsrør 
(væskesiden) Ø6,4
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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.

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

Nivå

Hengebrakett

Opphengsbolt

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.

ett

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
R
Bøy 
(Felle) 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.

ontroller også at klørne er forsvarlig festet når du 
sterer hjørnekappene tilbake til sin opprinnelige 
sisjon.

stallasjon av 
dningstilkoblet 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.

 Installasjon av trådløs 
fjernkontroll (selges separat)

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

RiktigFeil

Bøy
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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 
innendørsenheten, da dette kan føre til funksjonsfeil.

T
fo
d

Inne
eidene er 

e er ferdig, 
d) ut av den 

 dreneringen 
 til 

u gjør dette.
llers kan det 

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.

en 

finpumpe eller
s PVC-holder

Vann (1500 cc til 2000 cc)Tank

e

ler

a 

it
Strømkontakter

1~50 Hz 220 - 240 V
1~60 Hz 220 V

Legg varmeisolasjon sømløst fra flaten på 
innendørsenheten.

Fleksibel slange Slangebånd

Påfestet 
varmeisolasjon

Varmeisolasjon kan 
kjøpes lokalt

Hardt vinylkloridrør

23-NO 24-NO
– 12 –

dfølgende slangebånd. 1 2

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
St

ign
ing

 
63

6 
m

m
 e

lle
r m

ind
re

Undersiden av taket
Innendørsenhet

300 mm eller mindre St
ig

ni
ng

 p
å 

m
ak

s.
 8

50
 m

m

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

• Dersom det elektriske arbeidet ennå ikk
drar du flottørbryterkontakten (CN34: Rø
elektriske kontrollboksen og kontrollerer
ved å plugge i enfaset 220-240 V strøm
rekkeklemmene  og .
Dreneringspumpens motor starter hvis d
(Bruk aldri 220-240 V med  eller , e
oppstå problemer med kretskortet.)

• 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.

Para
vanninjeksjon

Dreneringspann

Varmeveks

1 2

A B



6
Bruk
andr

R
Bruk
Mate
Ø6,3

KR
Når 
med
kan 

4 VI
1. G

e
g
fo
le

2. S
3. E

V
4. K

(K

R

CAUTIONFORSIKTIG

Mode

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

12,7 16,6

rekke, 

tilkoblinger
asslekkasje 

e og trekk til 
ekk deretter 

tnøkkel, som 

teren 
ene.

rådet for 

Evakuering
Evakuer gjennom utendørsenhetens fylleportventil 
med en vakuumpumpe.
Se nærmere detaljer i installasjonsveiledningen som er 
festet på utendørsenheten.
• Bruk aldri kjølevæsken som er forseglet i 

utendørsenheten, for evakuering.

KRAV
Bruk bare verktøy, for eksempel påfyllingsslange, som 
utelukkende er produsert for R32 eller R410A.

Mengde kjølevæske som skal fylles i
Se nærmere detaljer i installasjonshåndboken som er 
festet på utendørsenheten, for påfylling av kjølemiddel 
av type ”R32 eller R410A”.
Vær omhyggelig med å fylle på angitt mengde 
kjølevæske.

KRAV
• Påfylling av for mye eller lite kjølevæske kan skape 

problemer med kompressoren.
Fylle angitt mengde kjølevæske.

• Personen som fyller på kjølevæsken, skal skrive ned 
rørlengden og den påfylte mengden kjølevæske på F-
GAS-merket på utendørsenheten. Denne informasjon 
er nødvendig å reparere funksjonsfeil i kompressoren 
og kjølekretsen.

Åpne ventilen helt
Åpne ventilen på utendørsenheten helt opp. En 4 mm 
unbrakonøkkel er nødvendig for å åpne ventilen.
Se nærmere detaljer i installasjonsveiledningen som er 
festet på utendørsenheten.

Undersøker gasslekkasjer
Kontroller om det lekker gass fra rørtilslutningsstykket 
eller ventilhetten med en gassdetektor eller såpevann.

KRAV
Bruk en lekkasjedetektor som er produsert utelukkende 
for HFC-kjølemiddel (R32, R410A, R134a).

Enhet: N•m
smoment
8

42
1

25-NO 26-NO
• Ikke skrap opp den indre overflaten av den utkragede 
delen når du fjerner ujevnheter.

• Flensbehandling ved riper på innsiden av 
flensbehandlingsdelen vil forårsake lekkasje av 
kjølemiddelgass.

• Kontroller at kragedelen ikke er ripet, deformert, 
tråkket på eller flatklemt, og at det ikke henger fast 
noen spon eller andre problemer etter 
flensbehandling.

• Unngå at kjølemiddelolje kommer i kontakt med 
utkragningsflatene.
– 13 –

Rør for kjølemiddel
CAUTIONFORSIKTIG
 kragemuttere som følger med enheten. Bruk av 
e kragemuttere kan føre til lekkasje av kjølegass.

ør for kjølemiddel
 følgende gjenstand til rør for kjølemiddel.
riale: Sømløst fosforoksidert kobberrør.
5, Ø9,52, Ø12,7 Veggtykkelse 0,8 mm eller mer

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
jenbrukbare mekaniske tilkoblinger og leppeskjøter 
r ikke tillatt innendørs. Når mekaniske tilkoblinger 
jenbrukes innendørs, skal forseglingsdelene 
rnyes. Hvis leppeskjøter gjenbrukes innendørs, skal 
ppedelen være nytilvirket.
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.
Siden utkragingsstørrelsene på R32 eller R410A er 
forskjellige fra de som gjelder for kjølemiddelet R22, 
anbefales det å bruke utkragingsverktøyet som nylig 
er laget for R32 eller R410A.
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 RAV- HM30 type HM40, 56 type

Utkragingsdiameter
R32 eller 
R410A 

verktøy som 
brukes

Konvensjonelt 
verktøy

6,4, 9,5
0–0,5 1,0–1,5

12,7

Utkragingsdiameter A +0
–0,4

6,4 9,1
9,5 13,2

B

A

Stramme tilkobling

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

▼ Tiltrekningsmoment for flensede rør
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
Trekk til mutteren innenfor det angitte om
tiltrekkingsmoment.

Utkragingsdiameter Tiltrekning
6,4 mm 14–1
9,5 mm 34– 

12,7 mm 49–6

Bruk en dobbel fastnøkkel i arbeidet
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il tilkoblingskontaktene. Koble dem sikkelig for å forhindre at ytre kraft 
 tilkoblingen.

 føre til brann eller andre problemer.

støt.
rør, lynavledere eller jordledninger for telefonkabler.

nasjonalt regelverk for elektriske installasjoner.
tig installasjon kan føre til elektriske støt eller brann.

mforsyningsledningen eller innendørs- og 
s på midten (tilkobling ved bruk av en loddefri skjøteterminal osv.) 
gen er tilkoblet i midten kan forårsake røyk og/eller brann.

nstallasjonsveiledningen for utendørsenheten.
emmene ( , ) for kontrolledninger.

førende kjernen og den indre isoleringen på strømledninger og 
se skrelles av.
ommer i kontakt med den svært varme delen av røret.
ell.

ten før evakuering av kjølerørene er utført.

sifikasjoner
endørs ledningstilkobling
ndørsenhet
stre varierer med modeller.

*Inkludert jordledning

Kabeltilkobling av fjernkontrollen

en varierer avhengig av hvilken fjernkontroll som brukes. For nærmere detaljer, 
 fjernkontrollen.

dørs forbindelsesledninger kan ikke ligge parallelt slik at de kommer borti 
ningsrenne. Hvis dette skjer, kan det føre til problemer i kontrollsystemet på 

1~50 Hz   220 - 240 V
1~60 Hz   220 V

4 × 1,5 mm2 eller mer (H07 RN-F eller 60245 IEC 66) * Inntil 70 m

Fjernkontrolledning, inter-enhetskabling for 
fjernkontroll Kabelstørrelse: 2 × 0,5 til 2,0 mm2

ter-
 … Ln

I tilfelle det bare brukes fjernkontroll med ledning Inntil 500 m
2 fjernkontroller Inntil 300 m
I tilfelle det brukes trådløs fjernkontroll også Inntil 400 m

jernkontroll = L1 + L2 + … Ln Inntil 200 m

A B

27-NO 28-NO
– 14 –

* Lengden på kontrolledningen til fjernkontroll
se installasjonsveiledningen som følger med

CAUTIONFORSIKTIG
Fjernkontrollens ledning og innendørs/uten
hverandre, og kan ikke lagres i samme led
grunn av støy eller annet.

