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Clivet-Midea 

Splitt-aircondition med naturlig kuldemedium   
Sikkerhetshåndbok  

Art.nr. 106702

FORSIKTIG!
 Fare for brann

Kuldemediet er brannfarlig!
Enheten inneholder det naturlige kuldemediet R290.  

Propan er en fargeløs gass ved omgivelsestrykk og 

temperatur. Den er luktfri, ikke-giftig, men brannfarlig.

Les denne håndboken nøye. 

Ta vare på  håndboken for en fremtidig referanse. 
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Les disse sikkerhetsreglene før bruk og installasjon. 
Feil installasjon, på grunn av at instruksjonene ikke er fulgt, kan forårsake alvorlig skade eller personskade.

Sikkerhetsreglene

1. Installasjon (rom) 

-  Rørlengder skal holdes så korte som mulig. 
-  Rørsystemet skal beskyttes mot fysiske skader. 
-  Kjølemiddelrør skal være i samsvar med nasjonale gassforskrifter. 
-  Mekaniske koblinger skal være tilgjengelige for vedlikeholdsformål. 
-  I tilfeller som krever mekanisk ventilasjon, skal ventilasjonsåpninger holdes fri for hindringer. 
-  Avhending av produktet skal utføres basert på nasjonale forskrifter.

2. Enhver person som er involvert i arbeid på, eller bryter inn i en kjølemiddelkrets, skal inneha et gjeldende gyldig
    sertifikat fra en bransjeakkreditert vurderingsmyndighet, som autoriserer deres kompetanse til å håndtere 
    kuldemedier trygt i henhold til en bransjeanerkjent vurderingsspesifikasjon.

3. Vedlikehold og reparasjoner som krever bistand fra eksternt fagpersonell skal utføres under oppsyn av 
    person som er kompetent til å arbeide med brennbare kjølemedier.

4. Ikke bruk andre midler for å akselerere avrimingsprosessen, eller rense varmevekslere enn det som er anbefalt   
    av produsenten.
 
5. Apparatet skal oppbevares i rom uten kontinuerlige tennkilder. 
    (Unngå: åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift)

6. Pass på at fremmedlegemer (olje, vann, osv.) ikke kommer inn i rørene. Det samme gjelder også ved oppbevaring 
    av rørene, forsegl åpningen godt ved å klemme røråpningen sammen, benytt egnede rørpropper for kjølerør/teip. 

7. Ikke lag hull på, eller brenn, komponenter i kjølekretsen.

8. Vær oppmerksom på at kjølemediet R290 ikke inneholder noen tilsatte luktstoffer, og man kan av
    den grunn ikke dektere en gasslekkasje ved hjelp av luktesansen. (som ved en gassgrill).

9. Alle de arbeidsprosedyrer som påvirker sikkerheten skal kun utføres av kompetente personer.
 
10. Enheten skal lagres og oppbevares i et godt ventilert område hvor romstørrelsen tilsvarer det  
      samme romområde som er spesifisert for drift. Se tabell på side 4.
 
11. Enheten skal lagres og oppbevares slik at det ikke oppstår mekanisk skade på enheten.
 
12. Skjøter skal testes med deteksjonsutstyr med kapasitet på 5 g/år kuldemedium eller bedre. Testen utføres både
      under stans og under drift, eller under et trykk som minst tilsvarer disse forholdene. Avtakbare skjøter skal IKKE
      brukes innendørs.  ( loddet eller sveiset skjøt kan brukes ).
 
13. Ved bruk av BRANNFARLIG KJØLEMIDDEL skal kravene til installasjonsareal for enhet og/eller ventilasjonskrav
      fastsettes iht.punktene under.  (se også tabell på side 4.) 

• Fyllingsmengden (M) som brukes i apparatet
• Installasjonsstedet
• Type ventilasjon på stedet og plassering av enheten

Advarsel ! 
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Maksimal fyllingsmengde i et rom skal være i samsvar med følgende:

eller det nødvendige minimumsgulvarealet Amin for å installere et apparat 
med kjølemediefylling M(kg) skal være i samsvar med følgende: 

Amin = (M/(2,5 x (LFL)(5/4) x h0)) 2 

mmax= 2,5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A) (1/2)

mmax er den tillatte maksimale kjølemediefylling i et rom, i kg; 
M er mengden kjølemedium i apparatet, i kg; 
Amin er det nødvendige minste romarealet, i m²; 
A er romarealet, i m²; 
LFL er den nedre flammegrense, i kg/m³ ; 

ho er utløserhøyden, den vertikale avstanden i meter fra gulvet til utløserpunktet når apparatet er installert; 
ho = (hinst+hrel) eller 0,6 m avhengig av hva som er høyest 
hrel er frigjøringsforskyvningen i meter fra bunnen av apparatet til utløserpunktet
hinst er installert høyde i meter av enheten

