
Norsk

Innendørsenhet
Modellbetegnelse:

Kompakt modeller med 4-Veis kassettype

RAS-M10U2MUVG-E
RAS-M13U2MUVG-E
RAS-M16U2MUVG-E

KLIMAANLEGG (MULTI-SPLIT TYPE)
Installasjonsveiledning

R32 eller R410A
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nal instruksjon

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

TILPASNING AV R32 eller R410A KJØLEMIDDEL
tte klimaanlegget bruker et nytt HFC-kjølemedium (R32 eller R410A) som ikke ødelegger ozonlaget.
ss på å sjekke kjølemiddeltypen for utendørsenhet som skal kombineres, og installer den deretter.

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

Kvalifisert 
fagpersonell

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

• Den kvalifiserte serviceutøveren med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon, reparasjon, flytting og demontering, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å 
håndtere kjølevæske og røropplegg, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal 
være en person med opplæring i alt som er forbundet med håndtering av kjølevæske og røropplegg 

aanlegget skal transporteres, installeres, vedlikeholdes, repareres eller 

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

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

ISES PÅ ENHETEN

Verneutstyr som skal brukes

e for elektrikere 

ot elektrisk støt

dustrien

e tåhette

e for elektrikere

Betydning av indikasjonen

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

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

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

ADVARSEL
(Brannfare)

Dette merket er kun for R32-kjølemiddel. Type kjølemiddel er skrevet på navneskiltet til 
utendørsenheten.
I tilfelle kjølemiddeltypen er R32, bruker denne enheten et brennbart kjølemiddel.
Hvis kjølemiddel lekker ut og kommer i kontakt med ild eller varm del, vil det dannes 

ass og det er fare for brann.

øye før bruk.

se BRUKERHÅNDBOKEN og INSTALLASJONSVEILEDNINGEN nøye før 

i BRUKERHÅNDBOKEN, INSTALLASJONSVEILEDNINGEN og lignende.

3-NO 4-NO
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på klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om arbeidet 
av en person eller personer med opplæring, og derfor har grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte servicepersonen med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation, 
eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere personer med 
opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

skadelig g

Les BRUKERHÅNDBOKEN n

Servicepersonell er pålagt å le
bruk.

Ytterligere informasjon finnes 
 for at du kjøpte dette Toshiba-klimaanlegget.
ligst les nøye gjennom disse instruksene, som inneholder viktig informasjon, og forsikre deg om at du forstår 

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

risk benevning: Klimaanlegg

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

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap som agenten må inneha

isert installatør

• Den kvalifiserte installatøren er en person som installerer, vedlikeholder, flytter og demonterer 
klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i å 
installere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier 
Corporation eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere personer 
med opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvalifiserte installatøren med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med installasjonen, 
flyttingen og demonteringen, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å utføre elektrikerarbeidet, 
som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være en person med opplæring om alt 
som er forbundet med elektrikerarbeid på klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han eller 
hun har fått instruksjoner om dette arbeidet av en person eller personer med opplæring, og som har 
grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte installatøren med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon, flytting og demontering, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å håndtere 
kjølevæske og røropplegg, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være en 
person med opplæring i alt som er forbundet med håndtering av kjølevæske og røropplegg på 
klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om arbeidet av 
en person eller personer med opplæring, og derfor har grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte installatøren med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation, 
eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere personer med 
opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvalifiserte serviceutøveren er en person som installerer, reparerer, vedlikeholder, flytter og 
demonterer klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått 
opplæring i å installere, reparere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegg som er produsert av 
Toshiba Carrier Corporation eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller 
flere personer med opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvalifiserte serviceutøveren med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med 
installasjonen, reparasjonen, flyttingen og demonteringen, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for 
å utføre elektrikerarbeidet, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være en 
person med opplæring i alt som er forbundet med elektrikerarbeid på klimaanlegg fra Toshiba Carrier 

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

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

BETYDNINGEN AV SYMBOLER SOM V

Arbeid som 
utføres

Alle typer arbeid Vernehansker 
Arbeidsklær for “sikkerhet”

Elektrisk-relatert 
arbeid

Hansker som gir beskyttels
Vernesko 
Klær som gir beskyttelse m

Arbeid som utføres i 
høyder
(50 cm eller mer)

Vernehjelm som brukes i in

Transport av tunge 
gjenstander Sko med ekstra beskyttend

Reparasjon av 
utendørsenhet Hansker som gir beskyttels

Indikasjon

ADVARSEL Tekst som er merket på
føre til alvorlig personsk

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

*1: Alvorlig personskade k
som kan være langvar

*2: Små personskader ka
sykehusinnleggelse el

*3: Skade på eiendom be



A

FORSIKTIG

EKSPLOSJONSFARE

CAUTION

BURST HAZARD

isninger
e ansvar for skade som følge av manglende 
iledningen.

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

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

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

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

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

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

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

5-NO 6-NO
– 3 –

Åpne serviceventilene før operasjonen, ellers kan eksplosjon oppstå.Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

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

• Ha på vernehansker og
vedlikehold og flytting.