Total kabellengde for fjernkontrolledning og in
enhetskabling for fjernkontroll = L + L1 + L2 +

Total kabellengde for inter-enhetskabling for f
eisolasjonsprosess
å varmeisolasjon på rørene både på væskesiden 
ssiden.
k et materiale som er varmebestandig til en 
peratur på 120°C eller høyere som 
meisolasjon på rørene på gassiden.
k den vedlagte varmeisolasjonen på rørets 

lutningsdel på innendørsenheten, og pass på at 
 ikke blir glipper.

AV
onter varmeisolasjonsmaterialet på 
rtilslutningsstykket til innendørsenheten helt opp til 
gynnelsen av røret uten at røret er synlig. (Hvis 
ret er synlig fra utsiden, resulterer dette i 
nnlekkasje.)

ikle varmeisolasjonen med skjøtene vendt opp (mot 
ket).

ndørsenhet

Kobling
isolasjonsrør

(Tilbehør)

Kragemutter

Varmeisolasjon 
på røret

Vikle den påfestede varmeisolasjonen rundt røret 
uten mellomrom mellom det og innendørsenheten.

Sømmen må vende oppover 
(mot taket).

Isolasjonsbånd 
(Tilbehør)

7 Elektrisk tilko
ADVARSEL

• Bruk de angitte kablene og koble de t
på kontaktene har noen påvirkning på
Mangelfull tilkobling eller forankring kan

• Koble til en jordledning. (jording)
Ufullstendig jording forårsaker elektrisk 
Ikke koble jordledninger til gassrør, vann

• Enheten skal installeres i henhold til 
Manglende elektrisk kapasitet eller feilak

• Under ingen omstendigheter må strø
utendørsforbindelseskabelen tilkoble
Koblingsproblemer på steder hvor lednin

CAUTIONFORSIKTIG
• For strømforsyningsspesifikasjoner, se i
• Koble aldri 220 – 240 V strøm til rekkekl

Hvis dette gjøres, vil systemet svikte.
• Påfør aldri skade eller riper på den strøm

systemsammenkoblingskabler mens dis
• Trekk strømledningene, slik at de ikke k

Belegget kan smelte og resultere i et uh

• Slå ikke på strømmen til innendørsenhe

Ledningstrekkingsspe
Spesifikasjoner for innendørs/ut
Innendørsenhetens strøm levert fra ute
• Utendørsenhetens strømforsyningsmøn

*Antall ledninger × ledningsstørrelse

Strømforsyning for innendørsenhet 

Forbindelseskabler* innendørs/utendørs
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Kabl

Tråd
fjern
mott

Fjern

Innendørsenhet RAV-HM RAV-HM
Fjernkontroll
Fjernstyrt føler U-serien U-serien

Kom
Mak

Kabel
av 
fjernk

ørs- og utendørsenhet
ger mellom innendørs- og utendørsenheten og mellom 
e ledningene som er angitt med stiplede linjer eller prikk-og-strek-linjer, 

ndørs- og utendørsenheten.
utendørsenheten.

 0,5 til 2,0 mm2 eller mer) til kabling av fjernkontrollen i de simultane 
obbelt tvillingsystemene, for å forebygge støyproblemer. Pass på at du 

kobler begge endene på isoleringsledningen til jordledning.
* Koble til jordledninger for hver innendørsenhet i simultane tvilling, simultane trippel og simultane doble 

tvillingsystemer.

Simultant tvillingsystem

tem

A B

1 2 3

A B

1

1

2

2

3

3

Strømforsyning

Kobling mellom 
fjernkontroll og 
enhet

Innendørssiden

Innendørs 
strømkobling i 
enheten

Utendørssiden

Fjernkontroll 

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

Innendørssiden

Forbindelsesledninger, 
innendørs/utendørs

A B

1 2 3

A B

1 2 3

A B

1 2 3

mellom 
troll og 

iden

nendørs 
trømkobling i 
nheten

Kobling mellom 
fjernkontroll og 
enhet

Innendørssiden

Kobling mellom 
fjernkontroll og 
enhet

Innendørssiden

Trippel

Dobbelt tvilling

Innendørs 
strømkobling i 
enheten

Innendørs 
strømkobling i 
enheten

29-NO 30-NO
nnen modell enn RAV-HM  - og U-serien

munikasjonstype TU2C-Link TCC-Link
s. antall tilkoblingsbare enheter 16 8
– 15 –

ommunikasjonstype
-Link kan brukes med disse modellene.

innendørsenheten og den tilkoblede fjernkontrollen/fjernsensoren alle er TU2C-Link-modeller, vil TU2C-Link-
unikasjon utføres automatisk.

etails of communication type, refer to the following table.

munication type and model names

CAUTIONFORSIKTIG
følgende tilfellene endrer du kommunikasjonstypen til TCC-Link med den kablede fjernkontrollen ved å referere til 
edyren for Kommunikasjonstype-prosedyren for ”8. Aktuelle kontroller” for normal drift.
år du utfører gruppekontroll i kombinasjon med innendørsenheten dedikert til TCC-Link (annet enn RAV-HM -
rien).

år du kobler til den sentrale kontrollenheten dedikert til TCC-Link.

s. antall tilkoblingsbare innendørsenheter, og kommunikasjonstype 

munikasjonstype TU2C-Link TCC-Link

ndørsenhet Modell i RAV-HM -serien Annen modell enn RAV-HM -
serien

et fjernkontroll
RBC-A U

Andre enn U-serien

løst 
kontrollsett og 
akerenhet

RBC-AXU
Andre enn U-serien

styrt føler
TCB-TC U

Andre enn U-serien

Enhetstype

Denne bokstaven indikerer U-seriemodell.

Denne bokstaven indikerer U-seriemodell.

Denne bokstaven indikerer U-seriemodell.

L1
L

L2 Ln

Innendørsenhet

Fjernkontroll inter-enhetskabling

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Fjernkontroll

tilkobling 

ontrollen
For maks. antall tilkoblingsbare enheter, 
se følgende tabell.

Kabling mellom innend
1. Figuren nedenfor viser ledningstilkoblin

innendørsenheten og fjernkontrollen. D
anskaffes lokalt.

2. Se kablingsdiagrammene for både inne
3. Innendørsenhetens strøm forsynes av 

Kablingsdiagram

* Bruk 2-kjernet isoleringsledning (MVVS
tvilling, simultane trippel og simultane d

Enkelt system

Simultant trippel og dobbelt tvillingsys

A B

1

1

2

2

3

3Utendørssiden

Strømforsyning

Fjernkontroll 

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

Innendørssiden

Forbindelsesledninger, 
innendørs/utendørs

A B

1 2 3

1 2 3

Strømforsyning

Kobling 
fjernkon
enhet

Innendørss

In
s
e

Utendørssiden

Fjernkontroll 

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

Innendørssiden

Forbindelsesledninger, 
innendørs/utendørs
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Kablingsdiagram

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

dørs/utendørs

 for hvordan 
 

Ledningsklemme

Fjernkontrollenhet

Ledningsklemme for 
fjernkontrolledning til 

Motorkontakt for spjeld 
(innendørsenhet) Motorkontakt for spjeld 

(takplate)

31-NO 32-NO
– 16 –

1
2

3
1

2
3

A
B Ledningsklemme*1

Forbindelseskabler innendørs/utendørsFjernkontrolledninger (A-, B-terminaler)

ngsklemme*1

A

B

A

B

innendørsenhet

Fjernkontrolledning 
(skaffes lokalt)
edningstilkobling
AV
oble til ledningene med matchende kontaktnumre. Feilaktig tilkobling forårsaker problemer.
gg ledningen gjennom ledningsåpningen på innendørsenheten.
vspenningskretsen er for kontrolledning og fjernkontrolledning. (Høyspenningskretsen skal ikke kobles til.)

se de to skruene og fjern dekselet til den elektriske kontrollboksen ved å skyve i pilens retning.
ble innendørs/utendørsforbindelseskablene og fjernkontrolledningen til rekkeklemmen på den elektriske 
ntrollboksen.
am skruene på rekkeklemmen, og fest ledningene med ledningsklemmene som er festet til den elektriske 
ntrollboksen. (Sørg for at tilkoblingsdelen av rammeklemmen ikke blir utsatt for trykk.)
tt dekselet på den elektriske kontrollboksen uten å klemme ledningene. 
onter dekkplaten etter at ledningene er lagt i takplaten.)

