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Original instruksjon

Les gjennom denne installasjonshåndboken nøye før installering av klimaanlegget.
• Denne håndboken beskriver installeringsmetoden for innendørsenheten.
• For installering av utendørsenheten, følg installasjonshåndboken som følger med 

utendørsenheten.
• Av sikkerhetshensyn, følg installasjonshåndboken som følger med utendørsenheten.

INNTAK AV R32-KJØLEMIDDEL

Dette klimaanlegget bruker et HFC-kjølemedium (R32) som ikke ødelegger ozonlaget.
Sjekk kjølemiddeltypen for utendørsenheten som skal kombineres, og installer den deretter.

Produktinformasjon for økodesign-krav. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en
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Takk for at du kjøpte dette klimaanlegget.
Les nøye igjennom disse instruksjonene som inneholder viktig informasjon som er i samsvar med 
Maskindirektivet (Directive 2006/42/EC) og sørg for at du forstår dem.
Etter at installeringsarbeidet er fullført, skal denne installasjonshåndboken samt eierhåndboken leveres til 
brukeren. Be brukeren om å oppbevare dem sikkert til senere bruk.

Generisk benevnelse: Klimaanlegg

Definisjon av profesjonell installatør eller kvalifisert serviceperson
Klimaanlegget må installeres, vedlikeholdes og fjernes av en profesjonell installatør eller kvalifisert 
serviceperson. Spør en profesjonell installatør eller en kvalifisert serviceperson når noen av disse 
jobbene skal utføres.
En profesjonell installatør eller kvalifisert serviceperson er en representant som innehar kvalifikasjonene 
og kunnskapen beskrevet i tabellen nedenfor.

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap agenten må inneha

Profesjonell 
installatør

• En profesjonell installatør er en person som installerer, vedlikeholder, flytter og fjerner 
klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation. Han/hun har fått opplæring i installering, 
vedlikehold, flytting og fjerning av klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation; eller 
alternativt, han/hun har fått instruksjoner om slike handlinger av en person eller personer som 
har fått opplæring og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen som er nødvendig for slike 
handlinger.

• En profesjonell installatør som tillates å utføre elektrisk arbeid ved installering, flytting og fjerning, 
har kvalifikasjoner i forhold til dette elektriske arbeidet som gitt av gjeldende lover og regler. 
Han/hun har også fått opplæring i forhold relatert til elektrisk arbeid på klimaanlegg produsert av 
Toshiba Carrier Corporation; eller alternativt, han/hun har fått opplæring om slike forhold av en 
person eller personer som har fått opplæring og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen 
som er relatert til slikt arbeid.

• En profesjonell installatør som tillates å håndtere kjølemiddel og rørarbeid ved installering, flytting 
og fjerning, har kvalifikasjoner i forhold til denne håndteringen av kjølemiddel og rørarbeidet som 
gitt av gjeldende lover og regler. Han/hun har også fått opplæring i forhold relatert til håndtering 
av kjølemiddel og rørarbeid på klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation; eller 
alternativt, han/hun har fått opplæring om slike forhold av en person eller personer som har fått 
opplæring og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen som er relatert til slikt arbeid.

• En profesjonell installatør som tillates å arbeide i høyden har fått opplæring i forhold relatert til 
arbeid i høyden med klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation; eller alternativt, han/
hun har fått instruksjoner om slike handlinger av en person eller personer som har fått opplæring 
og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen som er nødvendig for slike handlinger.

Kvalifisert 
serviceperson

• En kvalifisert serviceperson er en person som installerer, reparerer, vedlikeholder, flytter og 
fjerner klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation. Han/hun har fått opplæring i installering, 
reparering, vedlikehold, flytting og fjerning av klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier 
Corporation; eller alternativt, han/hun har fått instruksjoner om slike handlinger av en person 
eller personer som har fått opplæring og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen som er 
nødvendig for slike handlinger.

• En kvalifisert serviceperson som tillates å utføre elektrisk arbeid ved installering, reparasjoner, 
flytting og fjerning, har kvalifikasjoner i forhold til dette elektriske arbeidet som gitt av gjeldende 
lover og regler. Han/hun har også fått opplæring i forhold relatert til elektrisk arbeid på 
klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation; eller alternativt, han/hun har fått opplæring 
om slike forhold av en person eller personer som har fått opplæring og dermed er tilstrekkelig 
kjent med kunnskapen som er relatert til slikt arbeid.

• En kvalifisert serviceperson som tillates å håndtere kjølemiddel og rørarbeid ved installering, 
reparasjoner, flytting og fjerning, har kvalifikasjoner i forhold til denne håndteringen av 
kjølemiddel og rørarbeidet som gitt av gjeldende lover og regler. Han/hun har også fått opplæring 
i forhold relatert til håndtering av kjølemiddel og rørarbeid på klimaanlegg produsert av Toshiba 
Carrier Corporation; eller alternativt, han/hun har fått opplæring om slike forhold av en person 
eller personer som har fått opplæring og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen som er 
relatert til slikt arbeid.

• En kvalifisert serviceperson som tillates å arbeide i høyden har fått opplæring i forhold relatert til 
arbeid i høyden med klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation; eller alternativt, han/
hun har fått instruksjoner om slike handlinger av en person eller personer som har fått opplæring 
og dermed er tilstrekkelig kjent med kunnskapen som er nødvendig for slike handlinger.
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Definisjon av beskyttelsesutstyr
Når klimaanlegget skal transporteres, installeres, vedlikeholdes, repareres eller fjernes, må det brukes 
beskyttelseshansker og "sikkerhet" arbeidsklær.
I tillegg til slikt normalt beskyttelsesutstyr, skal også beskyttelsesutstyret beskrevet nedenfor brukes ved 
spesialarbeid beskrevet i tabellen nedenfor.
Det er farlig å ikke bruke ordentlig sikkerhetsutstyr siden du vil være mer utsatt for skade, brannskader, 
elektriske støt og andre typer skader.

Type arbeid Beskyttelsesutstyr

Alle typer arbeider Vernehansker
"Sikkerhets"-arbeidsklær

Arbeid relatert til elektrisitet
Hansker som gir beskyttelse til elektrikere og mot varme
Vernesko
Klær som gir beskyttelse mot elektrisk støt

Arbeid utført i høyden
(50 cm eller mer) Hjelmer for industriell bruk

Transport av tunge objekter Sko med ekstra beskyttende tå

Reparasjon av utendørs enhet Hansker som gir beskyttelse til elektrikere og mot varme

Disse sikkerhetsanvisningene beskriver viktige emner som gjelder sikkerhet for å hindre skade på 
brukere eller andre personer og skade på eiendom. Les gjennom denne håndboken etter å ha forstått 
innholdet nedenfor (betydninger av indikasjoner), og vær sikker på å følge beskrivelsen.

Indikasjon Betydning av indikasjon

 ADVARSEL Tekst som er avstilt på denne måten indikerer at manglende overholdelse av instruksjonene i 
advarselen kan føre til alvorlig personskade (*1) eller dødsfall hvis produktet håndteres feil.

 FORSIKTIG
Tekst som er avstilt på denne måten indikerer at manglende overholdelse av instruksjonene i 
advarselen kan føre til en mindre personskade (*2) eller skade (*3) på eiendom hvis produktet 
håndteres feil.

*1: Alvorlig personskade indikerer synstap, skade, brannskader, elektrisk støt, beinbrudd, forgiftning og 
andre skader som etterlater senvirkninger og krever sykehusinnleggelse eller langvarig behandling 
som poliklinisk pasient.

*2:  Mindre personskade indikerer skader, brannskader, elektrisk støt og andre skader som ikke krever 
sykehusinnleggelse eller langvarig behandling som poliklinisk pasient.

*3: Skade på eiendom indikerer skade som omfatter bygninger, husholdningseffekter, husdyr og kjæledyr.

BETYDNING AV SYMBOLENE SOM VISES PÅ ENHETEN

ADVARSEL
(Brannfare)

Dette merket er kun for R32-kjølemedium.
I tilfelle at typen kjølemedium er R32, bruker denne enheten et brennbart 
kjølemedium.
Hvis kjølemediet lekker og kommer i kontakt med brann eller oppvarming, vil 
det dannes en skadelig gass og det er fare for brann.

Les BRUKERMANUALEN nøye før bruk.

Servicepersonell er pålagt å lese BRUKERMANUALEN og INSTALLASJONSVEILEDNINGEN 
nøye før bruk.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i BRUKERMANUALEN, INSTALLASJONSHÅNDBOKEN 
og lignende.
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Advarselindikasjoner på klimaanleggenheten

Advarselindikasjon Beskrivelse

WARNING

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

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT
Koble fra all ekstern strømtilførsel før vedlikehold.

WARNING

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

ADVARSEL

Deler i bevegelse. 
Ikke bruk enheten når risten er fjernet. 
Stopp enheten før vedlikehold.

CAUTION

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

FORSIKTIG

Deler med høye temperaturer. 
Du kan brenne deg ved fjerning av panelet.

CAUTION

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

FORSIKTIG

Ikke berør aluminiumsfi nnene på enheten. 
Dette kan medføre skade.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

FORSIKTIG

SPREKKEFARE
Åpne serviceventilene før drift, ellers kan de sprekke.
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1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET
• Bekreft at alle lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter blir oppfylt.
• Led «FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET» nøye før du begynner 

installasjon av produktet.
• Alle forholdsregler som er beskrevet nedenfor inkluderer viktige aspekter 

angående sikkerhet. Følg dem uten feil.
• Utfør en prøveoperasjon (testkjøring) for å sjekke eventuelle problemer etter 

at installasjonen er fullført.
 Følg brukerhåndboken for hvordan du bruker og vedlikeholder enheten.
• Slå av hovedstrømbryteren før enheten vedlikeholdes.
• Spør kunden om å oppbevare installasjonshåndboken sammen med 

brukerhåndboken.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende 
overholdelse av beskrivelsene gitt i denne håndboken.

 ADVARSEL

Generelt
• Sørg for å lese denne installasjonshåndboken nøye før klimaanlegget 

installeres og følg instruksjonene for installering av klimaanlegget.
• Bare en profesjonell installatør (*1) eller kvalifisert serviceperson (*1) kan 

utføre installeringsarbeidet. Uriktig installering kan resultere i vannlekkasje, 
elektrisk støt eller brann.

• Det må ikke brukes et annet kjølemiddel enn det som er oppgitt for 
påfylling eller bytte. Annet kan resultere i at unormalt høyt trykk oppstår i 
kjølemiddelsyklusen og dette kan føre til sammenbrudd eller eksplosjon av 
produktet eller personskader.

• Sett effektbryteren i OFF-posisjon før frontpanelet på innendørsenheten 
eller servicepanelet på utendørsenheten tas av. Hvis ikke effektbryteren 
settes i OFF-posisjon, kan dette resultere i elektriske støt på grunn av 
kontakt med de innvendige delene. Bare en profesjonell installatør (*1) eller 
kvalifisert serviceperson (*1) kan fjerne frontpanel på innendørsenheten eller 
servicepanelet på utendørsenheten og utføre nødvendig arbeid.

• Pass på å sette effektbryteren i OFF-posisjon før installasjons-, 
vedlikeholds-, reparasjons- eller fjerningsarbeid utføres. Hvis ikke kan 
elektriske støt oppstå.

• Plasser et «Arbeid pågår»-skilt nær effektbryteren når arbeid med 
installering, vedlikehold, reparasjon eller fjerning er i gang. Det er en fare for 
elektriske støt hvis effektbryteren ved et uhell settes ON.



Installasjonshåndbok

‒ 6 ‒ 6-NO

• Bare en profesjonell installatør (*1) eller kvalifisert serviceperson (*1) tillates 
å utføre arbeid i høyden med en stand på 50 cm eller mer, eller til å fjerne 
frontpanelet på innendørs enheten for utføring av arbeid.

• Bruk beskyttelseshansker og sikkerhetsklær ved installering, vedlikehold og 
fjerning.

• Ikke berør aluminiumsfinnene på enheten. Du kan skade deg selv. Hvis 
finnene av en eller annen grunn må berøres, ta først på sikkerhetshansker 
og sikkerhetsklær for du fortsetter.

• Ikke klatre opp på eller plasser gjenstander på toppen av utendørsenheten. 
Du kan falle eller gjenstandene kan falle av utendørsenheten og føre til 
personskade.

• Når arbeid utføres i høyden, må det bare brukes stiger som er i samsvar 
ISO 14122 standarden og følg prosedyren i stigens instruksjoner. Hjelm for 
industrielle formål skal også anvendes.

• Før rengjøring av filteret eller andre deler av utendørs enheten, må 
effektbryteren settes i OFF-posisjon. Plasser et "Arbeid pågår"-skilt i 
nærheten av effektbryteren før arbeidet fortsettes.

• Før arbeid i høyden, sett opp et skilt slik at ingen kommer i nærheten av 
arbeidsstedet før arbeidet fortsettes. Deler og andre objekter kan falle 
ned og skade en person under. Bruk en hjelm som beskytter mot fallende 
objekter ved utføring av arbeidet.

• Ikke bruk kjølemiddel i annet enn R32.
 For type kjølemiddel, sjekk utedelen som skal kombineres.
• Kjølemiddelet som benyttes av dette klimaanlegget, følger til utedelen.
• Klimaanlegget må transporteres i en stabil tilstand. Hvis noen deler av 

produktet er skadet, må forhandler kontaktes.
• Når klimaanlegget skal transporteres for hånd, skal to eller flere personer 

bære det.
• Ikke flytt eller reparerer en enhet alene. Det er høyspenning tilstede i 

enheten. Du kan få elektrisk støt når dekselet og hovedenheten fjernes.
• Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i 

lett industri eller for kommersiell bruk av lekfolk.
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Valg av installeringsplass
• Når klimaanlegget er installert i et lite rom, må nødvendige forholdsregler tas 

slik at konsentrasjonen av kjølemiddel en eventuell lekkasje i rommet ikke 
overskrider kritisk nivå.

• Installer ikke klimaanlegget på et sted der det er mulighet for risiko for 
eksponering for brennbare gasser. Brann kan oppstå hvis en brennbar gass 
lekker og konsentreres rundt enheten.

• Bruk sko med ekstra, beskyttende tå ved flytting av klimaanlegget.
• Ikke ta tak i båndene rundt kartongen for å transportere klimaanlegget. Du 

kan skade deg selv hvis båndene ryker.
• Ikke plasser et ildsted på et sted hvor det er direkte utsatt for vind fra 

klimaanlegget. Det kan føre til ufullstendig brenning.
• Ikke installer på et sted hvor det er muligheter for lekkasjer av brennbar 

gass. Hvis gassen lekker og samler seg rundt enheten, kan den antennes og 
føre til brann.

• Installer innendørsenheten minst 2,5 m over gulvnivå ettersom brukere kan 
skade seg selv eller motta elektriske støt hvis de stikker fingrene eller andre 
objekter inn i enheten mens den er i gang.

Installasjon
• Installer klimaanlegget sikkert på et sted hvor basen kan bære vekten 

tilfredsstillende. Hvis styrken ikke er tilstrekkelig, kan enheten falle ned og 
forårsake skade.