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

• Ikke klatre opp på utend
gjenstander på den. Du 
utendørsenheten og for
dvarselsindikasjoner på klimaanleggenheten
Advarselsindikasjon Beskrivelse

ADVARSEL

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

ADVARSEL

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

FORSIKTIG

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

FORSIKTIG

Berør ikke enhetens aluminiumsribber. 
Dette kan forårsake skade.

WARNING

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

WARNING

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

CAUTION

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

CAUTION

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

1 Sikkerhetsanv
Produsenten påtar seg ikk
overholdelse av denne ve

Generell
• Før man starter å install

gjennom installasjonsve
å installere klimaanlegg

• Kun en kvalifisert installa
installasjonsarbeid. Man
vannlekkasjer, elektriske

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

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

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

• Plasser et "Arbeid pågå
arbeid med installasjon,

ADVARSEL
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• Ikke hold i båndene rundt innpakningskartongen under transport av 
klimaanlegget. Du kan skade deg hvis båndene skulle gå i stykker.
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 installeres, betjenes og lagres i et rom med 
min m2.

 = (M / (2,5 × 0,22759 × h0))2

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

odeller. For nærmere detaljer, se 
 for utendørsenheten.)

kal henge, må de foreskrevne 
eller W3/8) og mutterne (M10 eller W3/8) 

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

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

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

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

• Installer kjølemiddelrøret sikkert under installasjonsarbeidet, før du 
begynner å ta klimaanlegget i bruk. Hvis kompressoren brukes med 
ventilen åpen og uten kjølemiddelrør, vil den suge inn luft og 

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

7-NO 8-NO
– 4 –

staller innendørsenheten minst 2,5 meter over gulvhøyde. I motsatt 
ll kan brukere skade seg eller få elektrisk støt hvis de putter fingre 

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

kjølesyklusen blir utsatt 
• Stram utkragingsmutter

måte. Hvis utkragingsm
stykker etter en tid, noe

• Kontroller at kjølemidde
fullført. Hvis kjølemiddel
brannkilde, som for ekse
gasser.
år du utfører arbeid i høyden, må du bruke en stige som er i 
verensstemmelse med standarden ISO 14122, og du må følge 
rosedyren i veiledningen til stigen. Ha også på en hjelm som brukes 
industrien, som verneutstyr for å utføre arbeidet.
år du renser filteret eller andre deler på utendørsenheten, må du 
ørge for å sette skillebryteren i OFF-posisjon, og plassere et "Arbeid 
ågår"- skilt i nærheten av skillebryteren før du setter i gang med 
rbeidet.
år du arbeider i høyden, må du plassere et skilt på stedet før du 
etter i gang med arbeidet, slik at ingen vil nærme seg arbeidsstedet. 
eler og andre gjenstander kan falle ovenfra, og muligens skade en 
erson nedenfor. Bruk hjelm til å beskytte deg mot fallende objekter 
år du utfører arbeidet.
ke bruk annet kjølemiddel enn R32 eller R410A. For 
jølemiddeltypen, kontroller utendørsenheten som skal kombineres.
limaanlegget må transporteres i stabil tilstand. Kontakt din 
rhandler hvis du oppdager at noen deler av produktet er ødelagt.
år klimaanlegget må bæres, må du sørge for at det er to personer 
l å bære.
lytt eller reparer ikke en enhet selv. Det forekommer høyspenning 
ne i enheten. Du kan få elektrisk støt når du fjerner dekselet og 
ovedenheten.
lg av installasjonssted
år klimaanlegget installeres i et mindre rom, må det foretas 
ødvendige tiltak slik at ikke konsentrasjonen av kjølemiddel under 
n eventuell lekkasje stiger til farlige nivåer.
å ikke installeres på steder der det kan lekke eksplosjonsfarlig gass. 
vis det lekker gass som samler seg rundt enheten, kan det oppstå 
rann.
nder transport av klimaanlegget må du ha på sko med ekstra 

• Apparat og rørverk skal
et gulvareal større enn A
Hvordan få Amin m2: Amin
M er kjølemiddelmengd
h0 er installasjonshøyde
0,6 m for gulvstående / 
vindusmontert / 2,2 m fo
(Kun R32 kjølemiddelm
installasjonshåndboken

Installasjon
• Når innendørsenheten s

opphengsboltene (M10 
brukes.

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

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

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

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

• Bruk en gaffeltruck til å b
til installasjonen.

Rør for kjølemiddel
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installasjonsveiledningen, lokale bestemmelser og lover.