A
B

Velg side C eller D for å plassere klemmen til kabelen ved hjelp av 
følgende tabell i henhold til kabeltype og -mål.
* Kabelen kan festes på høyre eller venstre side.
Når tvillingsystemer er tilkoblet, skal to kabler klemmes i én 
kabelklemme.

Ledningstype Spesifikasjon Plassering av 
kabelklemme

Myke gummikabler 3-ledet standardledning 2,5 mm² Side D

Myke gummikabler 4-ledet standardledning 1,5 mm² Side C

Side D 
(Mellomrom: 8,5 mm)

Side C 
(Mellomrom: 4 mm)

Krokdel

Skruer

Deksel for elektrisk kontrollboks

CAUTIONFORSIKTIG
*1 Sørg for å feste strømkabelen med kabe

at de ikke kommer vann inn i den elektr
kontrollboksen gjennom strømledningen

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

Fjern ca. 9 mm isolasjon på ledningen so
tilkobles.

Feil Riktig

Strømledning Kabelklemme

1 3

10

50

10

70

2

Forbindelseskabel innen

Jordledning

2 
m

m
 e

lle
r 

m
in

dr
e

Koblingsledninger, innendørs/utendørs

Se figuren til venstre
ledningene kobles til
rekkeklemmen.
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skjerminnholdet og klimaanlegget går inn i normal 
stoppmodus. (Fjernkontrollen er utilgjengelig 
mens ” ” blinker.)
• Gjenta prosedyre 1 for å endre innstillingene på 

 Installere innendørsenheten i 
et høyt tak

Når en innendørsenhet er installert på et tak høyere 
enn standard høyde, angi innstillingen for høyt tak for 
viftehastighetsjusteringen.
Følg den grunnleggende driftsprosedyren 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
• Spesifiser [5d] for kodenr. i prosedyre 4.
• Velg innstillingsdata for prosedyre 5 fra tabellen ”Det 

kan installeres en høydelist i taket” i denne 
håndboken.

Innstilling uten fjernkontrollen
Endre høyt-tak-innstillingen med DIP-bryteren på P.C.-
platen.
* Så snart innstillingsdataen er endret, selv om om 

den fritt kan angis til ”0001” eller ”0003”, behøver den 
endring med fjernkontroll (selges separat) for å 
nullstille den til ”0000” (fabrikkinnstilling). Etter 
endring av innstillingsdata, driftes et klimaanlegg. 
Etter at innstilling er fullført, start klimaanlegget på 
nytt.

Gjenopprette 
fabrikkinnstillingene

For å stille DIP-bryteren tilbake til fabrikkinnstillingen, 
angi SW501-1 og SW501-2 til OFF, koble til en separat 
solgt kablet fjernkontroll og angi deretter dataene for 
kodenr. [5d] til ”0000”.

denr.

Still inn data  Takhøyde

0000 Standard 
(Fabrikkinnstilling)

0001 Høyt tak (1)
0003 Høyt tak (3)

Still inn 
data  Takhøyde SW501-1 SW501-2

0000 Standard 
(Fabrikkinnstilling) OFF OFF

0001 Høyt tak (1) ON OFF
0003 Høyt tak (3) OFF ON

SW501-2
SW501-1

MCU
(IC501)

33-NO 34-NO
Innendørsenhetsnr.

en annen enhet.
– 17 –

Aktuelle kontroller
 bruk av kablet fjernkontroll RBC-AMS55E*, må du 
e bruksanvisningen som følger med 

nkontrollen.

AV
år klimaanlegget brukes for første gang, tar det ca. 
minutter før fjernkontrollen blir tilgjengelig etter at 
imaanlegget slås på. Dette er normalt.
år strømmen blir slått på for første gang etter 

stallasjon> 
t tar ca. 5 minutter før fjernkontrollen blir 
jengelig.

år strømmen blir slått på for andre gang (eller 
retter)> 
t tar ca. 1 minutt før fjernkontrollen blir tilgjengelig.

nendørsenheten ble sendt fra fabrikken med 
brikkinnstillinger. 
ndre innstillingene for innendørsenheten etter 
hov.

ruk den ledningstilkoblede fjernkontrollen til å endre 
nstillinger.
Innstillingene kan ikke endres med den trådløse 
fjernkontrollen, underfjernkontrollen eller system 
uten fjernkontroll (bare for sentralfjernkontroll). 
Installer derfor den ledningstilkoblede 
fjernkontrollen for å endre innstillinger.

Aktuelle kontrolloppsett 
(innstillinger på stedet)

Fjernkontrollens modellbetegnelse:
RBC-ASCU1
Grunnleggende fremgangsmåte
Sørg for å stanse klimaanlegget før innstillinger 
foretas.
(Endre oppsettet når klimaanlegget ikke er i drift.)

CAUTIONFORSIKTIG
Angi kun kodenr. vist i følgende tabell: IKKE angi andre 
kodenr.
Dersom et kodenr. som ikke er på listen angis, er det 
kanskje ikke mulig å drifte klimaanlegget eller det kan 
resultere i andre problemer.

1 Trykk og hold nede menyknappen og [ ] 
innstillingsknapp samtidig i 10 sekunder 
eller mer. 

• Etter en stund begynner displayet å blinke, som vist i 
figuren. ”ALL” vises som innendørsenhetens nummer 
under innledende kommunikasjon umiddelbart etter at 

trøm 
ås på

”SETTING” 
blinker

”SETTING” 
går ut

Fjernkontroll 
er 

tilgjengelig

Ca. 5 minutter

trøm 
ås på

”SETTING” 
blinker

”SETTING” 
går ut

Fjernkontroll 
er 

tilgjengelig

Ca. 1 minutt

3,6

4,5 1 7

2,4,5

2 Hver gang [ ] [ ] innstillingskn
trykkes, endres numrene for 
innendørsenhet i gruppekontroll
Velg den innendørsenheten du v
innstillinger for.
• Viften til den valgte innendørsenhe

spjeldet begynner å svinge. Innend
kan bekreftes for hvilken innstilling
endres.

3 Trykk OFF-timerknapp for å bekr
innendørsenhet.

4 Trykk på menyknappen for at kod
skal blinke. Endre kodenr. [ ] 
[ ] innstillingsknapp.

5 Trykk på menyknappen for at 
innstillingsdata [ ] skal bli
innstillingsdata [ ] med [
innstillingsknapp.

6 Trykk OFF-timerknapp for å fullfø
oppsettet.
• Gjenta prosedyre 4 for å endre and

innstillinger på den aktuelle innend

7 Når alle innstillingene er foretatt,
ON/OFF-knappen for å fullføre 
innstillingene. (Gå tilbake til norm
” ” blinker og deretter forsvinne

Still inn data

Ko
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kodenummeret i prosedyre 4.
• Velg følgende data for innstillingsdata i prosedyre 5.