Referanse for installerte høyder er gitt nedenfor: (hinst -verdier) 
0,0 m for bærbar og gulvmontert; 
1,0 m for vindu montert; 
1,8 m for veggmontert; 
2,2 m for takmontert; 

Hvis minste installasjonshøyde gitt av produsenten er høyere enn referansemonteringshøyden, må i tillegg Amin og 
mmax for referanseinstallasjonshøyden gis av produsenten. Et apparat kan ha flere installerte referansehøyder. I 
dette tilfellet skal Amin- og mmax-beregninger gis for alle gjeldende installerte referansehøyder.

For apparater som betjener ett eller flere rom med et luftkanalsystem, skal den laveste åpningen av kanalforbindel-
sen til hvert kondisjonerte rom eller enhver åpning større enn 5 cm² i laveste posisjon til rommet, brukes som  ho. 

Verdien av ho skal imidlertid aldri være mindre enn 0,6 m. Amin skal beregnes som funksjon av kanalens åpnings-
høyder til rommene og kuldemediefyllingen for de rom hvor lekket kuldemedium kan strømme til, med tanke på 
hvor enheten er plassert. Alle rom skal ha et gulvareal større enn Amin.

MERKNAD 1: Formelene kan ikke brukes for kjølemedier som er lettere enn 42 kg/kmol.

MERKNAD 2: Noen eksempler på resultatene av beregningene i henhold til formelene ovenfor
er gitt i tabell 1-1 og 1-2 (se neste side). 

MERKNAD 3: For fabrikkforseglede apparater kan man benytte informasjon fra navneskiltet for å finne den riktige     
mengden med kjølemedie som er påfylt på enheten. 

MERKNAD 4: For feltladede produkter kan beregningen av Amin baseres på det installerte kjølemediet. 
Fyllingen må ikke overskride den fabrikkspesifiserte maksimale kjølemediefyllingen.
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For maksimal lading i et rom og nødvendig minimumsgulvareal for å installere et apparat, vennligst se
installasjonsmanualen. For spesifikk informasjon om type gass og mengde, se etiketten på selve enheten.

Type LFL (kg/m3 Installasjons
høyde Ho (m)

Gulv areal (m2)

R32

0,306 4 7 10 15 20 30 50

0,6 0,68 0,90 1,08 1,32 1,53 1,87 2,41

1,0 1,14 1,51 1,80 2,20 2,54 3,12 4,02

1,8 2,05 2,71 3,24 3,97 4,58 5,61 7,24

2,2 2,50 3,31 3,96 4,85 5,60 6,86 8,85

R290

0,6 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,14 0,18

1,0 0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23 0,30

1,8 0,15 0,20 0,24 0,29 0,34 0,41 0,53

2,2 0,18 0,24 0,29 0,36 0,41 0,51 0,65

Maksimal kjølemiddelfylling (kg)
Tabell 1-1 

Minimum rom areal (m2)

Type LFL (kg/m3 Installasjons
høyde Ho (m)

Fyllingsmengde i kg                               
Minimum romareal ( m2)

R32 0,306

1,224 kg 1,836 kg 2,448 kg 3,672 kg 4,896 kg 6,12 kg 7,956 kg

0,6 29 51 116 206 321 543

1,0 10 19 42 74 116 196

1,8 3 6 13 23 36 60

2,2 2 4 9 15 24 40

0,152 kg 0,228 kg 0,304 kg 0,456 kg 0,608 kg 0,76 kg 0,988 kg

R290 0,038

0,6 82 146 328 584 912 1541

1,0 30 53 118 210 238 555

1,8 9 16 36 65 101 171

2,2 6 11 24 43 68 115

Tabell 1-2
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Sikkerhetstiltak

1. Sikkerhetskontroll av lokalet 
Før arbeidet med systemer som inneholder brennbare kjølemedier påbegynnes, er det nødvendig med sikkerhets-
kontroll for å sikre at faren for antennelse er minimal. For reparasjon av kjølesystemet skal følgende forholdsregler 
overholdes før arbeid på systemet utføres. ( Se punktene listet opp her under). 