• Installer skillebryteren på et sted med lettvint tilgang.
• Når skillebryteren skal installeres utendørs, må man installere én som 
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 integrert i den faste kablingen, i samsvar 
 av elektriske kabler.

bruk etter å ha avsluttet arbeidet, må man 
l boksen med elektriske deler på 
rvicepanelet på utendørsenheten er lukket. 
N-posisjon. Du kan få elektrisk støt hvis 

at disse kontrollene er utført først.
il noen form for problemer som har oppstått i 
n kontrollkode dukker opp, at det lukter brent, 
der, at klimaanlegget ikke klarer å avkjøle 

det lekker vann), må du ikke røre 
 sette skillebryteren i OFF-posisjon og 
olk. Ta forholdsregler for å forsikre deg om at 
tt på før kvalifisert fagpersonell kommer (ved 
 med "i ustand" i nærheten av skillebryteren). 
e klimaanlegget i problemtilstand, kan dette 
blemer eskalerer, eller det kan resultere i 
 problemer.
t, må du bruke en isolasjonstester (500 V 
 at motstanden er 1 MΩ eller mer mellom den 

den ikke-strømførende metalldelen 
istansverdien er lav, har det skjedd et uhell 
n lekkasje eller elektrisk støt.
t er avsluttet, må man kontrollere for lekkasje 
s i isolasjonen og vanndrenering. Foreta så 
ntrollere at klimaanlegget fungerer ordentlig.
 bruker

• Når installasjonsarbeidet er avsluttet, må du fortelle brukeren hvor 
skillebryteren er plassert. Hvis brukeren ikke vet hvor skillebryteren 
er, vil vedkommende ikke være i stand til å slå den av i tilfelle det har 

aanlegget.
et følger du operatørveiledningen for å 
 og vedlikehold av enheten.

9-NO 10-NO
– 5 –

r beregnet på utendørs bruk.
nder ingen omstendigheter må strømforsyningsledningen eller 
nendørs- og utendørsforbindelseskabelen tilkobles på midten 
ilkobling ved bruk av en loddefri skjøteterminal osv.) 
oblingsproblemer på steder hvor ledningen er tilkoblet i midten kan 
rårsake røyk og/eller brann.
lektrikerarbeid skal utføres i henhold til lover og forskrifter på stedet 
g installasjonsveiledningen.
nnlatelse av å overholde dette, kan føre til dødsfall ved elektrisk 
trøm eller kortslutning.

oppstått problemer i klim
• Etter installasjonsarbeid

forklare kunden om bruk
år klimaanlegget har blitt reparert eller flyttet, må man følge 
struksene i installasjonsveiledningen og lufte ut fullstendig, slik at 
gen andre gasser enn kjølemiddelet blir blandet i kjølekretsen. Hvis 
an ikke lufter ut fullstendig, kan dette føre til funksjonssvikt på 

limaanlegget.
itrogengass må brukes til lufttett-testen.
åfyllingsslangen må tilkobles slik at den ikke er slakk.
ktrisk installasjon
un en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert fagpersonell (*1) har 
llatelse til å utføre det elektriske arbeidet på klimaanlegget. Dette 
rbeidet må ikke under noen omstendigheter utføres av ukvalifisert 
ersonell, ettersom mangelfull utførelse av arbeidet kan føre til 
lektrisk støt og/eller lekkasje av elektrisitet.
år du skal koble elektriske ledninger, reparere elektriske deler eller 
tføre annet elektrisk arbeid, må du bruke hansker som beskyttelse, 
amt isolerende sko og klær for å beskytte mot elektrisk støt. Hvis 
an ikke har på seg slikt verneutstyr kan dette føre til elektrisk støt.
ruk ledninger som oppfyller spesifikasjonene i 
stallasjonsveiledningen, lokale bestemmelser og lover. Bruk av 
dninger som ikke oppfyller spesifikasjonene kan forårsake elektrisk 

tøt, lekkasje av elektrisitet, røyk og/eller brann.
oble til jordledningen. (Jordingsarbeid) 
fullstendig jording forårsaker elektrisk støt.
ke koble jordledninger til gassrør, vannrør, lynavledere eller 
rdledninger for telefonkabler.
tter at reparasjonen eller flyttearbeidet er avsluttet, må du 
ontrollere at jordledningene er koblet ordentlig.
staller en skillebryter som oppfyller spesifikasjonene i 

• Strømbryterne må være
med reglene for legging

Prøvekjøring
• Før klimaanlegget tas i 

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

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

• Etter at arbeidet er utfør
Megger) for å kontrollere
strømførende delen og 
(jordingsdelen). Hvis res
hos brukeren, slik som e

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

Forklaringer som gis til
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ker et nytt HFC-kjølemedium (R32 eller 
ger ozonlaget.
kjølemiddelet lett påvirkes av urenheter som 
lje etc., på grunn av høyt trykk, må du være 
ktighet, smuss, eksisterende kjølemiddel, 
landet i kjølesyklusen under installasjonen.
rktøy for kjølemiddelet R32 eller R410A for 

ateriale for tilkoblingsrøret, slik at fuktighet og 
men under installasjonen.

e rør, følg installasjonshåndboken som følger 

ifisert fagpersonell”.
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tting
un en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert fagpersonell (*1) har 
llatelse til å flytte klimaanlegget. Det er farlig for klimaanlegget å bli 
yttet av ukvalifisert personell, ettersom dette kan resultere i brann, 
lektrisk støt, skade, vannlekkasje, støy og/eller vibrasjoner.
år man utfører nedpumpingsarbeidet, må kompressoren stanses 
r kjølemiddelrøret frakobles. Hvis kjølerøret kobles fra mens 

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

Dette klimaanlegget bru
R410A) som ikke ødeleg
• Siden R32- eller R410A-

fuktighet, oksidert film, o
forsiktig så du ikke lar fu
kjølemaskinolje etc. bli b

• Det kreves et spesielt ve
installasjon.