Still 

Still 
0000 Ingen
0001 150 H

0002 2500 H

0
0

låsen
or 

e.
 i ”Slik 

g)”.

Fjernkontrollsensor
Temperatursensoren på innendørsenheten registrerer 
vanligvis temperaturen. Still inn fjernkontrollsensoren 
slik at den registrerer temperaturen rundt 
fjernkontrollen.
Velg elementer ved å følge den grunnleggende 
driftsprosedyren 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
• Spesifiser [32] for kodenr. i prosedyre 4.
• Velg følgende data for innstillingsdata i prosedyre 5.

Når  blinker, er fjernkontrollsensoren defekt.
Velg innstillingsdata ”0000” (ikke i bruk) eller erstatt 
fjernkontrollen.

Kommunikasjonstype
Når du kobler til en innendørsenhet eller 
sentralkontroller dedikert til TCC-Link, er det 
nødvendig å bytte til TCC-Link.

Følg den grunnleggende operasjonsprosedyren
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
• Angi [FC] for kodenummeret i prosedyre 4.
• Velg innstillingsdata ”0000” (TCC-Link) i prosedyre 

5.

Viftens hastighetsinnstilling 
når termostaten er AV i 
kjølemodus

Still inn viftehastigheten når romtemperaturen når den 
innstilte temperaturen i kjølemodus.

Følg den grunnleggende operasjonsprosedyren
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
• Angi [9A] for kodenummeret i prosedyre 4.
• Velg følgende data for de angitte dataene i prosedyre 

5.

02
[F2]

ediumrør

Still inn data Fjernkontrollsensor
0000 Ikke i bruk (Fabrikkinnstilling)
0001 I bruk

Still inn data Kommunikasjonstype
0000 TCC-Link
0004 TU2C-Link (fabrikkstandard)

Still inn data Viftehastigheten når termostaten er AV 
i kjølemodus

0000 Fjernkontrollinnstillinger

0001 Fjernkontrollinnstillinger
Svært lav hastighet (UL)

35-NO 36-NO
– 18 –

erskiltet kan være utilgjengelig avhengig av 
nkontrollene.

* Når (4) eller (5) er valgt kan det hende at det faller 
dugg under avkjøling.

• Når innstillingen er avgjort, vil  tenne.

(Fabrikkinnstilling)
003 5000 H
004 10000 H

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

Still inn data
orsikre bedre varmeeffekt
et er vanskelig å opprettholde tilfredsstillende 
arming på grunn av installasjonsstedet til 
dørsenheten eller rommets utforming, kan 
sjonstemperaturen for oppvarmingen heves. 
også en takvifte eller annet maskineri for å 
ere den varme luften nær taket.
den grunnleggende driftsprosedyren 
 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
esifiser [06] for kodenr. i prosedyre 4.
 den angitte dataen i prosedyre 5, velg 
stillingsdata for registreringstemperaturens 
ringsverdi som skal angis fra den følgende 

ellen.

nstilling av filterskilt
indikasjonsperioden (melding om filterrengjøring) 
ndres i henhold til installasjonsforholdene.

den grunnleggende driftsprosedyren 
 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
esifiser [01] for kodenr. i prosedyre 4.
 innstillingsdataen i prosedyre 5, velg 
stillingsdataen for filterskiltperioden fra følgende 
ell.

Hvordan stille inn svingtype
Lamellens svingetype kan velges.

Følg den grunnleggende driftsprosedyren 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
• Spesifiser [F0] for kodenr. i prosedyre 4.
• Velg følgende data for innstillingsdata i prosedyre 5. 

• Vedrørende ”Todelt sving”
”Todelt” vil si at spjeldene 01 og 03 rettes inn og 
svinger i én retning, og spjeldene 02 og 04 rettes inn 
og svinger i motsatt retning.
(Når spjeldene 01 og 03 rettes inn nedover, vil 
spjeldene 02 og 04 rettes inn horisontalt.)

• Vedrørende ”Syklisk sving”
De fire spjeldene svinger uavhengig av hverandre i 
sine respektive tidsinnstillinger.

CAUTIONFORSIKTIG
Ikke angi innstillingsdataen for sving til ”0000”.
(Dette kan forårsake feil på spjeldene.)

Slik stiller du inn spjeldlåsen 
(Ingen sving)

En posisjon for individuelle spjeld (fire retninger) kan 
låses.

Følg den grunnleggende driftsprosedyren 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
• Angi [F1], [F2], [F3], eller [F4] for 

inn data Avvik for deteksjonstemperatur
0000 Ingen avvik
0001 +1°C

0002 +2°C 
(Fabrikkinnstilling)

0003 +3°C
0004 +4°C
0005 +5°C
0006 +6°C

inn data Filterindikasjonsperiode

Still inn data Spjeldenes svinging

0001 Standard sving
(Fabrikkinnstilling)

0002 Todelt sving
0003 Syklisk sving

Slik avbryter du spjeld
Still vindretningen til ”0000” i prosedyren f
spjeldlåsinnstilling over.

• Når innstillingen er avbrutt, vil  slukk
Andre operasjoner er de samme som
stiller du inn spjeldlåsen (Ingen svin

04
[F4]

03 [F3]

01 [F1]Tappekran Kuldem

0000Innstillingsdata
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De følgende funksjonene kan brukes med denne 
modellen. Se servicehåndboken for mer informasjon.
• Rotasjon/backup-drift
• Gratis kjøling
• Se
• Kra

• Etter at strømforsyningen er slått på, startes den 
automatiske adresseinnstillingen, og på 
displaydelen blinker den adressen som holder på å 
innstilles.

Still

flere enheter
-Link) eller 8 (TCC-Link) innendørsenheter med én fjernkontroll. (Se 

de for systemer med individuelle ledninger (identisk kjøleledning), følg 

ved å gjøre følgende:
me (A/B) som er koblet til fjernkontrollen, til innendørsenhetens 
rsenheter ved å koble til fjernkontrollens forbindelsesledninger mellom 

artes den automatiske adresseinnstillingen, og på displayet blinker den 
. 3 minutter. Under innstillingen av automatisk adresse, er det ikke mulig 

tiske adresseringen er ca. 5 minutter.

ressen manuelt når adressen er stilt inn automatisk, avhengig av 

empel på et kompleks system der systemer med simultane tvilling- og 
en fjernkontroll som en gruppe.

komplekse systemer

utomatisk adressering når strømmen slås på. Linjeadresser og 
rlig. Av denne grunn må du endre innstillingen for å matche 

InnendørsenhetInnendørsenhet

enheten slås på

Utendørsenhet Utendørsenhet

(Eksempel på endring av adresseoppsett)

rsenhet

ørsenhet Innendørsenhet

Linjeadresse Adresse for gruppe

Innendørsadresse

e: 2-1-2 Adresse: 2-2-2

e: 2-1-2 Adresse: 3-3-1

Fremgangsmåte
Eksempel 1gsystem> <Trippelsystem>

Utendørsenhet

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Fjernkontroll

Adresse: 3-1-2 Adresse: 3-2-2 Adresse: 3-3-2

Adresse: 3-1-2 Adresse: 2-2-2 Adresse: 1-2-2

37-NO 38-NO
kundær oppvarming
ftskifte

Under innstillingen av automatisk adresse, er det 
ikke mulig å betjene fjernkontrollen.

Nødvendig tid for å fullføre den automatiske 
adresseringen er ca. 5 minutter. Ovenstående adresse stilles inn med a

innendørsadresser settes derimot vilkå
linjeadresse med innendørsadresse.