• Følg instruksjonene i installasjonshåndboken for installering av 
klimaanlegget. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til at 
produktet faller ned, velter, skaper støy, vibrasjoner, vannlekkasje eller andre 
problemer.

• Utfør spesifisert installering for å beskytte mot muligheten for sterke vinder 
og jordskjelv. Hvis klimaanlegget ikke installeres på riktig måte, kan en enhet 
velte eller falle ned og forårsake en ulykke.

• Luft ut rommet umiddelbart hvis kjølemiddelgass har lekket ut under 
installasjonen. Hvis lekket kjølemiddelgass kommer i kontakt med ild, kan 
giftig gass oppstå.

• Bruk en gaffeltruck til å løfte klimaanlegg enheter og en vinsj eller en heis 
ved installering.
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Kjølemiddelrør
• Installer kjølemiddelrøret sikkert under installasjonsarbeidet før 

klimaanlegget settes i drift. Hvis kompressoren brukes med ventilen åpen 
og uten kjølemiddelrør, vil kompressoren suge inn luft og kjølesyklusene får 
overtrykk. Dette kan forårsake skade.

• Stram til kragemutteren med en momentnøkkel iht. beskrivelsen. Hvis 
kragemutteren strammes for mye, kan dette forårsake en sprekk i mutteren 
etter en lang tid. Dette kan resultere i lekkasje av kjølemiddel.

• Etter installasjonsarbeidet må det bekreftes at det ikke er noen lekkasje av 
kjølemiddelgass. 
Hvis kjølemiddelgass lekker inn i rommet og flyter nær åpen ild slik som 
koketopp, kan giftig gass skapes.

• Når klimaanlegget har blitt installert eller flyttet, følg instruksjonene i 
installasjonshåndboken og rens luften helt slik at ingen andre gasser inn 
kjølemiddelet vil blandes i kjølemiddelsyklusen.

 Hvis ikke luften renses helt, kan dette føre til at klimaanlegget fungerer 
dårlig.

• Nitrogengass må benyttes for lufttetthetstest.
• Ladningslangen må kobles til på en måte slik at den ikke er slakk.

Elektriske ledninger
• Bare en profesjonell installatør (*1) eller kvalifisert serviceperson (*1) kan 

utføre det elektriske arbeidet på klimaanlegget. Dette arbeidet skal ikke 
under noen omstendigheter utføres av en ukvalifisert person ettersom 
feilaktig utført arbeid kan føre til elektriske støt og/eller elektriske lekkasjer.

• Bruk hansker som beskytter elektrikere, isolerende sko og klær for 
beskyttelse mot elektriske støt ved kobling av ledninger, reparasjoner på 
elektriske deler eller ved andre elektriske jobber. Mangel på bruk av slikt 
beskyttende utstyr kan føre til elektriske støt.

• Bruk ledninger som er i samsvar med spesifikasjonene i 
installasjonshåndboken og vilkårene i gjeldende lover og regler. Bruk 
av ledninger som ikke er samsvar, kan føre til elektriske støt, elektriske 
lekkasjer, røy og/eller brann.

• Koble til jordet ledning. (jordingsarbeid)
 Ufullstendig jording kan føre til elektrisk støt.
• Ikke koble jordingsledninger til gassrør, vannrør og jordingsledning for 

lynavleder eller telefon.
• Kontroller at jordingsledningene er riktig koblet til ved fullføring av reparasjon 

eller flytting.
• Installer en effektbryter som er i samsvar med spesifikasjonene i 

installasjonshåndboken og vilkårene i gjeldende lover og regler.
• Installer effektbryteren hvor agenten har enkel tilgang.
• Bruk en effektbryter som er designet for utvendig bruk ved utvendig 

installering.
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• Strømledningen må ikke under noen omstendigheter forlenges. 
Tilkoblingsproblemer på steder hvor ledningen er forlenget, kan føre til røyk 
og/eller brann.

• Elektrisk ledningsarbeid skal utføres i samsvar med gjeldende lover og 
regler og installasjonshåndboken. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til 
elektriske støt eller kortslutning.

Testrunde
• Før klimaanlegget settes i drift etter fullført arbeid, må det kontrolleres av 

det elektriske kontrollboks dekselet på innendørs enheten og servicepanelet 
på utendørs enheten er lukket. Deretter settes effektbryteren i ON-posisjon. 
Du kan få elektrisk støt hvis strømmen slås på uten at disse kontrollene er 
utført.

• Hvis det oppstår problemer av noe slag (slik som en feilmelding, brent lukt, 
unormale lyder, klimaanlegget ikke kjøler/varmer eller vann lekker) oppstår 
i klimaanlegget, må ikke klimaanlegget berøres før effektbryteren er satt i 
OFF-posisjon. Kontakt en kvalifisert serviceperson. Ta forhåndsregler slik 
at strømmen ikke blir slått på (ved f.eks. markering "ute av drift" i nærheten 
av effektbryteren) til den kvalifiserte servicepersonen (*1) ankommer. Hvis 
klimaanlegget brukes i problemtilstand, kan dette føre til at mekaniske 
problemer forverres, elektriske støt eller andre problemer.

• Etter at arbeidet er utført, bruk et isoleringstestsett (500 V Megger) for å 
kontrollere at motstanden er 1 MΩ eller mer mellom den ladede og ikke-
ladede metalldelen (jordet del). Hvis motstandsverdien er lav, vil kriser slik 
som lekkasje eller elektrisk støt oppstå på brukersiden.

• Etter at installasjonsarbeidet er fullført, kontroller for lekkasjer av kjølemiddel, 
isoleringsmotstanden og vanndreneringen. Deretter gjennomføres en 
testrunde for å kontrollere at klimaanlegget fungerer slik det skal.

Forklaringer til brukeren
• Ved fullføring av installeringsarbeidet, må brukeren informeres om 

effektbryterens plassering. Hvis brukeren ikke vet hvor effektbryteren er, 
kan ikke han/hun slå den av i tilfeller hvor det oppstår et problem med 
klimaanlegget.

• Hvis vifteristen er skadet, må effektbryteren først slås OFF før man nærmer 
seg utendørsenheten. Deretter kontaktes en kvalifisert serviceperson (*1) 
for reparasjonsarbeid. Ikke sett effektbryteren i ON-posisjon før arbeidet er 
fullført.

• Følg brukerhåndboken for å forklare til kunden hvordan enheten brukes og 
vedlikeholdes etter installeringen.
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Flytting
• Bare en profesjonell installatør (*1) eller kvalifisert serviceperson (*1) kan 
flytte klimaanlegget. Det er farlig å flytte klimaanlegget av en ukvalifisert 
person siden brann, elektriske støt, skade, vannlekkasje, støy og/eller 
vibrasjon kan oppstå.

• Slå av kompressoren før kjølemiddelrøret kobles fra ved pumpe ned-arbeid 
utføres. Hvis kjælemiddelrøret kobles fra med serviceventilen åpen og 
kompressoren i gang, vil dette føre til at luft eller andre gasser suges inn. 
Temperaturen i kjølemiddelsyklusen vil stige til et unormalt nivå og muligens 
resultere i sprekker, skader eller andre problemer.

 FORSIKTIG

Dette klimaanlegget bruker et HFC-kjølemedium (R32) som ikke 
ødelegger ozonlaget.
• Da R32-kjølemiddelet er lett påvirket av urenheter som fuktighet, 

oksiderende film, olje, osv., på grunn av det høye trykket, vær forsiktig så 
ikke fuktighet, smuss, eksisterende kjølemiddel, kjøleolje, osv., kommer inn i 
kjølesyklusen under installasjonsarbeidet.

• Et spesialverktøy for R32-kjølemiddelet er nødvendige for installasjon.
• Bruk nye og rene rørmaterialer for tilkoblingsrøret så fuktighet og smuss ikke 

blandes sammen under installasjonsarbeidet.
• Følg installasjonsveiledningen som følger med utendørsenheten hvis 

eksisterende rør brukes.

Å koble apparatet fra hovedstrømforsyningen.
• Dette apparatet må være koblet til hovedstrømforsyningen med en bryter 

med kontaktdeling på minst 3 mm.

Installeringssikring (alle typer kan brukes) må brukes for 
strømforsyningslinjen for dette klimaanlegget.
Installer innendørsenheten minst 2,5 m over gulvnivå ettersom brukere 
kan skade seg selv eller motta elektriske støt hvis de stikker fingrene 
eller andre objekter inn i enheten mens den er i gang.

(*1) Se «Definisjon av Profesjonell Installatør eller Kvalifisert Serviceperson.»
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2 RESERVEDELER
Delenavn Ant. Form Bruk

Installasjonshåndbok 1 Denne håndboken
(Gi til kunden)
(Se vedlagt CD-ROM for andre språk som 
ikke er i denne installasjonshåndboken.)

Brukerveiledning 1
(Gi til kunden)
(For andre språk som ikke er i denne 
brukerhåndboken, se vedlagte CD-ROM.)

CD-ROM 1 − Brukerhåndbok og installasjonshåndbok.

Montasjeplate 1

Trådløs fjernregulator 1

Batteri 2

Fjernkontrollholder 1

Festeskruer Ø4 × 25R 6

Treskrue med flatt hode Ø3,1 × 16R 2

Skrue Ø4 × 10R 2

Varmeisolator 1
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3 VALG AV INSTALLASJONSSTED

 ADVARSEL
• Installer klimaanlegget på et sted som er i stand til å bære vekten av enheten.
 Hvis styrken ikke er tilstrekkelig, kan enheten falle ned og forårsake skade.

 FORSIKTIG
• Installer ikke klimaanlegget på et sted der det er mulighet for risiko for eksponering for 

brennbare gasser.
 Hvis en brennbar gass lekker og blir konsentrert rundt enheten, kan det oppstå brann.

Hvis kunden samtykker, installeres klimaanlegget på et sted som oppfyller følgende vilkår.
• Plasser der enheten kan monteres horisontalt.
• Plasser der det er tilstrekkelig plass for service kan forsikres for sikkerhetsvedlikehold og kontroll.
• Plasser der avløpsvann ikke vil forårsake noe problem.
Unngå installering på følgende steder.
Velg en plassering for innendørsenheten hvor kjølig eller varm luft kan sirkulere fritt.
Unngå installering på følgende steder.
• Salte områder (kysten).
• Steder med sure eller alkaliske miljøer (f.eks. områder med varme kilder, fabrikker hvor kjemikalier eller 

legemidler produseres og steder hvor utslipp fra forbrenningsprosesser kan suges inn i enheten).
 Dette kan føre til av varmeutveksleren (aluminiumsfinnene og kobberrørene) og andre deler korroderer.
• Steder med atmosfærer fylt med tåke fra skjæringsolje eller andre typer maskinolje.
 Dette kan føre til at varmeutveksleren korroderer, tåke på grunn av blokkering av varmeutveksleren 

oppstår, plastdelene blir skadet, varmeisolatorene skaller av og andre lignende problemer blir et resultat.
• Steder hvor jern eller annet metallstøv er tilstede. Hvis jern eller annet metallstøv fester seg til eller 

samler seg på innsiden av klimaanlegget, kan det spontant ta fyr og brann bryter ut.
• Steder hvor damper fra matoljer oppstår (slik som kjøkken hvor matoljer benyttes).
 Blokkerte filtre kan forårsake at klimaanleggets prestasjon reduseres, kondens oppstår, plastdelene 

skades og andre lignende problemer kan oppstå.
• Steder i nærheten av hindringer slik som ventilasjonsåpninger eller lamper hvor flyten av utblåst 

luft kan avbrytes (en avbryting av luftflyt kan forårsake at klimaanleggets prestasjon reduseres eller 
enheten slår seg av).

• Steder hvor intern strømgenerator brukes som strømforsyning.
 Strømlinjens frekvens og spenning kan svinge, og dette kan igjen føre til at klimaanlegget ikke virker 

slik som det skal.
• På lastebilkraner, skip eller andre transportmidler i bevegelse.
• Klimaanlegget må ikke brukes for spesielle applikasjoner (slik som for lagring av mat, planter, 

presisjonsinstrumenter eller kunst).
 (Kvaliteten av det som lagres kan reduseres.)
• Steder hvor høye frekvenser produseres (av omformerutstyr, interne strømgeneratorer, medisinsk 

utstyr eller kommunikasjonsutstyr).
 (Svikt eller kontrollproblemer med klimaanlegget eller støy kan påvirke driften av utstyret.)
• Steder hvor noe under enheten vil kunne skades av fuktighet.
 (Hvis avløpet tettes eller når luftfuktigheten er over 80 %, vil kondens fra innendørs enheten dryppe og 

muligens skade det som er under.)
• I tilfeller med trådløst system, rom med omformertype lysstoffrør eller plasseringer utsatt for direkte 

sollys.
 (Signalene fra den trådløse fjernregulatoren kan kanskje ikke oppdages.)
• Steder der organiske løsemidler brukes.
• Klimaanlegget kan ikke brukes for flytende kullsyrekjøling eller i kjemiske anlegg.
• Steder i nærheten av dører eller vinduer hvor klimaanlegget kan komme i kontakt med luft fra utsiden 

med høye temperaturer og høy luftfuktighet.
 (Kondens kan oppstå som et resultat.)
• Steder hvor spesielle sprayer brukes regelmessig.
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Installasjonsskjema for innendørsenhet

50
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m
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300 mm eller mer

170 mm eller mer

Rørskjuler

Krok

Montasjeplate

Luftfi lter

(Fest til frontpanelet.)

Krok

*1

*2

Det ekstra røropplegget kan 
monteres på venstre, venstre bak, 
høyre bak, høyre, høyre under 
eller venstre under.

Høyre
Høyre 
bak

Bunn høyre Bak
venstre Venstre 

under

Venstre

Isoler kjølerørene hver for seg med 
isolasjon, ikke sammen.

6 mm varmemotstandig
polyetylenskum

Sett demperen mellom 
inneenheten og veggen, gi 
apparatet et liten vinkel oppover 
for å få bedre funksjon.

For rørene bak til venstre og til 
venstre

Vegg

Sørg for at tømmeslangen ikke 
er slakk.

Sørg for at tømmeslangen ikke 
er slakk.

Kutt skrått 
nedover.

Batteries Trådløs
fjernregulator

Fjernkontrollholder

Treskrue 
med fl att 
hode

Kjølerøropplegg må 
beskyttes mot fysisk 
skade.
Monter et plastdeksel 
eller tilsvarende.

Før den trådløse 
fjernkontrollen installeres

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

(type R03 [AAA]) ved 
å følge (+) og (−) 
markeringene.

Trådløs
fjernregulator

Deksel

Batteries Varmeisolator

Installeringsplass
Innendørsenheten skal installeres i minst 2,5 m høyde.
Unngå dessuten å legge noe på toppen av innendørsenheten.
*1 En reserveplass kreves for installasjon av innendørsenheten og for service.
 Hold en avstand på 50 mm eller mer mellom topplaten på innendørsenheten og taket.
*2 Gi en avstand som vist for serviceavstand for tverrstrømsviften.

Installasjonssted
• Plasser enheten på en plass med tilstrekkelig plass rundt den, slik diagrammet over viser.
• Et sted det ikke er noen hindringer i nærheten av luftinntaket og luftutløpet.
• Et sted som tillater enkel montering av røropplegget til uteenheten.
• Et sted hvor det er mulig å åpne frontpanelet.