• Bruk et nytt og rent rørm
smuss ikke blandes sam

• Ved bruk av eksisterend
med utendørsenheten.

(*1) Se “Definisjon på kvalifisert installatør eller kval

FORSIKTIG
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Insta

Insta

Varm

Elekt

Vask

Slang

Fleks

lasjonssted

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

ler levende strømledninger.

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

om kunden godkjenner og som oppfyller følgende 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delenavn Ant. Form Bruk

anvisning 1
(Overlever til kundene)
(Se den vedlagte CD-R-platen for andre språk enn de som brukes 
i denne installasjonsveiledningen.)

llasjonsveiledning 1 Denne 
bruksanvisningen

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

OM 1 — Bruksanvisning og installasjonsveiledning

eisolerende rør 2 For varmeisolering av rørforbindelsen

llasjonsmønster 1 — For sjekking av takåpning og posisjonen til hovedenheten

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

eisolator 1 For varmeisolering av avløpskoblingen

risk skive 4 For å henge opp enheten

er 4 For å henge opp enheten

ebånd 2 For tilkobling av dreneringsrør

ibel slange 1 For justering av kjernen av avløpsrøret

3 Valg av instal
ADVARSEL

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

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

CAUTIONFORSIKTIG
• Ikke installer på steder der det kan le

Hvis det lekker gass som samler seg run

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

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

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

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

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

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

(Vær oppmerksom på støynivået når ut
• Sted med dårlig ventilasjon. (Kontroller o
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*1 Hv
*2 Mo

rør
*3 Fo

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

KR
Når 
til in

Enhet: m

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

for montering i høyt tak eller retningen på luftstrømmen. (Kun RAS-M16 

i modellene RAS-M10, M13-typen, og den blir satt over 2,7 m, har 

ket
Enhet: m

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

edyre for innstillinger.

Installerbar takhøyde
Opptil 2,7

Opptil 3,5

M10, M13 type M16 type Innstilling av høyt tak
4-veis 4-veis Innstillingsdata

2,7 2,9 0000

— 3,2 0001

— 3,5 0003

15-NO 16-NO
– 8 –

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

AV
luftfuktigheten inne i taket later til å være over 80%, skal du feste en varmeisolator til sideoverflaten (topp) 
nendørsenheten. (Bruk en varmeisolator med en tykkelse på 10 mm eller mer.)
stallasjonssted
 for at det er nok plass til å installere enheten og til å gjøre vedlikehold på den. Sørg for at det er 15 mm eller 
 klaring mellom topp-platen på innendørsenheten og takflaten.

Enhet: mm

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

alg av installasjonssted

20
0

20
0

15
 e

lle
r m

er

27
1 

el
le

r m
er

1000 eller mer

27
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r m
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1000 eller mer
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r m
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En hindring

15
 e

lle
r m

er

*1
 40

0 
el

le
r m

er

56
0 

el
le

r m
er

*3 Kontrollport
(□450)

*2 Kontrollport
(□450)

1000 eller mer

Takhøyde

Når høyden til taket er større enn elemen
nå ned til gulvet.
Det er nødvendig å endre innstilte verdier 
type)
Når du endrer innstillingen av takhøyden 
varmluften vanskelig for å nå gulvet.

▼ Det kan installeres en høydelist i ta

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

Se "10. Øvrig" i denne manualen for pros

RAS-modell
M10, M13 type

M16 type

Innendørsenhet, kapasitet/type
Luftstrømretning

Standard (fabrikkinnstilling)

Høyt tak (1)

Høyt tak (3)



4
KR
Vær
• Le
• B

in
• H

Ø
• D

an

U

Enhet: mm
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257
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åp
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80

 ti
l 5

94

Bunnflaten til takplaten

Utvendige mål for enhet 575

Elektrisk kontrollboks

Bunnflaten til takplaten

Takplate

Opphengsbolt M10 eller W3/8 
(Anskaffes lokalt)

Avløpsåpning 
(VP20)

Kabeloppføring 
(for innendørs/
utendørs tilkobling)

Knockout for enkel OA 
for Ø100

40
0,

5

Vinkel på opphengsbolt 496 til 538

Mål for takåpning 580 til 594

5

,7

Innendørsenhet

Bunnflaten til takplaten

V
in

ke
l p

å 
op

ph
en

gs
bo

lt 
53

5 17
4,

5

32
5,

5

2,5 til 9,5

17-NO 18-NO
– 9 –

8

12

RAS-modell A
M10, 13 9,

M16 12
Installasjon
AV
 nøye med å etterkomme følgende regler for å unngå skade på innendørsenheter og personskade.
gg ikke tunge gjenstander på innendørsenheten. (Selv om enhetene er innpakket.)