Manuell endring 
av adresse etter 

oppsett
Adresse: 1-1-1 Adress
– 19 –

 °C-drift
rmingsrutine kan innstilles for kalde områder der 
mperaturen faller under null.

den grunnleggende operasjonsprosedyren
 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 ).
gi [d1] for kodenummeret i prosedyre 4.
lg følgende data for de angitte dataene i prosedyre 

ontering av ekstrautstyr
ontering av ekstrautstyr, kan oppsett av data 

fjernkontrollen være nødvendig.
 på å stille inn dataene i henhold til 
lasjonsveiledningen for ekstrautstyret.

formasjon
nde funksjoner krever en tilkobling med 
ontrollen RBC-AMTU  og RBC-AMSU . 
ærmere detaljer, se veiledningen som følger med 
ontrollen.
ividuelt enhetsvalg under gruppedrift
ividuell innstilling av lamellposisjon 
tstrømmens retning)
stilling av svingtype
stilling av lamellås (ingen sving)
ergisparingsdrift
rsel om tid for filterrengjøring

nnet

Gruppekontroll
Simultant par-, trippel- eller dobbelt par-
system
En kombinasjon med en utendørsenhet muliggjør 
simultan ON / OFF-drift av innendørsenheten. De 
følgende systemmønstrene er tilgjengelige.
- To innendørsenheter for parsystemet
- Tre innendørsenheter for trippelsystemet
- Fire innendørsenheter for dobbelt par-systemet

▼ Parsystem

▼ Trippelsystem

▼ Dobbelt par

• Se “Elektrisk tilkobling” i denne bruksanvisningen for 
prosedyre og metode for ledningsopplegg.

 inn data 8 °C-driftsinnstilling
0000 Ingen (Fabrikkstandard)
0001 8 °C-driftsinnstilling Utendørsenhet

Adresseinnstilling fullføres når enheten slås på

Fjernkontroll

Innendørsenhet Innendørsenhet

Utendørsenhet

Adresseinnstilling fullføres når enheten slås på

Fjernkontroll

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Utendørsenhet

Adresseinnstilling fullføres når enheten slås på

Fjernkontroll

Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet Innendørsenhet

Gruppekontroll for system med 
En gruppe kan kontrollere opptil 16 (TU2C
Ledningstrekkingsspesifikasjoner)

▼ Gruppekontroll i ett enkelt system

• For koblingsprosedyre og koblingsmeto
“Elektrisk tilkobling”.

• Ledningsopplegg mellom linjer utføres 
Koble innendørsenhetens ledningsklem
ledningsklemme (A/ B) til andre innendø
enheter.

• Etter at strømforsyningen er slått på, st
adressen som holder på å innstilles i ca
å betjene fjernkontrollen.

Nødvendig tid for å fullføre den automa

MERKNAD
I noen tilfeller er det nødvendig å endre ad
systemkonfigurasjonen for gruppestyring.
• Følgende systemkonfigurasjon er et eks

simultane trippelenheter kontrolleres av 

Eksempel på gruppekontroll for 

Utendørsenhet

InnendørsenhetInnendørsenhetInnendørsenhet

Fjernkontroll
Adresseinnstilling fullføres når 

Utendørsenhet Utendørsenhet

Utendørsenhet

Linjesystem

Innendørs nr.

Etter oppsett av 
automatisk 

adresse

(Eksempel på vilkårlig 
oppsett)

Utendø

Innendørsenhet Innend

Adresse: 1-1-2 Adress

<Enkelt system> <Tvillin
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3 Trykk på ON/OFF-knappen for å gå tilbake til normal modus.
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Kablet fjernkontroll
Sørg for å stanse klimaanlegget før innstillinger 
foretas.
(Endre oppsettet når klimaanlegget ikke er i drift.)

1 Trykk og hold nede OFF-timerknappen og 
[ ] innstillingsknapp samtidig i 10 
sekunder eller mer. [TEST] vises på 
skjermen og testkjøring er tillatt. 

2 Trykk på ON/OFF-knapp.

3 Trykk på menyknappen for å velge 
driftsmodusen. Velg [  Kjøling] eller 
[  Oppvarming] med [ ] [ ] 
innstillingsknapp.
• Kjør ikke klimaanlegget i en annen modus enn 

[Kjøling] eller [Oppvarming].
• Innstillingsfunksjonen for temperatur fungerer 

ikke under testkjøring.
• Kontrollkoden vises som vanlig.

4 Etter testkjøringen, trykk på OFF-
timerknappen for å stanse en testkjøring.
([TEST] vises på skjermen og klimaanlegget går 
inn i normal stoppmodus.)

4

3 1 2

3

39-NO 40-NO
– 20 –
anuell adresseinnstilling
rykk og hold menyknappen og [ ]-innstillingsknappen inne samtidig i 10 sekunder eller mer.
rykk på OFF timer-knappen for å bekrefte den valgte innendørsenheten.

eadresse>

rykk på menyknappen til kodenummeret blinker. Og ved å bruke [ ] [ ]-knappene til å spesifisere kodenr. 
12].
rykk på menyknappen til datainnstillingene blinker. Og ved å bruke [ ] [ ]-knappene til å angi en 

injeadresse.
rykk på OFF timer-knappen for å bekrefte datainnstillingene.

esse for innendørsenhet>

rykk på menyknappen til kodenummeret blinker. Og ved å bruke [ ] [ ]-knappene til å angi kodenr. [13].
rykk på menyknappen til datainnstillingene blinker. Og ved å bruke [ ] [ ]-knappene til å angi en adresse 

or innendørsenheten.
rykk på OFF timer-knappen for å bekrefte datainnstillingene.

ppeadresse>

rykk på menyknappen til kodenummeret blinker. Og ved å bruke [ ] [ ]-knappene til å angi kodenr. [14].
rykk på menyknappen til datainnstillingene blinker. Og ved å bruke [ ] [ ]-knappene til å angi en 
ruppeadresse. Hvis innendørsenheten er individuell, angir du adressen som ”0000”. (lederenhet: 0001, 

ølgerenhet: 0002)
rykk på OFF timer-knappen for å bekrefte datainnstillingene.

år alle innstillingene er fullført, trykk på ON/OFF-knappen for å fullføre innstillingene.
Gå tilbake til normal modus)

vordan finne posisjonen til en innendørsenhet med 
tgangspunkt i dens adresse
rykk og hold menyknappen og [ ]-innstillingsknappen inne samtidig i 10 sekunder eller mer.
.eks.) Et enhetsnummer 1-1 vises på fjernkontrollens LCD-skjerm. Det indikerte nummeret viser linje- 

(system-) adressen og innendørsenhetsadressen til enheten.

vis 2 eller flere innendørsenheter er tilkoblet fjernkontrollen (gruppestyrte enheter), vil et antall av andre 
ilkoblede enheter vises hver gang du trykker på [ ] [ ]-knappene.

9 Prøvekjøring

Før testkjøring
• Gjør følgende før du slår på strømforsy

1) Bruk en 500 volts isolasjonsmåler 
at motstanden er minst 1 MΩ mel
ledningsklemme 1 til 3 og jord (jor
Hvis den registrerte motstanden e
1 MΩ, skal ikke enheten kjøres.

2) Kontroller at ventilen på utendørse
helt åpen.

• La strømmen være på i minst 12 timer 
startes for å beskytte kompressoren ve
aktiveringsøyeblikket.

Utfør en testkjøring
Styr enheten med den tilkoblede fjernkon
vanlig.
Se den vedlagte brukerhåndboken for drif
Det er mulig å utføre en testkjøring med f
prosedyre, selv om driften stoppes ved at
slås av.
Den tvungne testkjøringen utkobles etter 
og går tilbake til vanlig drift for å forhindre
serieoperasjon.

CAUTIONFORSIKTIG
Utfør ikke den tvungne testkjøringen i andr
ved testkjøringen, fordi enheten blir utsatt 
belastning.
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6 Gjenta prosedyrene 4 → 5 → 4 → 5. 
Indikatorer ”Drift” (grønn), ”Timer” (grønn) 
og ”Klar” (oransje) i den trådløse 
mottakerdelen blinker i ca. 10 sekunder, og 
k
i
p

7 N
O

Still t
med
opps

Etter
signa
”pip”
strak
opps

Etter
signa
”pip”
strak
opps

rollen under 
nsorene til 

0 sekunder 
ses på en 

ne, vises 
innendørsenhetenes tall ved gruppestyring etter 
hverandre.