 FORSIKTIG
• Direkte sollys på mottakeren for fjernkontrollen bør unngås.
• Mikroprosessoren i innendørsenheten bør ikke være i nærheten av radiostøykilder.
 (For detaljer, se brukerveiledningen.)
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Trådløs fjernregulator
• Et sted hvor det ikke er noen hindringer i veien (for eksempel gardin) som kan blokkere signalet fra 

innendørsenhet.
• Ikke installer fjernkontrolleren på et sted hvor den er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av en 

varmekilde som en ovn.
• Hold fjernkontrolleren minst 1 m unna nærmeste TV eller stereoanlegg.
 (Dette er nødvendig for å forhindre bilde- eller støyforstyrrelser.)
• Plasseringen av fjernkontrolleren bør være i henhold til vist under.

 

In
ne

nd
ør

se
nh

et (Sett fra siden) (Sett ovenfra)
Innendørs enhet

Mottaksområde
Fjernregulator

Mottaksområde
Fjernregulator

* : Aksial avstand

* 
7 

m

7 m

60
°

45°45°

5 m
5 m

4 INSTALLERING AV INNENDØRSENHET

 ADVARSEL

Installer klimaanlegget på et sted som er i stand til å bære vekten.
Hvis styrken ikke er tilstrekkelig, kan enheten falle ned og forårsake personskade.
Utfør spesifisert installasjonsarbeid for å beskytte mot sterke vinder og jordskjelv.
En ukomplett installasjon kan forårsake skade på grunn av enheter som faller.

KRAV
De følgende reglene må følges strengt for å unngå skade på innendørs enheter og personskade.
• Ikke sett et tungt objekt på innendørsenheten. (Enheter er pakket inn)
• Bær inn enheten i pakningen om mulig. Hvis innendørs enheten må bæres inn utpakket, bruk et 

klede eller annet materiale som buffer for å unngå skader på enheten.
• Ved flytting av innendørsenheten må det ikke brukes kraft på kjølemiddelrøret, dreneringspannen, 

deler med skum, harpiksdeler osv.
• Pakken skal bæres av to eller flere personer. Ikke bruk plastbånd på andre steder enn angitt.

Vær forsiktig med følgende elementer ved installasjon av enheten.
• Med hensyn til retningen til luftutslippet må man velge et installasjonssted hvor luftutslippet kan 

sirkulere jevnt i rommet. Unngå å installere enheten på et sted merket «IKKE BRA» i figuren til høyre.

Ugunstig installasjonssted

: Ikke bra kjølt.Godt installasjonssted
Avkjølt godt over det hele.

Skjerm

IKKE BRAOK
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5 LAGE ET HULL OG MONTERE MONTASJEPLATEN
Når montasjeplaten er montert 
rett på veggen

1. Fest montasjeplaten til veggen ved å skru den 
fast i øvre og nedre del, slik at du kan henge 
opp innendørsenheten.

2. For å montere montasjeplaten på en murvegg 
med ankerbolter, og bruker du ankerboltene 
som vist i figuren over.

3. Installer installasjonsplaten vannrett i veggen.

 FORSIKTIG
Ved montering av montasjeplaten med 
en monteringsskrue, må du ikke bruke 
ankerbolthullet. Hvis ikke kan enheten falle 
ned og føre til personskade og/eller skade på 
eiendom.

5 mm dia. hull

Klipsanker 
(kjøpes lokalt)

Festeskruer 
Ø4 mm × 25R

Ankerbolt

Projeksjon
15 mm eller mindre

IKKE 
BRA

IKKE 
BRA

OK

 FORSIKTIG
Hvis du ikke monterer enheten korrekt 
og sikkert på veggen, kan dette føre til 
personsskade eller skade på utstyr hvis den 
faller ned.

• Hvis gulvet er i murstein, teglstein, betong eller 
lignende, lag et hull med diameter på 5 mm i 
veggen.

• Sett inn klipsanker som passer til festeskruer.

MERK
• Fest de fire hjørnene og nedre deler av 

installasjonplaten med 6 monteringsskruer for 
installasjon.

Lag et hull
Hvis kjølemiddelrøret installeres bakfra:

1 Bestem hullets posisjon for rørledning 
180 mm fra pilmerket ( ) på 
installasjonsplaten og bor et hull med en 
svak nedovervendt retning mot utesiden.
Rørhull; dia.80 mm: Type GM90

80
65

1111012101

80
65

1111012101

Sentrum av rørhullet finnes 
over pilen.

23 mm Enhetsoversikt

GM90: 47,5 mm

180 mm

Rørhull

MERK
• Hvis du skal bore i en vegg med 

metallkledning eller andre metalldeler, må du 
montere hullføring som selges separat.

Montere montasjeplaten

Rørhull

Innendørsenhet

Krok

Krok

Tråd

Vekt

Rørhull
(dia. 65 mm
dia. 80 mm)

Krok

Montasjeplate

Festeskruer

Hull for 
ankerbolter

170

170

132

23

dia
.65

 m
m

40

50

Sørg for å feste installasjonsplaten til 
veggen med skruer som gir solid feste.

85
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m

 e
lle

r m
er

 fr
a 

gu
lv

et
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6 LEGGING AV RØR OG AVLØPSSLANGE

Legging av rør og avløpsslange
* Siden duggingen fører til maskinproblemer, må du bekrefte at begge tilkoblingsrørene er isolert. 

(Polyetylenskum skal brukes som isolasjonsmateriale.)

Høyre bak

Venstre bak

Venstre under

Venstre

Høyre under

Høyre

U
ts

ta
ns

ni
ng

 
Fr

on
tp
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el
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s 
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te

R
ør

fo
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er
ed
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se

U
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av
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ps
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ng

e

1. Utstansning Frontpanelets spalte
 Klipp ut spalten på venstre eller høyre side av frontpanelet for venstre eller høyre tilkobling og spalten 

som finnes nederst til venstre eller høyre side av frontpanelet for nedre venstre eller høyre forbindelse 
med et par nipper.

2. Utskifting av avløpslange
 For rørsystemet til tilkobling mot venstre, nedre venstre tilkobling og bakre venstre tilkobling, er det 

nødvendig å skifte ut avløpsslangen og dreneringshetten.

Hvordan ta vekk avløpsslangen
• Avløpsslangen vil fjernes ved å ta ut skruen som holder avløpsslangen og 

trekke ut avløpsslangen.
• Når avløpsslangen tas ut, må du være oppmerksom på de skarpe kantene til 

stålplaten. Kantene kan føre til skader.
• Installer avløpsslangen ved å sette avløpsslangen godt inntil tilkoblingsdelen 

kommer i kontakt med varmeisolatoren, og bruk original skrue for å skrue den.
Avløpsrør
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Hvordan ta av dreneringshetten
Klemm dreneringshetten med nebbtangen og trekk ut.

Hvordan feste dreneringshetten
1) Sett inn unbraconøkkelen (dia. 4 mm) i midthodet.

2) Sett inn dreneringshetten godt.

Ingen gap
Sett inn en unbrakonøkkel 
(4 mm)

Ikke bruk smøreolje 
(kjølemaskinolje) når du 
setter inn dreneringshetten. 
Applikasjonen forårsaker 
degradering og 
dreneringslekkasje fra pluggen.

 FORSIKTIG

Sett inn avløpsslangen og dreneringshetten; hvis ikke kan det lekke vann.

Hvordan ta vekk avløpsslangen
1) Ta av frontpanelet.
2) Fjern skruene av avløpsslangen.
3) Trekk ut avløpsslangen.

Hvordan feste avløpsslangen
1) Sett avløpsslangen.
2) Skru avløpsslangen til innendørsenheten.
3) Monter frontpanelet.

 I tilfelle høyre eller venstre rørverk
• Etter å ha skravert spalter på frontpanelet ved å bruke en kniv eller en avstikknål, må de skjæres med 

knipetang eller et tilsvarende verktøy.

Snitt
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 I tilfelle nederst til høyre eller nederst til venstre rørverk
• Etter å ha skravert spalter på frontpanelet ved å bruke en 

kniv eller en avstikknål, må de skjæres med knipetang eller et 
tilsvarende verktøy.

Snitt

 Venstre tilkobling med rør
Tilkoblingsrøret må bøyes slik at det legges innenfor 43 mm over veggflaten. I tilfelle tilkoblingsrøret 
legges mer enn 43 mm over veggflaten, kan innendørsenheten settes på veggen ustabilt. Når 
tilkoblingsrørene skal bøyes, må det bekreftes at en rørbøyer brukes slik at røret ikke knuses.

Tilkoblingsrøret skal bøyes i en radius på 30 mm.
Tilkobling av røret etter installasjon av enheten (figur)

  

570 mm

420 mm

43
 m

m

Væskeside

Gasside

(Til forkant av bluss)

Utvendig form for innendørsenhet

R 30 mm (Bruk polisinkjerne (polyetylen) 
eller lignende for bøying av rør.)

Bruk skrutrekkerhåndtaket, osv.80°

MERK
I tilfelle røret er bøyd feil, kan innendørsenheten settes på veggen ustabilt.
Etter at tilkoblingsrøret har passert gjennom rørhullet, må tilkoblingsrørene kobles til tilleggsrørene og 
vikle båndet rundt dem.
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A

A

Varmeisolator som leveresGasside

Skjermrør på innendørsenhet
Væskeside

Skjær varmeisolatoren på gassrøret 
(anskaffes lokalt) og etterlat en 10 mm 
overlapping med skjoldet på skjermrøret.

10

Tverrsnitt A-A for innpakning av varmeisolator
Gjør spalten til varmeisolatoren oppover.

▼ Isolering av rør
Isoler innendørsenheten helt, og bekreft at det finnes ingen hull ved bruk av den medfølgende 
varmeisolatoren.

 FORSIKTIG

Påfør isolasjon helt opp til rørkoblingsdelen på innendørsenheten slik at det ikke er noe utsatt område. 
(Rør som er eksponert kan forårsake vannlekkasje.)
Når varmeisolatoren vikles rundt rørene, må du bekrefte at spalten åpnes mot takflaten.

 FORSIKTIG

• Fest tilleggsrør (to) og ledningene til strømforsyningen og kontrollkablene med tett bånd. 
For rørledninger til venstre og bakre venstre, skal tilleggsrørene (to) bindes bare med tape.

Innendørs enhet

Strømforsyning ledning

Kontrollkabel

Tilleggsrør

Montasjeplate
 

• Plasser rør nøye for å forhindre at rør stikker ut av bakplaten på innendørsenheten.
• Tilleggsrørene og tilkoblingsrørene må kobles til hverandre og kutte av isolasjonsbåndet som er 

viklet på tilkoblingsrøret med det formål å unngå dobbel teiping på leddet. Forsegl leddet med 
vinylbånd osv.

• Duggingen kan føre til maskinproblemer. Bekreft at begge tilkoblingsrørene er isolert. 
(Polyetylenskum skal brukes som isolasjonsmateriale.)

• Når du bøyer et rør, må du være veldig forsiktig med det formål å forhindre at det knuses. 
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7 FESTE AV 
INNENDØRSENHET

8 AVLØP

1. Røret må føres gjennom hullet i veggen 
og innendørsanlegget må hektes på 
installasjonsplaten ved den øvre kroken.

2. Innendørsenheten må svinges mot høyre 
og venstre med det formål å bekrefte at 
den festes godt på monteringsplaten.

3. Mens innendørsenheten presses på 
veggen, må den hektes på nedre del av 
monteringsplaten. Innendørsenheten må 
trekkes mot deg med det formål å bekrefte 
at den er godt festet på monteringsplaten.

Montasjeplate

Hekte her.

Krok

Trykk på 
(hekt av)

1

2

• Koble innendørsenheten fra installasjonsplaten 
ved å trekke innendørsenheten mot deg bunnen 
skyves opp på de angitte delene.

Trykk
Trykk

KRAV
Den nedre delen av innendørsenheten kan 
flyte på grunn av tilstanden til rørsystemet, 
og du kan ikke feste den til monteringsplaten. 
I så tilfelle kan de medleverte skruene feste 
innendørsenheten med monteringsplaten.
Spesielt når rørene trekkes ut fra den 
venstre siden, må enheten skrues til 
monteringsplaten.

SkrueSkrue

1. Før tømmeslangen slik at den heller 
nedover.

MERK
• Hullet må føres i en lett nedskrånende vinkel 

til utsiden.

2. Ha vann i dreneringspannen og påse at 
vannet dreneres utendørs.

3. Når du kobler til forlengelsesslangen for 
avløpet, må du isolere tilkoblingsdelen 
av forlengelsesslangen for avløpet med 
rørskjuleren.

50 mm 
eller mer

Ikke hev 
avløpsslangen.

Ikke form avløpsslangen 
i en bølgeform.

Ikke ha 
avløpsslangens 
ende i vann.

Ikke ha 
tømmeslangens 
ende i 
avløpsgrøften.

Avløpsrør Forlengelsesslange 
for avløpet

Inni 
rommet

Rørskjuler

 FORSIKTIG
Før dreneringsrøret for behørig drenering fra 
enheten.
Uriktig drenering kan føre til duggdannelse.

Strukturen til klimaanlegget er utarbeidet for å 
tømme vann som oppsamles fra dugg og som 
dannes på baksiden av innendørsenheten, til 
dreneringspanne.
Oppbevar aldri strømledningen og andre deler 
høyere enn avløpslederen.

Vegg

Plass for rør

Avløpsleder
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9 KJØLEMEDIERØR

Kjølemedierør
1. Bruk et kobberrør med 0,8 mm tykkelse 

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

2. Kragemutter og kragearbeid er også 
annerledes enn de til tradisjonelt 
kjølemiddel. Ta ut kragemutteren som er 
koblet til hovedenheten til klimaanlegget 
og bruk den.

KRAV
Når kjølemiddelrøret er langt, bruks 
støttebraketter med mellomrom på 2,5 til 3 m for 
å klemme fast røret. Hvis ikke kan en unormal 
lyd oppstå.

 FORSIKTIG
VIKTIG 4 PUNKTER FOR RØRARBEID
1. Gjenbrukbare mekaniske kontakter og 

utblåste ledd kan ikke brukes innendørs. 
Når mekaniske kontakter gjenbrukes 
innendørs, skal tetningsdelene fornyes. 
Kragedelen skal omarbeides når de utblåste 
skjøtene gjenbrukes innendørs.

2. Stram sammenkobling (mellom rør og enhet)
3. Tøm tilkoblingsrørene for luft med 

VAKUUMPUMPEN.
4. Sjekk gasslekkasjen. (Tilkoblingspunkter)

Rørstørrelse

(dia. : mm)

RAV
RØRSTØRRELSE (mm)

Gasside Væskeside

HM56 12,7 6,4

HM80, 90 15,9 9,5

Tillatt rørlengde og 
høydeforskjell

Disse varierer avhengig av utendørs enheten.
For detaljer, se installasjonshåndboken vedlagt 
utendørs enheten.

Utvidelse
 Kutt røret med en rørkutter.

 Fjern ru kanter.
 Gjenværende ru kanter kan forårsake 

gasslekkasje.
• Sett inn en ny kragemutter i røret og bue røret.
 Når kragestørrelsene til R32 er forskjellig fra de 

til kjølemiddel R22, anbefales krageverktøyene 
nettopp produsert 
for R32. Men vanlige 
verktøy kan brukes 
til justering av 
projeksjonsmarginen til 
kobberrøret.