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

tvendige mål

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

Utvendige mål for panel 620 13
 ti

l 2
0

13
 ti

l 2
0

M
ål

 fo
r t

ak
åp

ni
ng

 5
80

 ti
l 5

94

U
tv

en
di

ge
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ål
 fo

r p
an

el
 6

20

Utvendige mål

32
0

70

Ø162

53 193

ØA

Bunnflaten til takplaten

Kabeloppføring 
(til fjernkontroll)

U
tv

en
di

ge
 m

ål
 fo

r e
nh

et
 5

75

Tilkoblingsport for dreneringsrør 
(gassiden)

Tilkoblingsport for dreneringsrør 
(væskesiden) Ø6,4
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en, og heng 

enheten er i 

 

re og justere 
takåpningen 
øyden (2) 

 på den.)

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

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

olt

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

Mutter
M10 eller W3/8

ngsbolter 
alt.

Gittertak
Den elektriske 
kontrollboksens side

Innendørsenhet
Nivåmåler (toleranse: maks 5 mm)

Opphengsbolt

Hengebrakett

Installasjonsmåler

(1) 2,5–9,5 mm
Takplate

(2
) 2

3–
28

 m
m

Innendørsenhet

Installasjonsmåler

(2) 23–28 mm

Takplate

(1) 2,5–9,5 mm

19-NO 20-NO
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teskruer
or panel

Installasjonsmønster
(Tilbehør)

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

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

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

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

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

 eksisterende tak>
installasjonsmønsteret til å plassere takåpning og 
engsbolter.

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

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

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

for takdragere for å feste enden av takplaten.

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

hengsbolt M10 eller W3/8 4 deler

utter M10 eller W3/8 12 deler

Ny betongsåle
Sett i boltene med monteringsbraketter eller 
ankerbolter.

Rammestruktur i stål
Bruk eksisterende vinkler eller installer nye 
støttevinkler.

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

Gummi
Ankerbolt

(Vingebrakett) (Glidebrakett) (Ankerbolt for 
røroppheng)

Opphengsbolt

Opphengsbolt Støttevinkel

Installasjon av takåpning og 
opphengsbolter

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

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

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

• Fjern installasjonsmåleren (tilbehør) fra
installasjonsmønsteret.

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

Opphengsb

Nivå

Hengebrakett

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

Eksenterskive 
(tilbehør)

Mutter M10
eller W3/8

Opphengsbolt
M10 eller W3/8

* Skaff opphe
og mutre lok

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

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

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

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

• Installer fellesrørene som vist i følgende figur.

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

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

Bøy 
(Felle)

Bøy

Brakett

1/100 eller mer 
nedoverVarmeisolator

1,5– 2 m

Buet
form

Fangst

Feil

VP20
Så langt som mulig (100 mm)

Nedadgående 
skråning 1/100 
eller mer

VP30 eller mer

VP20 VP20

21-NO 22-NO
– 11 –

Rett Bøy
stallasjon av takplate 
elges separat)

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

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

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

stallasjon av fjernkontroll 
elges separat)

stallasjon av en ledningstilkoblet fjernkontroll, 
r du installasjonsveiledningen som følger med 
ontrollen.
kk ut ledningen til fjernkontrollen sammen med 
lerør eller dreneringsrøret.
sser ledningen til fjernkontrollen langs oversiden 
kjølerøret og dreneringsrøret.
e la fjernkontrollen ligge på et sted som er utsatt 
direkte sollys eller nær en ovn.

Trådløs fjernkontroll 
(selges separat)

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

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

osv.
(Kan gi forstyrrelse av bilder osv.)

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

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

7 m
 eller m

indre

5 Avløpsrør
CAUTIONFORSIKTIG

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

Rør / varmeisolerende
materiale

Følgende materialer kreves for røropplegg
på stedet.

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

deformer den.
• Fest den myke enden av slangen med 

slangeklemme.
• Bruk den fleksible slangen i det horison

Røropplegg Hardt vinylkloridrør VP20 
(utvendige mål: Ø26 mm)

Varmeisolator Polyetylenskum: 
Tykkelse 10 mm eller mer

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

lokalt) til det fleksible dreneringsrøret ved å bruke 
me

CAUTIONFORSIKTIG
Hell vannet forsiktig så det ikke søles rundt i 

T
fo
d

Inne
eidene er 

e er ferdig, 
d) ut av den 

 dreneringen 
 til 

u gjør dette.
llers kan det 

n fra 

rlig til 
et skal.)
 

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

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

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

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

* Legg sømmene på varmeisolasjonen opp for å 
unngå vannlekkasje.

en 

finpumpe eller
s PVC-holder

Vann (1500 cc til 2000 cc)Tank

e

ler

a 

it
Strømkontakter

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

Legg varmeisolasjon sømløst fra flaten på 
innendørsenheten.

Fleksibel slange Slangebånd

Påfestet 
varmeisolasjon

Varmeisolasjon kan 
kjøpes lokalt

Hardt vinylkloridrør

23-NO 24-NO
– 12 –

dfølgende slangebånd. innendørsenheten, da dette kan føre til funksjonsfeil. 1 2

Trekk kontakt CN34 (rød) ut fr
kretskortet.

CN34 
(RØD)

Sort

Sort

Rødt

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

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

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

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

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

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

• Røret må helle nedover rett etter stigningen. 