3 Trykk på OFF timer-knappen for å bekrefte den 

ne, endres 
ssivt.

 ferdig med 
odus.

*1 : Temperaturverdiene ovenfor er beregnet ut fra varmevekslerens 
temperatur. Den kan avvike fra den faktiske 
utløpstemperaturen.

*2 : For utendørsenhetsdata, se installasjonsveiledningen og 
servicehåndboken til utendørsenheten.

ksjon” vises

Data for innendørsenhet
Kodenr. Datanavn

01 Romtemperatur (fjernkontroll)

02 Temperatur ved innendørsenhetens 
luftinntak (TA)

03 Temperatur for innendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TCJ)

04 Temperatur for innendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TC)

07 Innendørsenhetens viftehastighet 
(×1 omdreininger pr. minutt)

B9 Kommunikasjonsprotokoll
         (0000: TCC-Link, 0001: TU2C-Link)

F3 Totalt antall driftstimer (×1 t) for 
innendørsenhetens vifte

F8 Temperatur på innendørsenhetens 
luftutblåsing *1

Utendørs enhetsdata *2
Kodenr. Datanavn

60 Temperatur for utendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TE)

61 Utendørs lufttemperatur (TO)
62 Kompressorens uttakstemperatur (TD)
63 Kompressorens innsugingstemperatur (TS)
65 Kjøletemperatur (THS)
6A Driftsstrøm (×1/10)

6D Utendørs varmeveksling (spole) temperatur 
(TL)

F1 Kompressorens totale antall driftstimer 
(×100 t)
limaanlegget starter. Hvis noen av disse 
ndikatorene ikke blinker, gjenta 
rosedyrene 2 til 5.

år testkjøringen er fullført, trykk på ”ON/
FF”-knappen for å stoppe kjøringen.

valgte innendørsenheten.

4 For hvert trykk på [ ] [ ]-knappe
kodenummeret for elementet sukse

5 Trykk på ”ON/OFF”-knappen når er
å sjekke for å gå tilbake til normal m
– 21 –

løs fjernkontroll
kontrollens modellnavn: RBC-AXU31UM

lå på strømmen til klimaanlegget. Når 
trømmen slås på for første gang etter 
nstallasjon, tar det ca. 5 minutter før 
jernkontrollen blir tilgjengelig. Ved senere 
trømstart, tar det ca. 1 minutt før 
jernkontrollen blir tilgjengelig. Utfør en 
estkjøring etter at den forutbestemte tiden 
r gått.

rykk på ”ON/OFF”-knappen på 
jernkontrollen, velg [  Kjøling] eller 
  Oppvarming] med ”MODE (MODUS)”-
nappen, og velg deretter [  HIGH 
HØY)] med ”FAN (VIFTE)”-knappen.

<Oversikt over testkjøringer ved hjelp av den trådløse 
fjernkontrollen>

▼Kjøletestkjøring:
ON/OFF → 17 °C → 18 °C → 17 °C → 18 °C → 
17 °C→ 18 °C → 17 °C → (testkjøring) → ON/OFF

▼Varmetestkjøring:
ON/OFF → 30 °C → 29 °C → 30 °C → 29 °C → 
30 °C→ 29 °C → 30 °C → (testkjøring) → ON/OFF

Kjøletestkjøring Varmetestkjøring
emperaturen til 17 °C 
 temp.-
ettknappene.

Still temperaturen til 30°C 
med temp.-
oppsettknappene.

Kjøletestkjøring Varmetestkjøring
 å ha bekreftet at 
let er mottat med et 

, settes temperaturen 
s til 18 °C med temp.-
ettknappene.

Etter å ha bekreftet at 
signalet er mottat med et 
”pip”, settes temperaturen 
straks til 29°C med temp.-
oppsettknappene.

Kjøletestkjøring Varmetestkjøring
 å ha bekreftet at 
let er mottat med et 

, settes temperaturen 
s til 17°C med temp.-
ettknappene.

Etter å ha bekreftet at 
signalet er mottat med et 
”pip”, settes temperaturen 
straks til 30°C med temp.-
oppsettknappene.

Overvåkingsfunksjon
Denne funksjonen kan brukes til å hente 
serviceovervåkingsmodusen fra fjernkont
en testkjøring for å få temperaturen på se
fjernkontrollen, innendørsenheten og 
utendørsenheten.

1 Trykk og hold inne menyknappen i 1
eller mer. ”Overvåkingsfunksjon” vi
skjerm.

2 For hvert trykk på [ ] [ ]-knappe

2, 43 51

1, 2

4

Innendørsenhetens
nummer

”Overvåkningsfun

Data
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Fallforebyggende 
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 rengjør 
 med et 
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stroppen til 
let.
n, 
.

CAUTIONFORSIKTIG
• Start ikke klimaanlegget når luftfilteret ikke sitter i 

enheten.

Hake
– 22 –
Vedlikehold
glig vedlikehold>

ngjøre luftfilter

lå av klimaanlegget.
ett skillebryteren til OFF.

pne luftinntaksgitteret.
) Løsne festeskruen.

) Skyv festebraketten mot innsiden.

3) Skyv kroken i pilens retning mens du holder i 
luftinntaksgitteret, og åpne gitteret sakte.

3 Ta ut luftfilteret.
• Skyv utspringet til luftfilteret vekk fra gitteret og 

fjern.

Hake

4 Rengjør med vann eller støvsuge
• Dersom det forekommer mye skitt,

luftfilteret ved hjelp av lunkent vann
nøytralt vaskemiddel eller bare van

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

5 Sett tilbake luftfilteret.

6 Lukk luftinntaksgitteret.
• Kontroller at den fallforebyggende 

luftinntakets gitter er festet til pane
• I omvendt prosess av 1, fest kroke

festebraketten og festeskruen godt

7 Sett skillebryteren til ON.
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▼Re
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Slik
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▼Ve

Varm

Viftem
Vifte
Filter

Dren

Varm

Viftem

Filter

Vifte

Grill for luftinntak/-
utblåsing

Innendørs-/
utendørsenhet Støv-/smussansamling, riper Reparer eller skift dem når de er deformert 

eller skadet.

Dreneringspanne Innendørs Ansamling med støv/smuss, 
smuss i avløpet

Rengjør bunnpannen og kontroller 
hellevinkelen for problemfri drenering.

Takp Rengjør dem når de er kontaminert, eller 

Utven

l

 -bekreftelse
bruk av følgende prosedyre, hvis det oppstår et problem med 

 tilfeller.)
har blitt stoppet.
rikken under OFF-timerdrift, vil OFF-timeren avbrytes. 

e 

Beskrivelse av driften

en i mer enn 10 
vises som et bilde som 
eilsøkingshistorikk er 
vice check] vises, går 
eilsøkingshistorikk.
ngshistoriken ] vises i 

r vekselsvis [sjekk kode] og 
hvor problemet oppsto. 

2

n trykkes inn, vises den 
n i sekvens.

Feilsøkingshistorikken vises i rekkefølge fra [01] 
(nyeste) til [04] (eldste).

CAUTIONFORSIKTIG
istorikk skal 

kkes inn i mer enn 10 
lette all 
nnendørsenheten.

ntrollere, trykker du på ON/
 til vanlig modus.

 drift, forblir det i drift selv 
er trykket.
på ON/OFF-knappen igjen.

Sjekkode Nummeret på innendørsenheten 
som feilen oppstod i.

31 2
anel, spjeld Innendørs Støv-/smussansamling, riper påfør et beskyttelseslag.

dig Utendørs • Rust, isolasjon flasser av
• Flassing/bobler i belegget Påfør et beskyttelsesstrøk.