 Projeksjonsmargin i krage: B (Enhet: mm)

RIDGID (Clutch-type)

Utvendig dia. 
av kobberrør

Verktøy som 
brukes

Tradisjonelt 
verktøy brukt

6,4 , 9,5 0,5 til 1,0 1,0 til 1,5

12,7 , 15,9 0,5 til 1,1 1,5 til 2,0

 Størrelse på krage dia.: A (Enhet: mm)

Utvendig dia. av 
kobberrør A +0

-0,4

6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

15,9 19,7

B
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 FORSIKTIG
• Skrap aldri den indre overflaten av den 

utblåste delen når grater fjernes.
• Kragebehandlingen under forutsetning 

av riper på den indre overflaten av 
kragebehandlingsdelen, vil føre til lekkasjer 
av kjølemediumgass.

• Bekreft at kragedelen ikke er ripete, 
deformert, tråkket eller flatt, og at det 
finnes ingen flis eller andre problemer etter 
krageprosessering.

• Påfør aldri kjølemaskinolje på 
krageoverflaten.

* I tilfeller av krage med det 
alminnelige krageverktøyet, trekk 
det ut ca. 0,5 mm mer enn det for 
R22 for tilpasning til spesifisert 
kragestørrelse. Kobberrørdimensjon 
er nyttig for justering av 
projeksjonsmargin størrelse:

A

Tilstramming av tilkobling

 FORSIKTIG
• Ikke bruk for mye kraft. Hvis ikke kan mutteren 

ødelegges avhengig av forholdene.

(Enhet: N•m)

Utvendig dia. av 
kobberrør Strammingsmoment

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

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

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

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

 Tiltrekkingsmoment for tilkoblinger av 
kragerør

Uriktige koblingen kan ikke bare forårsake 
gasslekkasjer, men også ganske mange 
problemer for kjølesyklusen.
Juster senterne til tilkoblingsrørene og stram 
til kragemutteren så mye du kan med fingrene. 
Stram til mutrene ytterligere med en skiftnøkkel 
med moment som oppgitt i figuren.

Arbeid med dobbel skiftenøkkel

KRAV
Stramming med for mye moment kan brekke 
mutteren avhengig av installeringsforholdene.
Stram til mutteren med spesifisert 
tiltrekkingsmoment.

Rørlegging med utendørsenhet
• Ventilens form er annerledes enn 

utendørsenheten.
 For detaljer, se installasjonshåndboken til 

utendørsenheten.

Varmeisolasjon
Varmeisolasjonen til rørene må gjøres separat for 
væskesiden og gassiden. Siden rørene på både 
væske- og gassiden får lav temperatur i løpet av 
kjøledrift, tilstrekkelig varmeisolasjon må være på 
plass for å hindre kondens.
• Varmeisolasjon med en varmeresistens 

på 120°C eller mer må brukes for røret på 
gassiden.

• Rørkoblingsdelen til innendørsenheten må 
varmeisoleres sikkert og kompakt til den 
tilkoblede varmeisolatoren.

Fest med vinylteip

Lokalt siderørVarmeisolator
(lagt ved)

KRAV
Tilfør varmeisolering på rørkoblingsdelen av 
innendørsenheten helt opp til roten uten å 
eksponere røret. (Rør som er eksponert kan 
forårsake vannlekkasje.)

Lufttett test/lufttømming, osv.
For lufttett test, lufttømming, tillegging av 
kjølemiddel og gasslekkasjekontroll, følges 
installasjonsveiledningen som følger med 
utendørsenheten.
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Åpne ventilene på 
utendørsenheten helt.

Åpne ventilen på utendørsenheten helt. 
En heksagonal skiftenøkkel er nødvendig for å 
åpne ventilen.
For detaljer, se installasjonshåndboken vedlagt 
utendørs enheten.

Gasslekkasje kontroll
Kontroller lekkasjedetektoren eller såpevann og 
gass lekker ut eller ikke fra rørkoblingsdelene eller 
lokket på ventilen.

KRAV
Bruk en lekkasjedetektor produsert eksklusivt 
HFC-kjølemiddel (R410A, R134a, R32, osv.).

Trådløs fjernkontroll A-B-utvalg
Bruk av 2 trådløse fjernkontroller for respektive 
klimaanlegg, når de 2 klimaanleggene vil 
installeres nær hverandre.

Oppsett av trådløs fjernkontroll B

1 Trykk på TEMPORARY -knappen 
på innendørsenheten for å slå ON 
klimaanlegget.

2 Rett den trådløse fjernkontrollen mot 
innendørsenheten.

3 Trykk og hold  knappen som finnes 
på den trådløse fjernkontrollen ved 
blyantspissen. «00» vil vises på skjermen.

4 Trykk på  mens du trykker på  . 
«B» vises på skjermen og «00» vil 
forsvinne og klimaanlegget vil slås OFF. 
Den trådløse fjernkontrollen B vil nå 
huskes.

«B»-skjerm
«00»-skjerm

MERK
• Gjenta trinnet som nevnes ovenfor og 

tilbakestill den trådløse fjernkontrollen til A.
• De trådløse fjernkontrollene viser ikke «A».
• Fabrikkstandard for de trådløse 

fjernkontrollene er «A».
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10 ELEKTRISK TILKOBLING

 ADVARSEL
• Bruk de angitte kablene og koble dem til kontaktene. Fest dem godt for å forhindre at ytre 

kraft på kontaktene har noen påvirkning på tilkoblingen.
 Mangelfull tilkobling eller forankring kan føre til brann o.l.
• Koble til jordet ledning. (jordingsarbeid)
 Mangelfull jording kan føre til elektriske støt.
 Ikke koble jordledninger til gassrør, vannrør, lynavledere eller jordledninger for telefonkabler.
• Apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.
 Hvis kapasiteten er liten eller hvis installasjon er ufullstendig, kan det forårsake elektrisk støt eller 

brann.
• Under ingen omstendigheter må strømforsyningskabelen eller den innendørs og eksterne 

tilkoblingskabelen kobles til i midten (tilkobling med en loddfri terminal osv.).
 Tilkoblingsproblemer på steder hvor ledningen er koblet til i midten, kan føre til røyk og/eller brann.

 FORSIKTIG
• Spesifikasjoner for strømforsyningen finner du i installasjonshåndboken for utendørsenheten.
• Ikke koble 220-240V strøm til rekkeklemmene ( A  , B  ) for kontroll ledning.
 Hvis dette gjøres, kan systemet svikte.
• Ikke skad eller skrap den ledende kjernen og den indre isolatoren til strøm og tilkoblingsledninger til 

innendørs- og utendørsenhetene når disse avisoleres.
• Utfør de elektriske ledningene slik at de ikke kommer i kontakt med delene av røret med høye 

temperaturer.
 Belegget kan smelte og resultere i en ulykke.

• Ikke slå på strømmen for innendørs enheten inntil støvsugingen av kjølemiddel er fullført.

Ledningsspesifikasjoner

Spesifikasjoner for tilkoblingsledninger til innendørs- og utendørsenhetene
Strøm til innendørsenheten tilført fra utendørsenheten
• Strømforsyningsmønsteret til utendørsenheten varierer på modellene.

Innendørs enhet strømforsyning 1~50 Hz 220 - 240V
1~60 Hz 220V

Tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene * 4 × 1,5 mm² eller mer (H07RN-F eller 60245 IEC 66)* Opptil 70 m

*Antall ledninger × ledningsstørrelse
*Inkludert jordledning

Fjernkontrollledning

Fjernkontrollledninger, fjernkontroll inter-enhet 
ledninger Ledningstørrelse: 2 × 0,5 til 2,0 mm²

Total ledningslengde for fjernkontroll ledningsnett 
og fjernkontroll inter-enhet ledningsnett 
= L + L1 + L2 + … Ln

I tilfelle kablet type Opptil 500 m

2 fjernkontroller Opptil 300 m

I tilfelle trådløs type inkludert Opptil 400 m

Total ledninglengde for fjernregulator inter-enhet ledningsnett = L1 + L2 + … Ln Opptil 200 m

* Fjernkontrollens ledningslengde er forskjellig avhengig av hvilken fjernkontroll som brukes. For detaljer, se 
installasjonshåndboken vedlagt fjernkontrollen.
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 FORSIKTIG
Fjernkontroll-ledningen og tilkoblingsledningene for innendørs- og utendørsenheten kan ikke 
ligge parallelt i kontakt med hverandre, og de kan ikke legges i samme kanaler. Hvis dette 
gjøres, kan problemer oppstå i kontrollsystemet på grunn av støy eller andre faktorer.

Kommunikasjonstype
TU2C-Link kan brukes med disse modellene.
Hvis både innendørsenheten og den tilkoblede fjernkontrollen / fjernsensoren er TU2C-Link-modeller, vil 
TU2C-Link-kommunikasjonen skje automatisk.
(Hvis TCC-Link-modellen er inkludert, vil det utføres TCC-Link-kommunikasjon.)
For detaljer om kommunikasjonstypen vises det til følgende tabell.

Kommunikasjonstype og modellnavn
Kommunikasjonstype TU2C-Link TCC-Link
Innendørs enhet RAV-HM -seriemodell Annet enn RAV-HM -serien

Kablet fjernkontroll
RBC-A U 
 
 Denne bokstaven indikerer modell i U-serien.

Ikke i U-serien

Trådløs fjern 
kontrollsett og 
receiverenhet

RBC-AXU 
 
 Denne bokstaven indikerer modell i U-serien.

Ikke i U-serien

Fjernsensor
TCB-TC U 
 
 Denne bokstaven indikerer modell i U-serien.

Ikke i U-serien

 FORSIKTIG
Ved tilkobling til den sentrale kontrollenheten som er dedikert til TCC-Link, er det nødvendig å veksle 
til TCC-Link med en ledningskoblet fjernkontroll. Innstilt i henhold til Kommunikasjonstype-prosedyren i 
«11 Gjeldende kontrolloppsett».

Innendørs 
enhet

Fjernregulator

Innendørs 
enhet

Innendørs 
enhet

Innendørs 
enhet

Fjernkontrollledning

Fjernkontrollledning for 
inter-enhet

For maksimalt antall tilkoblingsbare 
enheter, se følgende tabell.

LnL2L1
L

Maksimalt antall tilkoblingsbare innendørsenheter og kommunikasjonstype
Enhetstype

Innendørs enhet RAV-HM RAV-HM 

Fjernregulator
Fjernsensor U-serien U-serien

Kommunikasjonstype TU2C-Link TCC-Link

Maksimalt antall tilkoblingsbare enheter 16 8

* : Annet enn RAV-HM  og U-serien
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Ledninger mellom innendørs- og utendørsenheter

1 Figuren nedenfor viser ledningene mellom innendørs- og utendørsenheten og mellom 
innendørsenheten og fjernkontrollen. Ledningen som indikeres med en brutt linje eller linjer
av strek-prikk-strek, skal leveres lokalt.

2 Se både innendørs- og utendørsenhetens koblingsskjemaer.
3 Strømmen til innendørsenheten leveres fra utendørsenheten.

Ledningsdiagram
 Enkelt system  Samtidig tvillingsystem

A B

1

1

2

2

3

3

Fjernregulator

Fjernregulator ledning

Innendørssiden

Utendørssiden

Tilkoblingsledninger til 
innendørs- og utendørsenhetene

Strømforsyning

A B

1 2 3

A B

1

1

2

2

3

3

Fjernregulator
Fjernregulator 
inter-enhet 
ledning

Fjernkontrollledning

Innendørssiden

Utendørssiden

Tilkoblingsledninger til 
innendørs- og utendørsenhetene

Strømforsyning

Ledninger 
mellom 
innendørsenhetene

Innendørssiden

 Samtidig tredobbelt og dobbelt tvillingsystem

A B

1 2 3

A B

1 2 3

A B

1 2 3

A B

1 2 3

1 2 3

Innendørssiden

Utendørssiden

Fjernregulator

Fjernregulator 
ledning

Tilkoblingsledninger 
til innendørs- og 
utendørsenhetene

Strømforsyning

Innendørssiden Innendørssiden Innendørssiden

Ledninger mellom 
innendørsenhetene

Ledninger mellom 
innendørsenhetene

Ledninger 
mellom 
innendørsenhetene

Fjernregulator 
inter-enhet 
ledning

Fjernregulator 
inter-enhet 
ledning

Fjernregulator 
inter-enhet 
ledning

Tredobbelt

Dobbel tvilling

* Bruk skjermet ledning med 2 kjerner (MVVS 0,5 til 2,0 mm² eller mer) for fjernkontrollstilkobling 
i samtidig tvilling, samtidig tredobbelt og samtidig dobbelt tvilling type systemer for å forhindre 
støyproblemer. Sørg for å koble begge ender av den skjermede ledningen til jordledningene.

* Koble jordledningene for innendørsenheten i samtidig tvilling, samtidig tredobbelt og samtidig dobbel 
tvilling type systemer.
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Kabling til kablet fjernkontroll
•  Siden den kablede fjernkontrollen ikke har polaritet, er det ikke noe problem hvis tilkoblinger til 

innendørsenhetens terminalblokker A og B reverseres.

 Ledningsdiagram

A
B

A
B

Rekkeklemme for 
fjernregulator ledninger 
for innendørs enhet

Kablet kabling av fjernkontroll
(Anskaffet lokalt)

Terminalblokk

Kablet 
fjernkontrollenhet
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Strømtilførsel rekkeklemme

Terminalblokk 
for kabling av 
kommunikasjon/
fjernkontroll

Jord drill

Klemmebunn

Skrue

Ledningsklemme
Skrue

Terminaldeksel

Skrue

N
L

3

Jordingsledning

75 mm

55 mm

20 mm

10 mmom 
150 mm

Strømforsyning 
ledning

<Avisoleringslengde til strømforsyningskabelen>

Kablet kabling 
av fjernkontroll

Terminalblokk 
til kontrollkabel / 
kablet fjernkontroll

Ledningsklemme

Kontrollkabel

Jordingsskrue 
for skjermet 
kabel

Strømtilførsel 
rekkeklemme

Ledningsklemme

Strømforsyning 
ledning

Klemmebunn

Jordingsskrue for 
strømforsyningskabel

Ledningsforbindelse

Hvordan koble til strømforsyningska-
bling og kontrollkabling
Strømforsyningskabelen og kontrollkablingen kan 
kobles til uten å måtte fjerne frontpanelet.

KRAV
Koble strømforsyningskabling etter å ha koblet 
til kontrollkablingen for denne modellen.

 1. Fjern luftinntaksristen.
  Åpne luftinntaksristen oppover og trekk 

den mot deg.
 2. Ta av terminaldekselet og 

klemmebunnen.
 3. Sett inn en strømforsyningsledning 

og kontrollkabel (i henhold til lokale 
bestemmelser) i rørhullet på veggen.

 4. Ta strømforsyningskabelen ut av 
kabelsporet på bakpanelet slik at den 
stikker ut rundt 150 mm fra fronten.

 5. Sett kontrollkabelen helt inn i 
terminalblokken til kontrollen/kablet 
fjernkontroll U3 , U4 , A , B  og fest den 
stramt med skruer.