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

ilkoblingsport 
r 

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

VP20 vinylkloridrør
(Anskaffes lokalt)

Myk muffeMyk muffe

Klebestoff er 
forbudt

Fleksibel 
dreneringsslange

Slangebånd

ndørsenhet

10 mm eller mindre

12 mm ±5

Tiltrekningsmoment:
3,0~3,5 N•m

Min 28 mm
St

ig
ni

ng
 

63
6 
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e

Undersiden av taket
Innendørsenhet

300 mm eller mindre S
tig

ni
ng

 p
å 

m
ak

s.
 8

50
 m

m

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

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

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

Luftutslipp
sområde

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

Para
vanninjeksjon

Dreneringspann

Varmeveks

1 2

A B
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CAUTIONFORSIKTIG

Mode

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

12,7 16,6

rekke, 

tilkoblinger
asslekkasje 

e og trekk til 
ekk deretter 

tnøkkel, som 

teren 
ene.

rådet for 

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

utendørsenheten, for evakuering.

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

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

KRAV
• Påfylling av for mye eller lite kjølevæske kan skape 

problemer med kompressoren.
Fylle angitt mengde kjølevæske.

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

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

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

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

Enhet: N•m

smoment
8

42

1

25-NO 26-NO
– 13 –

• Ikke skrap opp den indre overflaten av den utkragede 
delen når du fjerner ujevnheter.

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

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

• Unngå at kjølemiddelolje kommer i kontakt med 
utkragningsflatene.
Rør for kjølemiddel
CAUTIONFORSIKTIG
 kragemuttere som følger med enheten. Bruk av 
e kragemuttere kan føre til lekkasje av kjølegass.

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

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

CAUTIONFORSIKTIG
KTIGE PUNKTER FOR RØROPPLEGG
jenbrukbare mekaniske tilkoblinger og leppeskjøter 
r ikke tillatt innendørs. Når mekaniske tilkoblinger 
jenbrukes innendørs, skal forseglingsdelene 
rnyes. Hvis leppeskjøter gjenbrukes innendørs, skal 
ppedelen være nytilvirket.
tram tilkoblingen (mellom rør og enheten).
vakuer luften i tilkoblingsrørene med en 
AKUUMPUMPE.
ontroller om det forekommer gasslekkasje. 
oblingspunkter)

ørdimensjon

Tillatt rørlengde og 
høydeforskjell

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

Utkraging
• Kutt røret med en rørkutter.

Fjern alle ujevnheter. 
Ujevnheter kan forårsake gasslekkasje.

• Sett inn en kragemutter og krag deretter ut røret.
Siden utkragingsstørrelsene på R32 eller R410A er 
forskjellige fra de som gjelder for kjølemiddelet R22, 
anbefales det å bruke utkragingsverktøyet som nylig 
er laget for R32 eller R410A.
Konvensjonelt verktøy kan 
imidlertid brukes ved justering 
av utspringsmarginen på 
kobberrøret.

▼ Utspringsmargin ved 
utkraging: B (enhet: mm)

Stiv (clutchtype)

▼ Utkraging, diameter: A (enhet: mm)

llnavn RAS- M10, M13 type M16 type

Kobberrørets ytre mål
R32 eller 
R410A 

verktøy som 
brukes

Konvensjonelt 
verktøy

6,4, 9,5
0–0,5 1,0–1,5

12,7

Kobberrørets ytre mål A +0
–0,4

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

B

A

Stramme tilkobling

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

▼ Tiltrekningsmoment for flensede rør
Feilaktige tilkoblinger kan forårsake både g
og problemer med kjølekretsen.
Rett inn midtpunktene på tilkoblingsrøren
flensmutteren så langt det går for hånd. Tr
til mutteren med en skrunøkkel og momen
vist i figuren.

KRAV
Unormalt hard tiltrekking kan gjøre at mut
sprekker, avhengig av installasjonsforhold
Trekk til mutteren innenfor det angitte om
tiltrekkingsmoment.

Kobberrørets ytre mål Tiltrekning
6,4 mm 14–1

9,5 mm 34– 

12,7 mm 49–6

Bruk en dobbel fastnøkkel i arbeidet
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 til kontaktene. Fest dem godt for å forhindre at ytre kraft på kontaktene 
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støt.
rør, lynavledere eller jordledninger for telefonkabler.

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

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

ølg installasjonsveiledningen til utendørsenheten.
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førende kjernen og den indre isoleringen på strømledninger og 
s av.
ommer i kontakt med den svært varme delen av røret.
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ten før evakuering av kjølerørene er utført.
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27-NO 28-NO
– 14 –
eisolasjonsprosess
å varmeisolasjon på rørene både på væskesiden 
ssiden.
rg for å bruke et materiale som er varmebestandig 
n temperatur på 120 °C eller høyere som 
meisolasjon på rørene på gassiden.
g den medfølgende varmeisoleringen på 

koblingen på innendørsenheten, uten gap.

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

ikle varmeisolasjonen med skjøtene vendt opp (mot 
ket).

dørsenhet

Kobling
isolasjonsrør 
r)

Kragemutter

Varmeisolasjon 
på røret

Legg varmeisolasjon på røret, uten noe 
gap mot innendørsenheten.