• I modus for feilsøkingsh
menyknappen IKKE try
sekunder, da dette vil s
feilsøkingshistorikk for i

3
Etter at du er ferdig med å ko
OFF-knappen for å gå tilbake
• Dersom klimaanlegget er i

etter at ON/OFF-knappen 
For å stanse driften, trykk 
– 23 –

gelmessig 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 drift
e inspeksjonen må utføres av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell.

ervicehåndboken for hvordan den fjernes.

dlikeholdsliste

Deler Inspeksjonsmåte

eveksler* Åpne luftinntaksgitteret for å fjerne innløpstrakten og viften, og kontroller deretter varmeveksleren 
for tilstoppinger eller skader.

otor Sjekk om det høres unormale lyder.
Åpne luftinntaksgitteret og kontroller viften for ustødighet, skader eller fastklistret støv.
Åpne luftinntaksgitteret og sjekk om det er flekker eller brudd på filteret.

eringspanne* Fjern panelet, innløpstrakten og dreneringspannen, og kontroller om det er noen tilstopping, unormal 
lukt eller forurensning av dreneringsvann.

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.

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.

11 Feilsøking

Bekreftelse og kontrol

Feilsøkingshistorie og
Du kan sjekke feilsøkingshistorikken ved 
klimaanlegget. 
(Feilsøkingshistorikken registrerer inntil 4
Du kan sjekke under drift eller når driften 
• Dersom du kontrollerer feilsøkingshisto

Dersom det oppstår et problem med 
klimaanlegget, viser OFF-
timerindikatoren vekselvis kontrollkod
og innendørsenhetens nr. hvor 
problemet oppsto.

Fremgangsmåte

1

Trykk inn OFF-timerknapp
sekunder og indikatorene 
indikerer at modusen for f
aktivert. Dersom [  Ser
modusen inn i modus for f
• [01: Rekekfølgen i feilsøki

temperaturindikatoren.
• OFF-timerindikatoren vise

[Innendørsenhetnummer] 

Hver gang innstillingsknappe
lagrede feilsøkingshistorikke
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E01

E02

E03

E04

E08

E09

E10

E11

E18

E31
IPDU-
kommunikasjonsprob
lemer

Utendørs Kommunikasjonsproblemer mellom IPDU og CDB Full stopp

F01
Problemer med Varmevekslersensor (TCJ), innendørsenhetens 

F02

F04

F06

F07

med 
sensor i 
heten for 

ft
Utendørs

Utendørs temperatursensor (TO), utendørsenhetens 
kretskort – Det er registrert åpen eller kortsluttet krets 
i temperatursensoren for luften utendørs.

Drift 
fortsetter

med 
nhetens 

ratursenso Innendørs
Romtemperatursensor (TA), innendørsenhetens 
kretskort – Det er registrert åpen eller kortsluttet krets 
i romtemperatursensoren (TA).

Automatisk 
tilbakestilling

roblemer Utendørs TS-sensoren kan være løsnet, frakoblet eller 
kortsluttet. Full stopp

lemer i 
e Utendørs Unormal temperatur ble registrert av 

temperatursensoren for IGBT-kjølelegemet. Full stopp

problemer 
tursensor Utendørs Temperatursensor (TE/TS) kan være feil tilkoblet. Full stopp

nheten, 

oblemer
Innendørs Innendørsenhetens kretskort – EEPROM-problemer Automatisk 

tilbakestilling

sorproble Innendør
s Abnormaliteter ble oppdaget fra beleggsensoren. Drift 

fortsetter

nhetens Utendørs Utendørsenhetens kretskort – I tilfelle EEPROM-
problemer. Full stopp

ren for 
het har Utendørs

Krets for registrering av strøm, strømspenning – 
Minimum frekvens ble nådd i 
strømavgivelseskontrollen eller kortslutningsstrøm 
(Idc) etter at det ble registrert direkte holdestrøm

Full stopp

rlås for 
het Utendørs Kompressorkrets – Det ble registrert låsing i 

kompressor Full stopp

med 
hetens 

treringskre Utendørs
Strømregistreringskrets, utendørsenhetens kretskort 
– Unormal strøm er registrert i AC-CT eller det ble 
registrert et fasetap.

Full stopp

ostat Utendørs Feil i kabinettermostaten Full stopp

med 
hetens 
stem

Utendørs
Strøm, høytrykksbryterkrets, utendørsenhetens 
kretskort --- Trykksensorproblemer er registrert, eller 
beskyttelsesfunksjon for lavtrykk ble aktivert.

Full stopp

dørsenhe Innendørs Innstillingsproblemer i adressen til innendørsenheten 
– Det er to eller flere hovedenheter i gruppen. Full stopp

 i 

nhet 
Innendørs

Innstillingsproblemer i adressen til innendørsenheten 
– Det er minst én gruppetilkoblet innendørsenhet 
blant individuelle innendørsenheter.

Full stopp

L08 SIM
Adresse for 
innendørsgruppe er 
ikke innstilt 

Innendørs
Problemer med adresseinnstilling for innendørsenhet 
– Det er ikke angitt en gruppeadresse for 
innendørsenheter.

Full stopp

L09 SIM
Kapasitet for 
innendørsenhet er Innendørs Kapasitet for innendørsenhet er ikke blitt innstilt. Full stopp

nhetens Utendørs Ved innstillingsproblemer av forbindelsesledning i 
utendørsenhetens kretskort (for service) Full stopp

sjonsprob Sentralkontroll av 
nettverksadapter

Adresseinnstilling, fjernkontroll for sentralkontroll, 
nettverksadapter – Duplisering av adresse i 
sentralstyringskommunikasjon

Automatisk 
tilbakestilling

lemer med 
heten Utendørs

Andre problemer med utendørsenheten Full stopp

1) Kommunikasjonsproblemer mellom IPDU MCU og 
CDB MCU

Full stopp
2) Unormal temperatur ble registrert av 
temperatursensoren for IGBT-kjølelegemet.

istrert 
nmatning 
nfra og inn 
enhet 

Innendørs
Eksterne enheter, utendørsenhetens kretskort – 
Unormal stopp som skyldes feil innmating utenfra og 
inn i CN80

Full stopp

te deler
Bedøm-
melse-
senhet

Deler som må kontrolleres/problembeskrivelse Klimaanleggets 
status
– 24 –

ALT innendørsenhetens 
varmevekslersensor 
(TCJ)

Innendørs kretskort – Det er registrert åpen eller kortsluttet krets 
i varmevekslersensoren (TCJ).

Automatisk 
tilbakestilling

ALT
Problemer med 
innendørsenhetens 
varmevekslersensor 
(TC)

Innendørs
Varmevekslersensor (TC), innendørsenhetens 
kretskort – Det er registrert åpen eller kortsluttet krets 
i varmevekslersensoren (TC).

Automatisk 
tilbakestilling

ALT

Problemer med 
temperatursensor for 
luftuttak i 
utendørsenheten 
(TD)

Utendørs
Utendørs temperatursensor (TC), utendørsenhetens 
kretskort – Det er registrert åpen eller kortsluttet krets 
i temperatursensoren for luftuttak.

Full stopp

ALT
Problemer med 
temperatursensor for 
utendørsenheten 
(TE/TS)

Utendørs
Utendørs temperatursensorer (TE/TS), 
utendørsenhetens kretskort --- Det er registrert åpen 
eller kortsluttet krets i temperatursensoren for 
varmeveksleren.

Full stopp

ALT TL-sensorproblemer Utendørs TL-sensoren kan være løsnet, frakoblet eller 
kortsluttet. Full stopp

ikke innstilt

L10 SIM Utendørse
kretskort

L20 SIM
LAN-
kommunika
lemer

L29 SIM Andre prob
utendørsen

L30 SIM

Det ble reg
unormal in
av data ute
i innendørs
(sperring)
oder og deler som må kontrolleres
y på 
tilkoblet 
ntroll

Trådløs fjernkontroll
Sensorblokkdisplay for 

mottaker Ødelagte deler
Bedøm-
melse-
senhet

Deler som må kontrolleres/problembeskrivelse Klimaanleggets 
status

ring Bruks Timer    Klar
 GR GR OR Blinker

Ingen 
hovedfjernkontroll

Fjernkontroll

Feil fjernkontrollinnstilling – hovedfjernkontrollen er 
ikke innstilt (når det finnes to fjernkontroller). 