 6. Klem kontrollkabelen med 
ledningsklemme.

 7. Installer klemmebunnen ved å bruke en 
skrue.

 8. Sett inn strømforsyningskabelen helt inn 
i terminalblokken og fest den godt med 
skruer. Strammingsmoment: 1,2 N·m 
(0,12 kgf·m) Fest jordingsledningen til 
jordingsskruen.

 9. Klem strømforsyningskabelen med 
ledningsklemme.

 10. Fest terminaldekselet og luftinntaksgitter 
til innendørenheten.

 FORSIKTIG
• Sørg for å kontrollere kablingsdiagrammet 

festet på innsiden av frontpanelet.
• Sjekk lokale elektriske ledninger og 

også spesifikke ledningsanvisninger og 
begrensninger.

• Ikke hekt kontrollkabelen ved installasjon av 
klemmebasen.
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Ledningskobling 
(tvilling, tredobbelt, dobbelt 
tvilling type systemer)

1 Koble til en lederenhet ved å følge 
prosedyren for ledningskobling for et 
enkelt system.

2 Koble til tilkoblingsledninger 1 og 2 til 
innendørs- og utendørsenhetene fra 
følgerenhet til hhv. kontakt 1 og 2 på 
rekkeklemmen.
Tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene 3 er ikke brukt.

3 Koble jordledningen til jordskruen som 
du finner på undersiden av den elektriske 
kontrollboksen.

4 Klem tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene med ledningsklemme.

5 Sett på dekslet over rekkeklemmen og sett 
luftinntaksristen på innendørsenheten.

 Ved bruk av kablet fjernkontroll ekstrautstyr

Tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene og ledningen for den 
kablede fjernkontrollen kan kobles uten å fjerne 
frontpanelet.

1 Fjern luftinntaksristen.
Åpne luftinntaksristen oppover og trekk den 
mot deg.

2 Ta av terminaldekselet og klemmebunnen.

3 Stikk tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene og ledningen til 
fjernkontrollen (etter lokalt opplegg) 
gjennom rørhullet i veggen.

4 Ta tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene og ledningen til 
fjernkontrollen ut av ledningsåpningen på 
bakpanelet slik at den stikker ca. 150 mm 
ut.

5 Sett ledningen for fjernkontrollen helt 
inn i fjernkontrollen / sentralkontrollens 
rekkeklemme, A , B   og trekk skruene godt 
til.
• Stripp av ca. 9 mm på ledningen som skal 

kobles til.
• Det brukes en ikke-polar, 2-kjernet ledning 

til å koble til fjernkontrollen. 
(Ledninger på 0,5 mm² til 2,0 mm²)

6 Fest fjernkontrolledningen med 
ledningsklemmen.

7 Installer klemmebunnen ved å bruke en 
skrue.

8 Sett inn tilkoblingsledninger til 
innendørs- og utendørsenhetene i 
tilkoblingsblokk og trekk til skruene.
Strammingsmoment: 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
Fest jordingsledningen til jordingsskruen.

9 Klem tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene med ledningsklemme.

10 Sett på dekslet over rekkeklemmen og sett 
luftinntaksristen på innendørsenheten.

 FORSIKTIG
• Sørg for å kontrollere kablingsdiagrammet 

festet på innsiden av frontpanelet.
• Kontroller lokale elektriske ledninger og spes 

ikke koblingsinstruksjoner og begrensninger.
• Påse at du ikke klemmer ledningen 

til fjernkontrollen når du installerer 
klemmebunnen.
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11 AKTUELLE KONTROLLER
• For bruk av den kablede fjernkontrollen RBC-AMS55E , se brukerveiledningen som følger med den 

kablede fjernkontrollen.

KRAV
• Når dette klimaanlegget brukes for første 

gang, tar det ca. 5 minutter før fjernkontrollen 
virker etter at strømmen slås på. Dette er 
normalt.

 <Når strømmen slås på første gang etter 
installasjon>

 Det tar ca. 5 minutter før fjernkontrollen blir 
tilgjengelig.

Strøm 
på

«SETTING» 
blinker

«SETTING» 
slukkes

Fjernkontrollen 
er tilgjengelig

Ca. 5 minutter

 <Når strømmen slås på andre gang 
(eller senere)>

 Det tar ca. 1 minutt før fjernkontrollen blir 
tilgjengelig.

Strøm 
på

«SETTING» 
blinker

«SETTING» 
slukkes

Fjernkontrollen 
er tilgjengelig

Ca. 1 minutter

• Normale innstillinger ble lagd da 
innendørsenheten ble sendt fra fabrikken.

 Du kan endre innstillingene for 
innendørsenheten etter ønske.

• Bruk den kablede fjernkontrollen til å endre 
innstillingene.

 *  Innstillingen kan ikke endres 
mens den trådløse fjernkontrollen, 
underfjernkontrollen eller det 
fjernkontrollløse systemet brukes (kun for 
sentral fjernkontroll).

  Installer derfor den kablede fjernkontrollen 
for å kunne endre innstillingene.

Gjeldende kontrolloppsett 
(innstillinger på området)

Fjernkontrollens modellnavn:
RBC-ASCU1
Grunnleggende fremgangsmåte
Husk å stoppe klimaanlegget før du gjør 
innstillinger.
(Endre oppsettet mens klimaanlegget er avslått.)

 FORSIKTIG
Angi bare Code No. som vist i følgende tabell: 
IKKE angi noe annet Code No.
Hvis et Code No. som ikke er på listen angis, 
kan det være at det ikke er mulig å driver 
klimaanlegget eller andre problemer kan oppstå 
med produktet.

1 Trykk og hold inne menytasten og [ ] 
samtidig i 10 sekunder eller mer.
• Etter en periode, blinker skjermen som 

vist på figuren. «ALL» vises som numre 
for innendørsenhet under innledende 
kommunikasjon like etter at strømmen er 
slått på.

Innendørsenhet nr.
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2 Hver gang [ ] [ ] knappen trykkes, vil 
innendørs enhetsnumrene i gruppekontroll 
endres syklisk. Velg innendørs enhets som 
skal endre innstillingene.
• Viften til den valgte innendørsenheten 

kjører.
 Innendørsenheten det skal endres 

innstillinger for kan bekreftes.

3 Trykk på OFF-timer-knappen for å bekrefte 
valgt innendørsenhet.

Angi data

Code No.

4 Trykk på menyknappen for å få Code No. 
[  ] til å blinke. Endre Code No. [  ] 
med innstillingsknappen [ ] [ ].

5 Trykk på menyknappen slik at Still inn data 
[  ] blinker. Endre innstilte data 
[  ] med innstillingsknappen 
[ ] [ ].

6 Trykk på knappen OFF timer.
Oppsettet er fullført når du gjør dette.
• For å endre andre innstillinger for den 

valgte innendørs enheten, gjenta fra 
prosedyre 4.

7 Når alle innstillinger er fullført, trykk 
på ON/OFF-knappen for å fastslå 
innstillingene.
«  » Blinker først og deretter forsvinner 
innholdet på skjermen. Klimaanlegget går inn 
i normal stoppmodus. (Fjernkontrollen er ikke 
tilgjengelig når «  » blinker.)
• For å endre innstillinger på en annen 

innendørsenhet, gjenta fra fremgangsmåte 
1.

Endre lysetiden til filterskiltet
I henhold til installeringsforhold, kan lysetiden til 
filterskiltet (varsel om filterrengjøring) endres.
Følg grunnleggende operasjonsprosedyre 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• For CODE No. i Prosedyre 4, spesifiseres [01].
• For [SET DATA] i Prosedyre 5, velges 

SET DATA for lysetid til filtertegn fra følgende 
tabell.

ANGI DATA Lysetiden til filterskiltet
0000 Ingen

0001 150H (Fabrikkinnstilling)

0002 2500H

0003 5000H

0004 10000H

For å sikre bedre effekt fra 
oppvarming

Når det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende 
oppvarming på grunn av installeringsplass av 
innendørs enhet eller rommets struktur, kan 
deteksjonstemperaturen for oppvarming heves. 
Bruk også en sirkulator e.l. til å sirkulere den 
varme luften nær taket.
Følg grunnleggende operasjonsprosedyre 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• For CODE No. i Prosedyre 4, spesifiseres [06].
• For SET DATA i Prosedyre 5, velger du 

SET DATA for skiftverdien av 
deteksjonstemperatur som skal settes opp fra 
tabellen nedenfor.

ANGI DATA Deteksjonstemperaturs skiftverdi
0000 Ingen skift

0001 +1°C

0002 +2°C (Fabrikkinnstilling)

0003 +3°C

0004 +4°C

0005 +5°C

0006 +6°C
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Fjernkontrollsensor
Temperatursensoren på innendørs enheten 
vil normalt sett detektere romtemperaturen. 
Konfigurer fjernkontrollsensoren til å detektere 
temperaturen rundt fjernkontrollen.
Velg elementer ved å følge grunnleggende 
operasjonsprosedyre 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7).
• Spesifiser [32]  for kodenummer i Prosedyre 4.
• Velg følgende data for innstillingsdata i 

prosedyre 5.
Angi data Fjernkontrollsensor

0000 Ikke i bruk (fabrikkinnstilling)
0001 I bruk

Når  blinker, er fjernkontrollsensoren defekt.
Velg innstillingsdata [0000] (ikke i bruk) eller skift 
ut fjernkontrollen.

Kommunikasjonstype
Ved tilkobling til den sentrale kontrollenheten som 
er dedikert til TCC-Link, er det nødvendig å veksle 
til TCC-Link.

Følg grunnleggende operasjonsprosedyre 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7).
• Spesifiser [FC] for Kodenr. i prosedyre 4.
• Velg innstillingsdata [0000] (TCC-Link) i 

prosedyre  5.
Angi data Kommunikasjonstype

0000 TCC-Link
0004 TU2C-Link (fabrikkinnstilling)

Innstilling av viftehastighet med 
termostat AV i kjølemodus.

Angi viftehastigheten når romtemperaturen når 
den innstilte temperaturen i kjølemodusen.

Følg grunnleggende operasjonsprosedyre
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7).
• Spesifiser [9A] for Kodenr. i prosedyre 4.
• Velg følgende data for innstillingsdata i 

prosedyre 5.

Angi data Viftehastighet med termostat AV
i kjølemodus

0000 Fjernkontroll innstilling

0001 Ekstremt lav hastighet (UL)
(Fabrikkinnstilling)

8°C drift
Forvarmingsdrift kan innstilles for kalde regioner 
der romtemperaturen faller under null.

Følg grunnleggende operasjonsprosedyre
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7).
• Spesifiser [d1] for Kodenr. i prosedyre 4.
• Velg følgende data for innstillingsdata i 

prosedyre 5. 
Angi data Innstilling av 8°C-drift

0000 Ingen (fabrikkinnstilling)
0001 8°C Driftsinnstilling

Montering av alternative deler
Ved montering av alternative deler kan det 
være nødvendig med innstilling av data med 
fjernkontrollen.
Sørg for å angi data i henhold til 
installasjonshåndboken for de alternative delene.

Informasjon
De følgende funksjonene krever en forbindelse 
med RBC-AMTU  og RBC-AMSU  
fjernkontroller. For detaljer, se håndboken som 
følger med fjernkontrollen.
• Valg av enkeltenhet under gruppedrift
• Individuell innstilling av spjeldposisjon 

(vindretning)
• Innstilling for svingtype
• Innstilling av spjeldlås (ikke sving)
• Energisparedrift (strømsparedrift)
• Merknader om rensetid for filter

Andre
Følgende funksjoner kan brukes med denne 
modellen.
Se Servicehåndboken for mer informasjon.
• Rotasjon / reservedrift
• Fri kjøling
• Sekundær oppvarming
• Strømskift
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Gruppekontroll

Samtidig tvillingsystem
En kombinasjon med en utendørsenhet 
gjør det mulig med samtidigON/OFF drift av 
innendørsenhetene. 
Følgende systemmønstre er tilgjengelige.
- To innendørsenheter for tvillingsystemet

 Tvillingsystem

Utendørs enhet

Innendørs enhet

Fjernregulator

Innendørsenhet

Fullført adresseoppsett ved strøm ON

• For tilkoblingsprosedyre og koblingsmetode, se 
«Elektrisk tilkobling» i denne håndboken.

• Når strømforsyningen er slått på, starter det 
automatiske oppsettet av adresser, adressen 
som settes opp indikeres med blinkende tegn 
på displayet.

 Under oppsettet av automatisk adresse, kan 
ikke fjernkontrollen brukes.

Det tar ca. 5 minutter å gjennomføre den 
automatisk adresseringen.

Justering av luftretning
1. Bruk bryteren til fjernkontrollen og endre 

luftretningen op/ned ved å bevege den 
horisontale spjeldet.

2. Juster luftretningen til høyre/venstre ved å bøye 
den vertikale grillen inne i porten for luftutløp 
med hendene.

KRAV
Den horisontale lamellen må aldri berøres 
direkte med hendene.
Se brukerhåndboken vedlagt utendørsenheten 
for håndtering av den horisontale lamellen.
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Gruppekontroll for systemer med flere enheter
Én gruppe kan kontrollere opptil 16 (TU2C-Link) eller 8 (TCC-Link) innendørsenheter med én 
fjernkontroll. (Se ledningsspesifikasjonene)

 Gruppekontroll i et enkelt system

Utendørsenhet Utendørs enhet Utendørs enhet Utendørs enhet Utendørs enhet

Innendørs enhet

Fjernregulator

Innendørsenhet Innendørs enhet Innendørs enhet Innendørs enhet

Fullført adresseoppsett ved strøm ON

• Se «Elektrisk tilkobling» i denne håndboken med hensyn til metode for ledningsopplegg for hver enkelt 
linje (identisk kjølevæskelinje).

• Kobling mellom linjene utføres i samsvar med følgende prosedyre.
 Koble rekkeklemmen (A/B) på innendørsenheten, forbundet med en fjernkontroll, til rekkeklemmene 

(A/B) til andre innendørsenheter ved å koble til fjernkontrollens sammenkoblingsledning.
• Når strømforsyningen er slått på, starter det automatiske oppsettet av adresser, adressen som settes 

opp indikeres med blinkende tegn på displayet i 3 minutter. Under oppsettet av automatisk adresse, 
kan ikke fjernkontrollen brukes.

Det tar ca. 5 minutter å gjennomføre den automatisk adresseringen.

MERK
I noen tilfeller er det behov for å endre adressen manuelt etter oppsettet av den automatisk adressen, 
avhengig av systemkonfigurasjonen til gruppekontrollen.
• Følgende systemkonfigurasjon gjelder komplekse systemer der en samtidig tvilling og samtidig 

tredobbelt enhet kontrolleres som en gruppe av én fjernkontroll.

(Eksempel) Gruppekontroll for et kompleks system

Linjesystem

Innendørs nr.