Sømmen skal vende opp 
(mot taket).

Isolasjonsbånd 
(anskaffes lokalt)

7 Elektrisk tilko
ADVARSEL

• Bruk de angitte kablene og koble dem
har noen påvirkning på tilkoblingen.
Mangelfull tilkobling eller forankring kan

• Koble til jordledningen. (jordingslede
Ufullstendig jording forårsaker elektrisk 
Ikke koble jordledninger til gassrør, vann

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

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

CAUTIONFORSIKTIG
• For spesifikasjoner for strømforsyning, f
• Koble aldri 220–240 volt strøm til lednin

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

sammenkoblingskabler når disse skrelle
• Trekk strømledningene, slik at de ikke k

Belegget kan smelte og resultere i et uh

• Slå ikke på strømmen til innendørsenhe
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Total
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ørs- og utendørsenhet
ger mellom innendørs- og utendørsenheter og mellom innendørsenheter 
ed brukne linjer eller linjer med streker og punkter, leveres lokalt.
ndørs- og utendørsenheten.
utendørsenheten.

29-NO 30-NO
– 15 –
edningstilkobling
sifikasjoner for innendørs/utendørs ledningstilkobling
dørsenhetens strøm levert fra utendørsenhet
ndørsenhetens strømforsyningsmønstre varierer med modeller.

 ledninger × ledningsstørrelse
ert jordledning

eltilkobling av fjernkontrollen

r detaljer om fjernkontrollen med ledning (RB-RWS21-E), må du følge installasjonsveiledningen som følger 
ed fjernkontrollen.

CAUTIONFORSIKTIG
ingen til fjernkontrollen og ledningen mellom utendørs- og innendørsenheten kan ikke være parallelle med 
andre, og kan ikke ligge i samme kanal. Dette vil kunne skape forstyrrelser for kontrollsystemet.

forsyning for innendørsenhet 1~50 Hz   220 - 240 V
1~60 Hz   220 V

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

ng av fjernkontroll, kobling mellom fjernkontroller Ledningsstørrelse: 2 × 0,5 til 2,0 mm2

 kabellengde for fjernkontrollens tilkobling og 
enkobling av fjernkontroller
)

1 fjernkontroll 2 fjernkontroller

Inntil 500 m Inntil 300 m

Innendørsenhet

Kabel for fjernkontroll

L

Fjernkontroll Fjernkontroll

L1

Kobling mellom innend
1. Figuren nedenfor viser ledningstilkoblin

og fjernkontrollen. Ledninger indikert m
2. Se koblingsdiagrammene for både inne
3. Strøm til innendørsenheten leveres fra 

Kablingsdiagram
Enkelt system

A B

1

1

2

2

3

3Utendørssiden

Strømforsyning

Fjernkontroll 

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

Innendørssiden

Forbindelsesledninger, 
innendørs/utendørs
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Fjern ca. 9 mm isolasjon på ledningen som skal 
tilkobles.

Kablingsdiagram

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

dørs/utendørs

 for hvordan 
 

emme

Fjernkontrollenhet

Motorkontakt for spjeld 
(innendørsenhet) Motorkontakt for spjeld 

(takplate)

31-NO 32-NO
– 16 –

1
2

3
1

2
3

A
B Ledningsklemme*1

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

ngsklemme*1

A

B

A

B

Ledningskl
Ledningsklemme for 
fjernkontrolledning til 
innendørsenhet

Fjernkontrolledning 
(skaffes lokalt)
edningstilkobling
AV
oble til ledningene med matchende kontaktnumre. 
ilaktig tilkobling forårsaker problemer.
gg ledningen gjennom ledningsåpningen på 

nendørsenheten.
vspenningskretsen er for kontrolledning og 
rnkontrolledning. (Høyspenningskretsen skal ikke 
bles til.)

se de to skruene og fjern dekselet til den 
ktriske kontrollboksen ved å skyve i pilens 
ning.

2. Koble innendørs/utendørsforbindelseskablene og 
fjernkontrolledningen til rekkeklemmen på den 
elektriske kontrollboksen.

3. Stram skruene på rekkeklemmen, og fest 
ledningene med ledningsklemmene som er festet til 
den elektriske kontrollboksen. (Sørg for at 
tilkoblingsdelen av rammeklemmen ikke blir utsatt 
for trykk.)

4. Sett dekselet på den elektriske kontrollboksen uten 
å klemme ledningene. 
(Monter dekkplaten etter at ledningene er lagt i 
takplaten.)