*Kommunikasjonspro
blemer med 
fjernkontroll

Mottar ingen signaler fra innendørsenheten.

Overføringsprobleme
r med fjernkontroll Fjernkontroll

Innendørs-/utendørsforbindelseskabler, 
innendørsenhetens kretskort, fjernkontroll 
--- Kan ikke sende signal til innendørsenheten.

*

Regelmessige 
kommunikasjonsprob
lemer med 
innendørsenhetens 
fjernkontroll 

Innendørs
Fjernkontroll, nettverksadapter, innendørs kretskort – 
Mottar ingen data fra fjernkontrollen eller 
nettverksadapteren.

Automatisk 
tilbakestilling

Serielle 
kommunikasjonsprob
lemer mellom 
innendørs- og 
utendørsenheten Innendørs

Innendørs/utendørsforbindelseskabler, 
innendørsenhetens kretskort, utendørsenhetens 
kretskort – Serielle kommunikasjonsproblemer 
mellom innendørs- og utendørsenheten.

Automatisk 
tilbakestilling

IPDU-CDB-
kommunikasjonsprob
lemer

Dupliserte 
innendørsadresser Innendørs Problemer med adresseinnstilling for innendørsenhet 

– Samme adresse som egenadressen ble oppdaget.
Automatisk 
tilbakestilling

Duplisert 
hovedfjernkontroll Fjernkontroll

Innstillingsproblemer for fjernkontrolladresse – To 
fjernkontroller er angitt som hovedfjernkontroll, fordi 
styringen skjer med doble fjernkontroller. *
 (* Hovedinnendørsenheten slutter å avgi alarm og 
etterfølgende innendørsenheter fortsetter å kjøres.) 

CPU-CPU-
kommunikasjonsprob
lemer

Innendørs
Innendørs kretskort – Kommunikasjonsproblemer 
mellom hoved-MCU-en og motorens 
mikrodatamaskin-MCU

Automatisk 
tilbakestilling

Kommunikasjonspro
blemer mellom 
applikasjonskontrollki
t og 
innendørsenheten

Innendør
s

Kommunikasjonsproblemer mellom 
applikasjonskontrollkit og innendørsenheten Full stopp

Regelmessige 
kommunikasjonsprob
lemer mellom 
hovedenheten og 
underenheten

Innendørs
Innendørsenhetens kretskort – Regelmessig 
kommunikasjon er ikke mulig mellom hovedenhet og 
underenheter eller mellom doble hovedenheter og 
underenheter.

Automatisk 
tilbakestilling

F08 ALT
Problemer 
temperatur
utendørsen
utendørslu

F10 ALT
Problemer 
innendørse
innetempe
r (TA)

F12 ALT TS-sensorp

F13 ALT Sensorprob
kjølelegem

F15 ALT Tilkoblings
for tempera

F29 SIM
Innendørse
andre 
kretskortpr

F30 SIM Beleggsen
mer

F31 SIM Utendørse
kretskort

H01
Kompresso
utendørsen
sviktet

H02 Kompresso
utendørsen

H03
Problemer 
utendørsen
strømregis
ts

H04 Drift av 
kabinetterm

H06
Problemer 
utendørsen
lavtrykkssy

L03 SIM
Dubliserte 
hovedinnen
ter 

L07 SIM
Gruppelinje
individuell 
innendørse

Display på 
ledningstilkoblet 

fjernkontroll

Trådløs fjernkontroll
Sensorblokkdisplay for 

mottaker Ødelag

Indikering Bruks Timer    Klar
 GR GR OR Blinker
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: Lamper  : Blinker  : OFF  : Klimaanlegget går automatisk inn i innstillingsmodusen for automatisk adressering.
ALT: Når to lamper blinker, blinker de annenhver gang.  SIM: Når to lamper blinker, blinker de synkronisert.
Mottakerdisplay OR: Oransje   GR: Grønn

L31

P01

P03

P04

P05

P07

P10

P12

P15

P19

P20

P22

P26

P29

P31

Displa
lednings

fjernko

Indike
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SIM Fasefølgeproblemer 
o.l. Utendørs

Fasesekvensfeil i strømtilførsel, utendørsenhetens 
kretskort – Unormal fasesekvens for 3-faset 
strømforsyning

Drift fortsetter 
(termostat av) 

ALT Vifteproblemer på 
innendørsenheten Innendørs

Innendørsenhetens viftemotor eller kretskort – Det ble 
registrert problemer i innendørsenhetens 
nettstrømsvifte (viftemotorens varmerele er aktivert).

Full stopp

ALT
Problemer med 
utendørsenhetens 
luftuttakstemperatur

Utendørs Det ble registrert problemer i forbindelse med 
utslippskontrollens uttakstemperatur. Full stopp

ALT
Problemer med 
utendørsenhetens 
høytrykkssystem

Utendørs
Høytrykksbryter – IOL ble aktivert, eller problemer ble 
registrert i utløserkontrollen for høytrykk ved bruk av 
TE.

Full stopp

ALT Åpen fase er 
registrert Utendørs Strømledningen kan være feil tilkoblet. Kontroller 

åpen fase og spenningen til strømforsyningen. Full stopp

ALT Overoppheting av 
kjølelegeme Utendørs Unormal temperatur ble registrert av 

temperatursensoren for IGBT-kjølelegemet. Full stopp

ALT
Det er registrert 
oversvømmelse i 
innendørsenheten

Innendørs
Dreneringsrør, tilstoppet avløp, flottørbryterkrets, 
innendørsenhetens kretskort – Dreneringen er 
unormal eller flottørbryteren er aktivert.

Full stopp

ALT Problemer med viften 
til innendørsenheten Innendørs Det ble registrert unormal drift i innendørs viftemotor, 

kretskort eller likestrømsvifte (overstrøm, lås osv.). Full stopp

ALT Det er registrert 
gasslekkasje Utendørs Det kan være gasslekkasje fra røret eller 

tilkoblingsstykke. Kontroller om det lekker gass. Full stopp

ALT Problemer med 4-
veisventil

Utendørs
(Innendørs)

4-veisventil, innetemperatursensorer (TC/TCJ) – Det 
ble registrert problemer som skyldes temperaturfall i 
innendørsenhetens varmevekslersensor ved 
oppvarming.

Automatisk 
tilbakestilling
(Automatisk 
tilbakestilling)

ALT Høytrykksbeskyttelse 
under drift Utendørs Høytrykksbeskyttelse Full stopp

ALT
Problemer med 
utendørsenhetens 
vifte

Utendørs
Utendørsenhetens viftemotor og kretskort – Det ble 
registrert problemer (overstrøm, låsing, o.l.) i 
utendørsenhetens viftedrevkrets.

Full stopp

ALT
Utendørsenhetens 
inverterer-Idc er 
aktivert

Utendørs
IGBT, utendørsenhetens kretskort, ledningsopplegg 
for inverterer, kompressor --- Beskyttelse mot 
kortslutning i kompressorens drevkretsenheter (G-Tr/
IGBT) er aktivert.

Full stopp

ALT
Posisjonsproblemer 
med 
utendørsenheten

Utendørs
Utendørsenhetens kretskort, høytrykksbryter --- Det 
ble registrert posisjonsproblemer med 
kompressormotoren.

Full stopp

ALT Andre problemer med 
innendørsenheten Innendørs

Annen innendørsenhet i gruppen utløser en alarm. Full stopp

E03/L07/L03/L08 alarmkontrollsteder og 
problembeskrivelse

Automatisk 
tilbakestilling

y på 
tilkoblet 
ntroll

Trådløs fjernkontroll
Sensorblokkdisplay for 

mottaker Ødelagte deler
Bedøm-
melse-
senhet

Deler som må kontrolleres/problembeskrivelse Klimaanleggets 
status

ring Bruks Timer    Klar
 GR GR OR Blinker
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