Etter oppsett av 
automatisk 

adresse

Etter endring 
av oppsett av 

automatisk adresse

(eksempel på 
vilkårlig oppsett)

(eksempel på endring 
av adresseoppsett)

Adresse: 1-1-1

Adresse: 1-1-2

Adresse: 2-1-2

Adresse: 2-1-2

Adresse: 2-2-2

Adresse: 3-3-1

Innendørsadresse

Linjeadresse Gruppeadresse

Prosedyreeksempel 
1

Utendørsenhet

<Enkelt system> <Tvillingsystem>

Utendørsenhet

Innendørs enhet Innendørs enhet Innendørs enhet

Ovenstående adresse settes av den automatisk adresseringen når strømmen slås på. Imidlertid 
settes linjeadresser og innendørsadresser vilkårlig. Av denne grunn må du endre innstillingen for 
å matche linjeadressene med innendørsadressene.
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Manuell adresseinnstilling

1 Trykk og hold inne menytasten og [ ] samtidig i 10 sekunder eller mer.

2 Trykk på OFF-timer-knappen for å bekrefte valgt innendørsenhet.

<Linjeadresse>
3 Trykk på menyknappen for å få Kode nr. til å blinke. Bruk [ ] [ ]-knappene, angi Kodenr. [12].
4 Trykk på menyknappen inntil Innstill data blinker. Bruk [ ] [ ]-knappene, angi en linjeadresse.

5 Trykk på AV-timer-knappen for å bekrefte Innstillingsdata.

< Adresse til innendørsenhet>
6 Trykk på menyknappen for å få Kode nr. til å blinke. Bruk [ ] [ ]-knappene, angi Kodenr. [13].
7 Trykk på menyknappen inntil Innstill data blinker. Bruk [ ] [ ]-knappene, angi en adresse for 

innendørsenhet.

8 Trykk på AV-timer-knappen for å bekrefte Innstillingsdata.

<Gruppeadresse>
9 Trykk på menyknappen for å få Kode nr. til å blinke. Bruk [ ] [ ]-knappene, angi Kodenr. [14].
10 Trykk på menyknappen inntil Innstill data blinker. Bruk [ ] [ ] -knappene, angi en gruppeadresse. 

Hvis det bare er en innendørsenhet, angis adressen 0000. (hovedenhet: 0001, følgeenhet: 0002)

11 Trykk på AV-timer-knappen for å bekrefte Innstillingsdata.

12 Når alle innstillinger er fullført, trykk på ON/OFF-knappen for å fastslå innstillingene.
(Gå tilbake til normal modus)

For å finne posisjonen til en innendørsenhet ut fra adressen

1 Trykk og hold inne menytasten og [ ] -innstillingsknappen samtidig i 10 sekunder eller mer.
F.eks.)  Det vises et enhetsnummer 1-1 på LCD-skjermen å fjernkontrollen. Det angitte nummeret 

viser linjeadressen (systemet) og adressen til innendørsenheten.

2 Når det er koblet 2 eller flere innendørsenheter til fjernkontrollen (gruppekontrollerte enheter), vises 
en rekke andre tilkoblede enheter hver gang du trykker på [ ] [ ]-knappene.

3 Trykk på PÅ/AV-knappen, gå tilbake til normal modus.
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Sentralt kontrollsystem
Klimaanlegg på ere steder kan kontrolleres 
individuelt for hvert kjølesystem fra et sentralt 
kontrollrom.
Sentral kontroll er ikke mulig med den 
medfølgende trådløse fjernkontrollen. Bruk en 
kablet fjernkontroll ekstrautstyr.

 Ledningsopplegg for sentral kontroll
Rekkeklemmen for tilkobling av sentral kontroll 
( U3  and U4  ) er den samme som for den 
kablede fjernkontrollen ekstrautstyr. Koble 
den sentrale kontrollens ledning til kontaktene 
( U3  og U4  ) på rekkeklemmen, på samme 
måte som for den kablede fjernkontrollen. 
For detaljer, se installasjonshåndboken for 
sentralkontrollsystemet.

Kablet 
kabling av 
fjernkontroll

Terminalblokk til 
kontrollkabel / 
kablet fjernkontroll

Kontrollkabel

Jordingsskrue for 
skjermet kabel

Ledningsklemme
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 Sentral kontroll av systemet med SDI, DI-serien krever egen innstilling av koblingsmotstand.
• Bruk bryter SW01 for innstillingen.
• Gjør innstilling av motstanden kun for innendørsenheten med det laveste linjeadressenummeret.

1 2 3

A B

U3 U4

U1
U3

U2
U4

A B

U3 U4

A B

U1
U3

U2
U4

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

A B

U3 U4 1 2 31 2 3

A B

1 2 3

1 2 3

A B

1 2 3

Kjølesystem 
1

Kjølesystem 
2

Kjølesystem 
3

Kjølesystem 
4

Sentral 
kontrollenhet

Sentral 
kontrollenhet Sentral kontrollenhet: Opptil 10 enheter

Utendørsenhet

Tilkoblingsledninger til innendørs- og 
utendørsenhetene
(AC 220-240V seriell)

Ledninger for sentralkontroll

*Koble kun 1 og 2

Tilhengerin-
nendørsenhet

Tilhengerin-
nendørsenhet

Innendørsenhet

Tilhengerin-
nendørsenhet

Hovedin-
nendørsenhet

Hovedin-
nendørsenhet

TCC-LINK adapter 
(ekstrautstyr) 
Kreves for andre 
innendørsenheter 
enn veggtypen

Fjernkontrollledning

Fjernregulator Fjernregulator Fjernregulator Fjernregulator

Gruppedrift (opptil 8 enheter) Tvilling- og tredobbelt system 
(eksempel med tredobbelt system)

Linjeadresse 1 2 4

SW01 bit1 ON OFF OFF

Merknader Sett bit1 av 
SW01 til ON Fabrikkinnstilling Fabrikkinnstilling

(OFF er fabrikkstandard)
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Slik stiller du inn SW01

1 Ta av frontpanelet.
• Før du fjerner frontpanelet, må du gjøre at 

det vannrette spjeldet peker i den retningen 
som vises i figuren nedenfor.

• Skru ut skruene på frontpanelet og løsne 
det fra innendørsenheten.

2 Fjern jordledningen, TC, TCJ-sensoren og 
motorledningen (spjeldmotor, viftemotor).

3 Fjern skruene for å ta av den elektriske 
kontrollboksen.

4 Fjern dekslet på den elektriske 
kontrollboksen og sett bit1 på SW01 på 
kortet til ON.
(Ikke rør SW02, den brukes til en annen 
innstilling.)

SW01: OFF
SW02: OFF

SW01: ON
SW02: OFF

ON

1 2

ON

1 2

Fabrikkinnstilling Etter innstilling

5 Monter de demonterte delene ved å utføre 
trinn 1-3 i motsatt rekkefølge.
Sett på plass sensorene og motorledningen 
(spjeldmotor, viftemotor) i sine opprinnelige 
posisjoner.

 FORSIKTIG
Koble sensoren og motorledningen tilbake i 
sine tidligere posisjoner. Hvis de kobles feil, vil 
systemet ikke virker eller vil gi feil.
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 Kontroller systemet sentralt ved å koble til TCC-LINK sentralkontrollsystem.

Innstilling av sentralkontrolladresser
Når klimaanlegg i SDI, DI-serien kobles til et TCC-LINK sentralkontrollsystem for å kontrolleres sentralt 
med dette produktet, stiller du inn adressene til innendørsenhetene med følgende prosedyre.

Fullført ELEKTRISK INSTALLASJON

Systemstrøm ON

Automatisk adresseoppsett

Innstilling av sentralkontrolladresser

Slutt

Manuell innstilling/endring av linjeadresser

Er innendørsenhetene under gruppekontroll?

Er alle innendørsenhetene under sentral kontroll 
satt til lederenheter (gruppeadresse = 1)?

Sett innendørsenhetene under sentralkontroll til lederenheter igjen, og sett de 
som er utenfor sentralkontroll til følgerenheter igjen.

* Se «Prosedyre for manuelt oppsett av adresse».

Nr.

* Se håndboken for det sentrale kontrollsystemet.

Ja

Ja

Nei

Systemet setter automatisk opp adresser 
etter at strømmen slås på.

Endre linjeadresser.
Hvis det automatiske oppsettet av adresser ikke er 
vellykket, må adressene settes opp manuelt.
* Se «Prosedyre for manuelt oppsett av adresse».
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12 TESTRUNDE
En kablet fjernkontroll er nødvendig for denne funksjonen. Denne funksjonen kan ikke kjøres med en 
trådløs fjernkontroll.

Før testrunde
• Før strømforsyningen slås på, gjennomfør 

følgende prosedyre.
 1) Ved hjelp av en 500V-megger, kontroller at 

motstanden av 1MΩ eller mer er tilstede 
mellom rekkeklemmen for strømforsyningen 
og jordingen.

  Hvis motstanden er mindre enn 1MΩ, må 
ikke enheten kjøres.

 2) Kontroller at ventilen på utendørsenheten er 
fullt åpnet.

• For å beskytte kompressoren ved aktivering, la 
strømmen stå ON i 12 timer eller mer før bruk.

Gjennomfør en testrunde
Bruk enheten med fjernkontrollen som vanlig.
Se brukerhåndboken vedlagt utendørsenheten for 
prosedyren for bruk.
En tvunget testrunde kan gjennomføres i følgende 
prosedyre selv om driften stopper ved termostat-
OFF.
For å forhindre en serieoperasjon, vil den 
tvungede testrunden slippes etter 60 minutter og 
gå tilbake til vanlig drift.

 FORSIKTIG
• Ikke bruk tvunget testrunde i andre tilfeller 

enn testrunde fordi dette påfører enhetene en 
overdreven belastning.

Kablet fjernregulator
Husk å stoppe klimaanlegget før du gjør 
innstillinger.
(Endre oppsettet mens klimaanlegget er avslått.)

1 Trykk og hold inne OFF-timerknappen 
og innstillingsknappen [ ] samtidig i 
10 sekunder eller mer. [TEST] vises på 
skjermdelen og testkjøringen er tillatt.

2 Trykk på ON/OFF-knappen.

3 Trykk på menyknappen for å velge 
driftsmodus. Velg [  Kjøle] eller 
[  Varme] med innstillingsknappen 
[ ] [ ], og trykk menyknappen (tre 
ganger) igjen for å avgjøre driftsmodus.
• Ikke kjør klimaanlegget i noen annen modus 

enn [COOL] eller [HEAT].
• Temperaturinnstillingsfunksjonen virker ikke i 

løpet av en testrunde.
• Kontrollkoden vises som vanlig.
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4 Etter testrunden trykker du på OFF-knappen 
for å stoppe en testrunde.
([TEST] forsvinner på displayet og klima 
anlegget går inn i normal stoppmodus.))

Trådløs fjernregulator
1 Slå på strømmen til klimaanlegget.

Når strømmen slås på for første gang etter 
installasjon tar det omtrent 5 minutter inntil 
fjernkontrollen blir tilgjengelig. 
Ved senere påslåing tar det omtrent 1 minutt 
før fjernkontrollen blir tilgjengelig.
Utfør en test etter at den forhåndsbestemte 
tiden har forløpt.

2 Trykk på «ON/OFF»-knappen på 
fjernkontrollen, velg [ Cool] eller [  Heat] 
med «MODE»-knappen, velg så 
[ HIGH] med «FAN»-knappen.

3
Kjøletest Varmetest

Still inn temperaturen til 
17°C med temperaturinnstill-
ingsknappene.

Still inn temperaturen til 
30°C med temperaturinnstill-
ingsknappene.

4
Kjøletest Varmetest

Etter en signallyd, 
«pip», still temperaturen 
straks inn til 18°C med 
temperaturinnstillingsknappene.

Etter en signallyd, 
«pip», still temperaturen 
straks inn til 29°C med 
temperaturinnstillingsknappene.

5
Kjøletest Varmetest

Etter en signallyd, 
«pip», still temperaturen 
straks inn til 17°C med 
temperaturinnstillingsknappene.

Etter en signallyd, 
«pip», still temperaturen 
straks inn til 30°C med 
temperaturinnstillingsknappene.

6 Gjenta prosedyrene 4 → 5 → 4 → 5.
Indikatorene «Operation» (grønn), «Timer» 
(grønn) og «Ready» (oransje) i den trådløse 
receiver-delen blinker i omtrent 
10 sekunder og klimaanlegget starter. 
Hvis en av disse indikatorene ikke blinker, 
gjenta prosedyre 2 til 5.

7 Når testkjøringen er ferdig, trykkes 
«ON/OFF»-knappen for å stoppe 
operasjonen.

<Oversikt over testkjøringer med den trådløse 
fjernkontrollen>

 Kjøletest:
ON/OFF → 17°C → 18°C → 17°C → 18°C → 
17°C → 18°C → 17°C → (test) → ON/OFF

 Varmetest:
ON/OFF → 30°C → 29°C → 30°C → 29°C → 
30°C → 29°C → 30°C → (test) → ON/OFF

Kablet fjernregulator

1 Når MIDLERTIDIG-knappen trykkes i 
10 sekunder eller mer, høres «pip»-lyd og 
operasjonen endres til testkjøring. 
Etter ca. 3 minutter startes tvungen kjøling.
Sjekk at det kommer kald luft ut. Hvis 
handlingen ikke starter, sjekkes kablingen 
igjen.

2 Testoperasjonen vil stoppes ved å trykke 
på MIDLERTIDIG-knappen på nyttn 
(ca. 1 sek.).
Sjekk ledninger/rør på innendørs- og 
utendørsenheter i testrunde.

MIDLERTIDIG-knapp
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Når en testkjøring ikke
fungerer korrekt

• Når en testkjøring ikke fungerer korrekt, 
sjekkes feilkoden og delen som skal sjekkes i 
«Feilsøking».

• Når det kjøres en testkjøring før den eksterne 
kanalen er montert, kan det aktiveres en 
beskyttelseskontroll som stopper enheten 
og koden P12 kan bli vist. (Dette er ingen 
funksjonsfeil, men gjelder den pågående 
kontrollfunksjonen i DC-motoren i denne 
enheten.)

 Når det kjøres en testkjøring før den eksterne 
kanalen er montert, velges «Lav» for 
viftehastighetsnivået eller luftutløpet dekkes til.

• I tillegg stoppes operasjonen før 
høyeffektsfilteret skiftes eller før servicepanelet 
åpnes.

 Etter testkjøringen tilbakestilles kretsbryteren i 
innendørsenheten.

Overvåkingsfunksjon
Denne funksjonen kan brukes for å åpne 
modusen for serviceovervåking via fjernkontrollen 
under en testkjøring for å hente opplysninger 
om temperaturer for følere i fjernkontrollen, 
innendørsenheten og utendørsenheten.

2, 43 51

1, 2

4

Nummer for 
innendørsenhet

Data

Display for «Overvåkingsfunksjon»

1 Trykk og hold  menyknappen i 10 sekunder 
eller mer. «Overvåkingsfunksjon» vises på 
skjermen.

2 For hvert trykk på [ ] [ ]-knappene 
vises innendørsenhetenes nummere i 
gruppekontrollen etter hverandre.

3 Trykk på OFF-timer-knappen for å bekrefte 
valgt innendørsenhet.

4 For hvert trykk på [ ] [ ]-knappene, endres 
Kodenr. for elementet etter hverandre.

5 Når du er ferdig med kontrollen, trykkes PÅ/AV 
knappen for å gå tilbake til normal modus.
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Ved trådløs fjernkontroll (tvungen 
testbruk utføres på en annen måte.)

KRAV
• For driftsprosedyre må brukerhåndboken 

følges.
• Avslutt den tvungne kjøleoperasjonen 

en kort tid fordi den bruker stor styrke til 
klimaanlegget.