A
B

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

Ledningstype Spesifikasjon Plassering av 
kabelklemme

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

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

Side D 
(Mellomrom: 8,5 mm)

Side C 
(Mellomrom: 4 mm)

Krokdel

Skruer

Deksel for elektrisk kontrollboks

CAUTIONFORSIKTIG
*1 Pass på at du fester den innendørs/uten

koblingstråden med ledningsklemmen, s
kommer vann inn i den elektriske kontro
den innendørs/utendørs koblingstråden

Kabeltilkobling av 
fjernkontrollen

Feil Riktig

Forbindelseskabel 
innendørs/utendørs

Kabelklemme

1 3

10

50

10

70

2

Forbindelseskabel innen

Jordledning

2 
m

m
 e

lle
r 

m
in

dr
e

Koblingsledninger, innendørs/utendørs

Se figuren til venstre
ledningene kobles til
rekkeklemmen.
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6 Gjenta fremgangsmåtene 4 → 5 → 4 → 5. 
Indikatorene “Bruk” (grønn), “Timer” 
(
m
o
f
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Angi
med
temp

Etter
mott
angi 
med
temp

Etter
mott
angi 
med
temperatur. temperatur.

en er slått 
eidet.

edfører farlig 
 en kvalifisert 
øv å gjøre det 

 da dette kan 

telsen til 
et blir belagt 
 mulig.

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

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

ta ut.

Krok

Fallforhindrende 
stropp

33-NO 34-NO
– 17 –

grønn) og “Klar” (oransje) på den trådløse 
ottakerdelen blinker i omtrent 10 sekunder 
g klimaanlegget starter. Gjenta 

remgangsmåte 2 til 5 hvis hvilken som helst 
v disse indikatorene ikke lyser.
Prøvedrift
løs fjernkontroll

lå på strømmen i klimaanlegget. Når 
trømmen er slått på for første gang etter 
nstallasjonen tar det omtrent 5 minutter før 
u kan bruke fjernkontrollen. Når strømmen 
ar vært på tar det omtrent 1 minutt før du 
an bruke fjernkontrollen. Utfør en 
røvekjøring etter en viss tid.

rykk på “PÅ/AV”-knappen på 
jernkontrollen, velg [  Cool] eller 
  Heat] med “MODE”-knappen og velg 
  HIGH] med “FAN”-knapp.

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

<Oversikt over handlinger ved prøvekjøringer med den 
trådløse fjernkontrollen>

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

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

Prøvekjøring av 
kjølesystemet

Prøvekjøring av 
varmesystemet

 temperaturen til 17 °C 
 knappene for å angi 
eratur.

Angi temperaturen til 30 °C 
med knappene for å angi 
temperatur.

Prøvekjøring av 
kjølesystemet

Prøvekjøring av 
varmesystemet

 at du har hørt et 
akssignal som sier "pip", 
temperaturen til 18 °C 
 knappene for å angi 
eratur.

Etter at du har hørt et 
mottakssignal som sier "pip", 
angi temperaturen til 29 °C 
med knappene for å angi 
temperatur.

Prøvekjøring av 
kjølesystemet

Prøvekjøring av 
varmesystemet

 at du har hørt et 
akssignal som sier "pip", 
temperaturen til 17 °C 
 knappene for å angi 

Etter at du har hørt et 
mottakssignal som sier "pip", 
angi temperaturen til 30 °C 
med knappene for å angi 

9 Vedlikehold
Forsikre deg om at strømtilførsel
av før du starter vedlikeholdsarb

ADVARSEL
Å gjøre luftfilteret og tilhørende deler rent m
arbeid på høye steder, så sørg for at du får
fagperson til å utføre dette arbeidet. Ikke pr
selv.

CAUTIONFORSIKTIG
Ikke behandle knappene med våte hender,
føre til elektrisk støt.

Rengjøring av luftfilter
Gjør luftfiltrene rene hver tredje måned. Y
klimaanlegget vil bli redusert hvis luftfilter
med støv. Gjør luftfiltrene rent så ofte som

1 Åpne grillen på luftinntaket.
1) Løsne festeskruen.

2) Skyv festebraketten mot innsiden.



3 R
•

•

4 S

5 L
•

•

• Start ikke klimaanlegget når luftfilteret ikke sitter i 
enheten.

heten i 

t tak som er 
en for 

eren på 

illingene
 
501-2 til 

SW501-2

OFF

OFF

ON

35-NO 36-NO
– 18 –
engjør med vann eller støvsuger.
Hvis det forekommer store mengder smuss, 
skal luftfilteret rengjøres med lunkent vann med 
nøytralt vaskemiddel eller vann.
Etter rengjøring med vann, skal luftfilteret tørkes 
ordentlig på et skyggefullt sted.

ett tilbake luftfilteret.

ukk grillen på luftinntaket.
Kontroller at den fallforhindrende stroppen på 
luftinntaksgitteret er festet til platen.
Gjør det motsatte av 1, fest kroken, fest 
braketten og fest skruen.

CAUTIONFORSIKTIG

Krok

10Øvrig

 Installere innendørsen
et høyt tak

Når en innendørsenhet skal installeres i e
høyere enn standard høyde, må innstilling
viftehastighet settes til høyt tak.

Endre høyt-tak-innstillingen med DIP-bryt
kretskortet til mottakerdelen.

◆Gjenopprette fabrikkinnst
For å returnere DIP-bryterinnstillingene til
fabrikkinnstillingene, still SW501-1 og SW
OFF.

SET DATA SW501-1
0000

(Fabrikkinnstilling) OFF

0001 ON

0003 OFF

SW501-2
SW501-1

MCU
(IC501)
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