• En testkjøring til tvungen oppvarming er ikke 
tilgjengelig. Utfør en testkjøring ved å varme 
opp ved bruk av bryterne til fjernkontrollen.

 Men oppvarming vil kanskje ikke kunne 
utføres i henhold til temperaturforholdene.

• Sjekk kabling/røropplegg til innendørs og 
utendørs enheter.

1. Når knappen [RESET] trykkes inn i 
10 sekunder eller mer, «Pi!» høres en 
pipelyd og modus endres til forsert kjøling. 
Etter ca. 3 minutter startes tvungen kjøling.

 Sjekk at det kommer kald luft ut. Hvis 
handlingen ikke starter, sjekkes kablingen 
igjen.

2. Testoperasjonen vil stoppes ved å trykke 
på [RESET]-knappen på nytt (ca. 1 sek.). 
Lufteventilen lukkes og kjøringen stoppes.

OPERATION/RESET-knappen

• Sjekk overføringen til fjernkontrollen
1. Trykk på knappen «START/STOP» på 

fjernkontrollen for å sjekke om driften også 
kan starte med fjernkontrollen.

 • «Kjøling» med fjernkontrollen kan 
være utilgjengelig i henhold til 
temperaturforholdene.

  Sjekk ledninger/rør på innendørs- og 
utendørsenheter i tvungen kjøling.

Data for innendørsenhet

Code No. Datanavn

01 Romtemperatur (fjernkontroll)

02 Temperatur ved innendørsenhetens 
luftinntak (TA)

03 Temperatur på innendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TCJ)

04 Temperatur på innendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TC)

07 Innendørsenhetens viftehastighet 
(x 1 o/min)

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

F3 Innendørsenhetens vifte, akkumulerte 
driftstimer (×1 t)

F8 Temperatur ved innendørsenhetens 
utløp *1

Data for utendørsenhet *2

Code No. Datanavn

60 Temperatur på utendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TE)

61 Utvendig lufttemperatur (TO)

62 Kompressorutløpets temperatur (TD)

63 Kompressorens innsugstemperatur (TS)

65 Kjølelederens temperatur (THS)

6A Driftsstrøm (x1/10)

6D Temperatur på utendørsenhetens 
varmeveksler (spole) (TL)

F1 Kompressorens akkumulerte driftstimer 
(×100 h)

*1 : Temperaturverdiene over er estimert fra temperaturen i 
varmeveksleren. Den kan avvike fra reell utløpstemperatur.

*2 : For data for utendørsenhet, se installasjonshåndboken og 
servicehåndboken til utendørsenheten.
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13 VEDLIKEHOLD
 Daglig vedlikehold

Rengjøring av luftfilter

1 Trykk på   -knappen for å stoppe driften 
og deretter slå av effektbryteren.
Etter kjøling eller tørrkjøring, går viften 
en stund for å selvrenses. Trykk på 

 -knappene to ganger for å stoppe
funksjonen.

1,2

Ta ut luftfilteret

1 Åpne luftinntaksristen til den stopper og 
løft opp kroken nederst midt på luftfilteret.
Luftinntaksristen bør ikke åpnes mer, da kan 
armene løsne og risten kan falle ned.

Luftfilter

Rengjøres med vann eller støvsuger
• Hvis luftfilteret er svært skittent, kan det 

rengjøres med lunkent vann og nøytral såpe.
• Etter rengjøring med vann, må luftlteret 

lufttørkes uten direkte sollys.

Sett på luftfilteret

2 Slå på effektbryteren og deretter trykk på 
 -knappen på fjernregulatoren for å 

starte driften.

 FORSIKTIG
• Ikke start klimaanlegget mens luftfilteret er 

fjernet.
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 Periodisk vedlikehold
Av miljømessige hensyn anbefales det på det sterkeste at innendørs og utendørs enheter for klimaanlegg 
i bruk, rengjøres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre effektiv drift av klimaanlegget.
Når klimaanlegget har vært i drift i lengre tid, anbefales periodisk vedlikehold (en gang i året).
Videre, kontroller utendørs enheten regelmessig for rust og skraper. Fjern dem eller legg på 
rustbehandling om nødvendig.
Som er generell regel skal innendørs og utendørs enhetene rengjøres minst hver 3. måned når en 
innendørs enhet er i bruk i 8 timer eller mer hver dag. Spør en profesjonell for denne type rengjøring/
vedlikehold.
Slikt vedlikehold kan forlenge produktets levetid selv om det er kostnader for eier.
Mangel på regelmessig rengjøring av innendørs og utendørs enhet vil føre til dårlig prestasjon, frysing, 
vannlekkasje og selv kompressor sammenbrudd.

Inspeksjon før vedlikehold
Følgende inspeksjon må gjennomføres av en profesjonell installatør eller kvalifisert serviceperson.

Del Inspeksjonsmetode

Varmeutveksler Tilgang fra inspeksjonsåpningen og fjern tilgangspanelet. Undersøk varmeutveksleren om det 
er noen tilstopping eller skader.

Viftemotor Tilgang fra inspeksjonsåpningen og sjekk om det kan høres unormal støy.

Vifte Tilgang fra inspeksjonsåpningen og fjern tilgangspanelet. Undersøk viften for eventuelle 
vogler, skader eller limstøv.

Filter Gå til installeringstedet og kontroller om det er noen flekker eller skader på filteret.

Avløpspanne Tilgang fra inspeksjonsåpningen og fjern tilgangspanelet. Kontroller om det er noen tilstopping 
eller avløpsvann er forurenset.

 Vedlikeholdsliste

Del Enhet Kontroll (visuell/hørsel) Vedlikehold

Varmeutveksler Innendørs/utendørs Støv/skitt tilstopping, 
skrammer

Rengjør varmeutveksleren når den er 
tilstoppet.

Viftemotor Innendørs/utendørs Lyd Gjennomfør nødvendige tiltak når en 
unormal lyd produseres.

Filter Innendørs Støv/skitt, skader  Vask filteret med vann når det er skittent.
 Skift det ut når det er skadet.

Vifte Innendørs  Vibrasjon, balanse
 Støv/skitt, utseende

 Skift ut viften når vibrasjonen eller 
balansen er dårlig.
 Børst eller vask viften når den er skitten.

Luftinntak/
utløpsrister Innendørs/utendørs Støv/skitt, skrammer Fiks eller skift dem ut når de er misformet 

eller skadet.

Avløpspanne Innendørs Støv/skitt tilstopping, 
avløpsforurensing

Rengjør avløpspannen og kontroller 
nedløpet for en enkel drenering.

Dekorativt panel, 
luftventiler Innendørs Støv/skitt, skrammer Vask dem når de er forurenset eller påfør 

reparerende strøk.

Eksteriør Utendørs
 Rust, avskalling av 
isolator
 Avskalling/løft av trekk

Påfør reparerende strøk.
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14 FEILSØKING
Bekreftelse og kontroll

Hvis et problem oppstår 
på klimaanlegget, vil OFF-
timerindikatoren vekselvis vise 
sjekkoden og nummeret til 
innendørsenheten det problemet 
oppsto.

Sjekk kode Innendørsenhetsnummer 
der problemet oppstod.

Feilsøkingshistorikk og bekreftelse
Du kan sjekke feilsøkingshistorikk med følgende prosedyre hvis det oppstår et problem med 
klimaanlegget.
(Feilsøkingshistorikken lagrer opptil 4 hendelser.)
Du kan sjekke den under drift eller når driften stanses.
• Hvis du sjekker feilsøkingshistorikken i løpet av OFF-timerdrift, vil OFF-timeren annuleres.

Prosedyre Beskrivelse av drift

1

Trykk på OFF timer-knappen i over 10 sekunder 
og indikatorene som vises som et bilde indikerer at 
feilsøkingsloggmodusen er angitt. 
Hvis [  Service check] vises, går modusen inn i 
feilsøkingsloggmodus.
• [01: Order of troubleshooting history] 

(Rekkefølge til feilsøkingshistorikk) vises i 
temperaturindikatoren.

• OFF-timerindikatoren viser vekselvis [sjekkoden] 
og [innendørs Unit No.] hvor problemet oppsto.

2

Hver gang innstillingsknappen trykkes, vises den 
lagrede feilsøkingsloggen i sekvens.
Feilsøkingsloggen vises i rekkefølge fra [01] 
(nyeste) til [04] (eldste).

 FORSIKTIG
I feilsøkingshistorikkmodus må du IKKE trykke på 
menyknappen i over 10 sekunder, da det vil føre til 
at hele feilsøkingshistorikken til innendørsenheten 
slettes.

3

Når du er ferdig med kontrollen, trykk på ON/OFF 
knappen for å gå tilbake til vanlig modus.
• Hvis klimaanlegget kjører, forblir det i bruk selv 

etter at ON/OFF-knappen har blitt trykt på.
 For å stoppe driften trykker du på 

ON/OFF-knappen igjen.
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Feilkoder og deler som må kontrolleres

Kablet 
fjernkontrollskjerm

Trådløs fjernkontroll 
Sensorblokkdisplay på 

mottaksenhet
Ødelagte deler Bedømmende 

enhet
Deler som må kontrolleres/

feilbeskrivelse
Klimaanleggets 

status
Indikasjon

Funksjon 
Tidsur Klar 
GR GR OR

Blinker

E01
Ingen hovedfjernkontroll

Fjernregulator

Feil fjernkontrollinnstilling --- 
hovedfjernkontrollen er ikke innstilt 
(når de finnes to fjernkontroller). *

Kommunikasjonsfeil med 
fjernkontroll

Mottar ingen signaler fra
innendørsenheten.

E02 Fjernkontrollens 
overføringsfeil Fjernregulator

Tilkoblingsledninger for 
innendørs- og utendørsenhetene, 
innendørsenhetens trykt kretskort, 
fjernkontroll --- Ingen signaler kan 
sendes til innendørsenheten.

*

E03

Regelmessig 
kommunikasjonsfeil 
med innendørsenhetens 
fjernkontroll

Innendørs

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

Autotilbakestilling

E04

Seriekommunikasjonsfeil 
mellom innendørs- og 
utendørsenhet Innendørs

Tilkoblingsledninger for  innendørs- 
og utendørsenhetene, innendørs 
trykt kretskort, utendørs PC-kort --- 
Seriekommunikasjonsfeil mellom
innendørs- og utendørsenhet

Autotilbakestilling
Kommunikasjonsfeil på 
IPDU-CDB

E08 Dupliserte 
innendørsadresser Innendørs

Feil i adresseinnstilling for 
innendørsenhe – Samme adresse 
som egenadressen ble oppdaget.

Autotilbakestilling

E09 Duplisert 
hovedfjernkontroll Fjernregulator

Innstillingsfeil 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.)

Е10 Kommunikasjonsfeil på 
CPU-CPU Innendørs

Innendørs P.C.-kort --- 
Kommunikasjonsfeil mellom 
hoved- MCU og motorens 
mikroprosessor- MCU.

Autotilbakestilling

E11

Kommunikasjonsfeil 
mellom 
applikasjonskontrollsett 
og innendørs enhet

Innendørs
Kommunikasjonsfeil mellom 
applikasjonskontrollsett og innendørs 
enhet

Full stopp

E18

Vanlig 
kommunikasjonsfeil 
mellom ledende 
innendørsenhet og 
følgende innendørsenhet

Innendørs

Innendørs P.C.-kort – Regelmessig 
kommunikasjon er ikke mulig mellom 
hovedinnendørsenhet og påfølgende 
innendørsenheter eller mellom doble 
hovedinnendørs (hoved) enheter og 
påfølgende (under) enheter.

Autotilbakestilling

E31 IPDU kommunikasjonsfeil Utendørs Kommunikasjonsfeil mellom IPDU 
og CDB Full stopp

F01 ALT

Fejl ved 
indendørsenheds 
varmevekslersensor 
(TCJ)

Innendørs

Varmevekslersensor (TCJ), 
innendørsenhetens trykt kretskort 
--- Åpen krets eller kortslutning 
på varmevekslersensor (TCJ) ble 
oppdaget.

Autotilbakestilling

F02 ALT
Fejl ved 
indendørsenheds 
varmevekslersensor (TC)

Innendørs

Varmevekslersensor (TC), 
innendørsenhetens trykt kretskort 
--- Åpen krets eller kortslutning 
på varmevekslersensor (TC) ble 
oppdaget.

Autotilbakestilling

F04 ALT
Feil på utendørsenhetens 
sensor for 
utløpstemperatur (TD)

Utendørs

Utendørs temperatursensor (TD), 
utendørsenhetens P.C. kort --- Det er 
registrert åpen eller kortsluttet krets i 
sensoren for utløpstemperatur.

Full stopp

F06 ALT
Fejl ved udendørsenheds 
temperatursensor 
(TE/TS)

Utendørs

Utendørs temperatursensorer 
(TE/TS), utendørsenhetens 
P.C.-kort --- Det er registrert åpen 
eller kortsluttet krets i sensoren for 
varmevekslers temperatur.

Full stopp

F07 ALT TL sensorfeil Utendørs TL-sensor kan være feilplassert, 
frakoblet eller kortsluttet. Full stopp

F08 ALT Feil på utendørsenhetens 
sensor for utendørsluft Utendørs

Utendørs temperatursensor (TO), 
utendørsenhetens P.C.-kort --- Det er 
registrert åpen eller kortsluttet krets i 
sensoren for utendørs lufttemperatur.

Funksjon fortsatt
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Kablet 
fjernregulatorskjerm

Trådløs fjernkontroll 
Sensorblokkdisplay på 

mottaksenhet
Ødelagte deler Bedømmende 

enhet
Deler som må kontrolleres/

feilbeskrivelse
Klimaanleggets 

status
Indikasjon

Funksjon 
Tidsur Klar 
GR GR OR

Blinker

F10 ALT

Feil på 
innendørsenhetens 
sensor for 
romtemperatur (TA)

Innendørs

Romtemperatursensor (TA), 
utendørsenhetens P.C. kort --- Det er 
registrert åpen eller kortsluttet krets i 
sensoren for romtemperatur (TA).

Autotilbakestilling

F12 ALT TS sensorfeil Utendørs TS-sensor kan være feilplassert, 
frakoblet eller kortsluttet. Full stopp

F13 ALT Feil på 
kjølelegemesensor Utendørs

Temperatursensoren til IGBT 
kjølelegeme oppdaget uvanlig
temperatur.

Full stopp

F15 ALT Tilkoblingsfeil på 
temperatursensor Utendørs Utendørs Temperatursensor (TE/TS) 

kan være feilkoblet. Full stopp

F29 SIM
Feil, 
innendørsenhet,annet 
P.C.kort

Innendørs Innendørsenhetens P.C.kort --- 
EEPROM- feil. Autotilbakestilling

F30 SIM Okkupasjonssensorfeil Innendørs Unormalitet har bllitt oppdaget fra 
tilstedeværelsessensor. Funksjon fortsatt

F31 SIM Utendørsenhetens 
P.C.kort Utendørs Utendørsenhetens trykt kretskort --- 

EEPROM- feil. Full stopp

H01
Feil på 
utendørsenhetens 
kompressor

Utendørs

Strømoppdagelseskrets, spenning 
--- Minimumsfrekvens nådd i 
strømutløsende kontroll eller 
kortslutningsstrøm (Idc) etter at 
direkte magnetisering ble oppdaget.

Full stopp

H02
Feil på 
utendørsenhetens 
kompressorlås

Utendørs Utendørs Kompressorkretsen --- 
Kompressorlås oppdaget. Full stopp

H03
Feil på 
utendørsenhetens 
strømoppdagelseskrets

Utendørs

Strømoppdagelseskrets, 
utendørsenhetens P.C.kort --- 
Unormal strøm oppdaget i AC-CT 
eller fasetap oppdaget.

Full stopp

H04 Kassens termostat 
utløst Utendørs Feil på termostaten Full stopp

H06
Feil på 
utendørsenhetens 
lavtrykksystem

Utendørs

Strøm, høytrykksbryterkretsen, 
utendørsenhetens P.C. kort --- Feil 
på trykksensor oppdaget eller
lavtrykksbeskyttelse aktivert.

Full stopp

L03 SIM Dupliserte ledende 
innendørsenheter Innendørs

Innstillingsfeil i adressen til 
innendørsenhet – Det er to eller flere 
ledende enheter i gruppen.

Full stopp

L07 SIM
Gruppelinje i 
individuell innendørs 
enhet 

Innendørs

Feil innendørs adressesetting 
--- Det er minst en gruppetilkoblet 
innendørsenhet blant de individuelle
innendørsenhetene.

Full stopp

L08 SIM
Adresse for 
innendørsgruppe er 
ikke innstilt 

Innendørs
Feil i adresseinnstilling for 
innendørsenhet – Det er ikke angitt en 
gruppeadresse for innendørsenheter.

Full stopp

L09 SIM
Kapasitet for 
innendørsgruppe er 
ikke innstilt

Innendørs Innendørsenhetens kapasitet er ikke 
innstilt. Full stopp

L10 SIM Utendørsenhetens 
P.C.kort Utendørs Innstillingsfeil på utendørsenhetens 

krysskoblingstråd (til tjeneste). Full stopp

L20 SIM LAN 
kommunikasjonsfeil

Nettverksadapter 
sentralkontroll

Adresseinnstilling, fjernkontroll for 
sentralkontroll, nettverksadapter 
--- Duplisering av adresse i 
sentralkontrollkommunikasjon.

Autotilbakestilling

L29 SIM Annen feil på 
utendørsenhet Utendørs

Annen feil på utendørsenhet. Full stopp
1) Kommunikasjonsfeil mellom IPDU 

MCU og CDB MCU.
Full stopp2) Uvanlig temperatur oppdaget av 

Full stopp temperatursensoren til 
kjølelegemet i IGBT.

L30 SIM

Unormal ekstern 
inngang til 
innendørsenheten 
(forrigling)

Innendørs
Eksterne enheter, utendørsenhetens 
P.C.kort --- Unormal stopp grunnet 
feil ekstern inndata til CN80.

Full stopp

L31 SIM Fasesekvensfeil osv. Utendørs

Fasesekvens i strømforsyningen, 
utendørsenhetens kretskort 
--- Unormal fasesekvens i den 
3-fasede strømforsyningen.

Kontinuerlig drift 
(termostat OFF)
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Kablet 
fjernkontrollskjerm

Trådløs fjernkontroll 
Sensorblokkdisplay på 

mottaksenhet
Ødelagte deler Bedømmende 

enhet
Deler som må 

kontrolleres/feilbeskrivelse
Klimaanleggets 

status
Indikasjon

Funksjon 
Tidsur Klar 
GR GR OR

Blinker

P01 ALT
Feil på 
innendørsenhetens 
vifte

Innendørs

Innendørsviftens motor, innendørs 
P.C.kort --- Feil på innendørs AC-vifte 
(viftemotorens termiske relé aktivert)
ble oppdaget.

Full stopp

P03 ALT
Feil med 
utendørsenhetens 
utløpstemperatur

Utendørs
Det ble oppdaget en feil 
i utløsningskontrollen for 
utløpstemperaturen.

Full stopp

P04 ALT
Feil på 
utendørsenhetens 
høytrykksystem

Utendørs

Høytrykksbryter --- IOL ble 
aktivert eller en feil ble oppdaget i 
utløsningskontrollen til høytrykket med 
bruk av TE.

Full stopp

P05 ALT Åpen fase oppdaget Utendørs
Strømledningen kan være feilkoblet. 
Sjekk åpen fase og spenning i 
strømforsyningen.

Full stopp

P07 ALT Overoppheting av 
kjølelegeme Utendørs

Temperatursensoren til IGBT 
kjølelegeme oppdaget uvanlig
temperatur.

Full stopp

P10 ALT
Overløp av 
vann oppdaget i 
innendørsenheten

Innendørs

Dreneringsrør, tilstoppet drenering, 
flottørbryterkrets, innendørs P.C.kort 
--- Dreneringen har en feil eller 
flottørbryteren ble aktivert.

Full stopp

P12 ALT
Viften i 
innendørsenheten 
virker unormalt

Innendørs

Unormal funksjon på innendørsviftens 
motor, innendørs P.C.kort eller 
innendørs DC-vifte (overstrøm eller
lås osv.) er oppdaget.

Full stopp

P15 ALT Det er registrert 
gasslekkasje Utendørs Det kan være en gasslekkasje fra et rør 

eller en kobling. Sjekk for gasslekkasje. Full stopp

P19 ALT Feil på 4-veisventilen Utendørs 
(Innendørs)

4-veisventil, innendørs 
temperatursensorer (TC/TCJ) ---
Det ble registrert en feil grunnet et 
temperaturfall i innendørsenhetens 
varmevekslersensor under varming.

Autotilbakestilling

P20 ALT Høyttrykk 
beskyttelseshandling Utendørs Høytrykksbeskyttelse. Full stopp

P22 ALT
Feil på 
innendørsenhetens 
vifte

Utendørs

Utendørsenhetens viftemotor, 
utendørsenhetens P.C.kort --- En feil 
(overstrøm, låsing osv.) ble oppdaget i
drivkretsen til utendørsenhetens vifte.

Full stopp

P26 ALT Utendørsenhetens 
vekselretter ldc aktivert Utendørs

IGBT, utendørsenhetens trykt kretskort, 
vekselretterledninger, kompressor --- 
Kortslutningsvern for kompressorens
drivkretsenheter (G-Tr/IGBT) ble aktivert.

Full stopp

P29 ALT Posisjonsfeil på 
utendørsenheten Utendørs

Utendørsenhetens P.C.kort, 
høytrykksbryter --- Posisjonsfeil 
oppdaget på kompressorens motor.

Full stopp

P31 ALT Annen 
innendørsenhetsfeil Innendørs

Annen innendørsenhet i gruppen utløser 
en alarm. Full stopp

E03/L07/L03/L08 alarmkontrollsteder og 
feilbeskrivelse. Autotilbakestilling

 : Lys   : Blinking   : OFF   : Klimaanlegget går automatisk til modus for automatisk adresseinnstilling.
ALT : Når to dioder blinker, blinker de annenhver gang. SIM: Når to dioder blinker, blinker de samtidig. 
Mottakende enhetsdisplay ELLER: Oransje   GR: Grønt 
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Modell
Lydtrykknivå (dBA)

Vekt (kg)
Kjøling Varming

RAV-HM561KRTP-E * * 14
RAV-HM801KRTP-E * * 14
RAV-HM901KRTP-E * * 14

* Under 70 dBA

15 SPESIFIKASJONER
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Samsvarserklæring
Produsent: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

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

Erklærer med dette at maskineriet beskrevet nedenfor:

Generisk benevnelse: Klimaanlegg

Modell/type: RAV-HM561KRTP-E,
RAV-HM801KRTP-E,
RAV-HM901KRTP-E

Kommersielt navn: Digital Invertere Series/Super Digital Invertere Series klimaanlegg

I samsvar med retningslinjene for maskindirektivet (Directive 2006/42/EC) og reguleringer innarbeidet i nasjonale lover

Navn:
Stilling:
Dato:
Utgivelsessted:

Masaru Takeyama
Adm.dir., Quality Assurance Dept.
tirsdag mandag 05. april 2022
Thailand

MERK

Denne deklarasjonen blir ugyldig hvis tekniske eller operasjonelle endringer introduseres uten produsentens 
samtykke.
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Samsvarserklæring
Produsent: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

TCF-holder: TOSHIBA CARRIER UK LTD.
Porsham Close Belliver Industrial Estate Roborough Plymouth Devon
PL6 7DB Storbritannia

Erklærer med dette at maskineriet beskrevet nedenfor:

Generisk benevnelse: Klimaanlegg

Modell/type: RAV-HM561KRTP-E,
RAV-HM801KRTP-E,
RAV-HM901KRTP-E

Kommersielt navn: Digital Invertere Series/Super Digital Invertere Series klimaanlegg

samsvarer med regler i Forskrift om forsyning av maskiner (sikkerhet) 2008

Navn:
Stilling:
Dato:
Utgivelsessted:

Masaru Takeyama
Adm.dir., Quality Assurance Dept.
tirsdag mandag 05. april 2022
Thailand

MERK

Denne deklarasjonen blir ugyldig hvis tekniske eller operasjonelle endringer introduseres uten produsentens 
samtykke.
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Arbeidsinstruksjoner
Eksisterende rør R22 og R410A kan gjenbrukes 
for inverter R32 produktinstalleringer.

 ADVARSEL
Å konstatere forekomsten av skrammer
og bulker på de eksisterende rørene og
konstatering av rørstyrkens driftssikkerhet 
gjøres vanligvis lokalt.
Hvis de angitte betingelsene klareres, er
det mulig å oppdatere eksisterende 
R22- og R410A-rør slik at de kan brukes til 
R32- modeller.

Grunnleggende betingelser for å kunne 
bruke eksisterende rør
Kontroller og legg merke til tilstedeværelsen av tre 
forhold under arbeidet med kjølemiddelrør.
1. Tørr (Det er ingen fuktighet på innsiden av

rørene.)
2. Ren (Det er ikke noe støv på innsiden av rørene.)
3. Tett (Det er ikke noen kjølemiddellekkasje.)

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

du sørge for å bruke nye rør til installeringen av 
kjølemiddelrør.

2. Når den eksisterende rørtykkelsen er tynnere
enn den foreskrevne «Rørdiameter- og 
tykkelse», må du sørge for å bruke nye rør til
installeringen av kjølemiddelrør.

• Brukstrykket for kjølevæsken er høyt. Hvis 
det er en skramme eller bulk på røret, eller et 
tynnere rør benyttes, kan trykkbestandigheten 
være utilstrekkelig, dette kan i verste tilfelle 
føre til at røret kan gå i stykker.

* Rørdiameter- og tykkelse (mm)
Utvendig rørdiameter Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9

Tykkelse
R32, R410A

0,8 0,8 0,8 1,0
R22

3. Når utendørsenheten har blitt forlatt med 
rørene frakoblet, eller gass lekket ut fra rørene 
og disse ikke var reparert og etterfylt.

• Det er mulighet for at regnvann eller fuktig luft 
kan komme inn i røret.

4. Når kjølemiddel ikke kan gjenvinnes ved hjelp 
av en enhet for kjølemiddelgjenvinning.

• Det er mulighet for at en stor mengde 
tilsmusset olje eller fuktighet er igjen inne i 
rørene.

5. Når en avfukter som er i vanlig handel er festet 
til de eksisterende rørene.

• Det er mulighet for at det har dannet seg irr.
6. Når det eksisterende klimaanlegget er fjernet

etter at kjølemiddel er gjenvunnet.
 Kontroller om oljen er opplagt forskjellig fra

vanlig olje.
• Kjølemiddeloljen er irrgrønn på farge:
 Det er mulig at fuktighet er blitt blandet med

olje og at rust har dannet seg inne i røret.
• Det er misfarget olje, en stor mengde bunnfall, 

eller dårlig lukt.
• En stor mengde glinsende metallstøv 

eller annet slitasjebunnfall kan sees i 
kjølemiddeloljen.

7. Når klimaanleggets kompressor en gang i tiden 
har stoppet og blitt erstattet.

• Når misfarget olje, en stor mengde bunnfall, 
glinsende metallstøv eller annet slitasjebunnfall, 
eller blanding av fremmedlegemer er observert, 
vil det oppstå problemer.

8. Når midlertidig installering og utskiftning av
klimaanlegget gjentar seg, som for eksempel
ved leasing.

9. Hvis kjølemiddeloljen i det eksisterende 
klimaanlegget er forskjellig fra følgende 
oljer (Mineralolje), Suniso, Freol-S, 
MS (Syntetisk olje), alkylbenzen 
(HAB, Barrel-freeze), esterserier, PVE kun fra 
eter-serier.

• Viklingsisolasjonen på kompressoren kan 
forringes.

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

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

rust når fuktighet eller fremmedlegemer kommer 
inn i rørene.

• Rusten kan ikke fjernes ved rengjøring, og nye 
rør er nødvendig.

Plasseringssted Tidsperiode Plomberingsmetode

Utendørs
1 måned eller mer Klemming

Mindre enn én 
måned Klemming eller 

taping
Innendørs Hver gang

16 VEDLEGG
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Er det skrammer eller bulker på de eksisterende 
rørene?

Er det mulig å betjene det eksisterende klimaanlegget?

 Etter at det eksisterende klimaanlegget har kjørt
i avkjølingsmodus i ca. 30 minutter eller mer,* 
gjenvinner du kjølemiddelet.

 For rengjøring av rørene og gjenvinning av olje
 For gjenvinning av kjølemiddel: Nedpumpingsmetode

 Fjern det eksisterende klimaanlegget fra rørene og 
utfør spyling (nitrogentrykk 0,5 MPa) for å fjerne 
eventuelle rester fra rørets innside.

Merk: Når det gjelder parrør, må du også sørge
for å spyle forgreiningsrøret.

Koble innendørs / utendørsenhetene til det eksisterende 
røret.
 Bruk en kragemutter som er festet til hovedenheten 
for innendørs / utendørsenhetene. (Ikke bruk 
kragemutteren til det eksisterende røret.)

 Omgjør utkragningsgraden til en størrelse for R32.

 (Test av lufttetthet), Vakuumtørr, Påfylling av kjølemiddel, 
Gasslekkasjekontroll

Testrunde

Var sterkt misfarget olje eller en stor del av restene 
misfarget? (Når olje forringes, endres dens farge til 

en grumsete farge eller svart.)

Eksisterende rør: Kan ikke brukes.
 Bruk nye rør.

Rengjør rørene eller bruk nye rør.

Rørarbeid nødvendig for å endre utkragingsmutter 
/ utkragingsstørrelse grunnet rørkompresjon

1) Kragemutterbredde: H

H

(mm)
Kobberrørets 
ytre diameter Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9

Til R32, R410A 17 22 26 29

Til R22 Samme som 
ovenfor 24 27

2) Utkragningsgrad: A

A

(mm)
Kobberrørets 
ytre diameter Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9

Til R32, R410A 9,1 13,2 16,6 19,7
Til R22 9,0 13,0 16,2 19,4

Blir litt større for R32

Unngå at kjøleolje kommer i kontakt med
utkragningsflatene.

(Hvis rester tømmes ut, antas det at en stor mengde med 
rester er tilstede.)

JA

JA

NEI
NEI

NEI

JA

Nitrogengasstrykk 0,5 MPa
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