2. Arbeidsprosedyre
Arbeid skal utføres i henhold til en kontrollert prosedyre for å minimere risikoen for at en brennbar gass eller damp 
er tilstede mens arbeidet utføres.Teknisk personell med ansvar for drift, tilsyn og  vedlikehold av luftkondisjone-
ringssystemer skal være tilstrekkelig instruerte og kompetente med hensyn til sine oppgaver. Arbeid skal kun 
utføres med  verktøy egnet for bruk sammen med brennbare kjølemidler.

3. Generelt 
Vedlikeholdspersonell og andre som arbeider i nærområdet skal instrueres om den arten av arbeid som utføres. 
Arbeid i trange rom skal unngås. Området rundt arbeidsplassen skal seksjoneres av. Sørg for at forholdene innenfor 
området er sikret ved å ha kontroll på brennbart materiale.

4. Sjekk om det er lekkasje av kjølemiddel 
Området skal kontrolleres med egnet kjølemiddeldetektor før og under arbeid, for å sikre at teknikeren er klar over 
potensielt brannfarlige atmosfærer. Sørg for at lekkasjedeteksjonsutstyret som brukes er egnet for bruk med brenn-
bare kjølemedier, dvs. ingen gnistdannelse, tilstrekkelig forseglet eller egensikkert.

5. Brannslukningsapparat 
Hvis det skal utføres varmt arbeid på kjøleutstyret eller tilknyttede deler, skal passende brannslokkingsutstyr være 
tilgjengelig. Ha et pulverapparat  eller CO2 brannslukningsapparat tilgjengelig i tilknytning til ladeområdet.

6. Ingen tennkilder 
Ingen som utfører arbeid i forbindelse med et kjøleanlegg, som innebærer å blottlegge rør som inneholder eller har 
inneholdt brannfarlig kjølemiddel, skal bruke noen antennelseskilder på en slik måte at det kan medføre fare for 
brann eller eksplosjon. Alle mulige antennelseskilder, inkludert sigarettrøyking, bør holdes tilstrekkelig langt unna 
installasjons-, reparasjons-, fjernings- og avhendingsstedet, hvor brennbare kjølemedier muligens kan slippes ut til 
det omkringliggende rommet. Før arbeidet pågår, skal området rundt utstyret undersøkes for å sikre at det ikke er 
brannfare eller antennelsesfare. ”RØYKING FORBUDT”-skilt skal settes opp.

7. Ventilert område 
Sørg for at området er åpent eller at det er tilstrekkelig ventilert før du bryter deg inn i systemet eller utfører varmt 
arbeid. En grad av ventilasjon skal fortsette i den perioden arbeidet utføres. Ventilasjonen bør spre eventuelt frigjort 
kjølemiddel på en sikker måte og helst drive det ut eksternt i atmosfæren.

8. Kontrollpunkter  
Dersom det skiftes ut elektriske komponenter, skal disse passe til formålet og ha riktig spesifikasjon. Til enhver tid 
skal produsentens retningslinjer for vedlikehold og service følges. Hvis du er i tvil, kontakt produsentens tekniske 
avdeling for hjelp. Følgende kontrollpunkter skal utføres på installasjoner som bruker brennbare kjølemidler.

• Fyllingsmengden skal være i samsvar med romstørrelsen
• Ventilasjonsaggregatet eller utluftingen av rommet må fungere tilstrekkelig og skal ikke være blokkert 

Dersom en indirekte kjølekrets brukes, kontroller om sekundærkretsene inneholder kjølemedium
• Merking og skilt som er blitt uleselige skal korrigeres
• Kjølerør eller -komponenter skal være installert slik at det er usannsynlig at de blir eksponert for stoff som      

kan korrodere, da med mindre komponentene er konstruert av materialer som er motstandsdyktige mot å bli 
       korrodert, eller er passende beskyttet mot å bli korrodert.
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9. Sjekk av elektriske komponenter 
Reparasjon og vedlikehold av elektriske komponenter skal omfatte innledende sikkerhetskontroller og prose-
dyrer for komponentinspeksjon. Hvis det eksisterer en feil som kan kompromittere sikkerheten, skal ingen elektrisk 
forsyning kobles til kretsen før feilen er tilfredsstillende håndtert. Hvis feilen ikke kan rettes umiddelbart, men det 
er helt nødvendig å fortsette driften, kan en adekvat midlertidig løsning brukes. Dette skal rapporteres til eieren av 
utstyret slik at alle parter blir informert. 

Innledende sikkerhetskontroller skal omfatte:
• At kondensatorer er utladet: dette skal gjøres på en sikker måte for å unngå mulighet for gnistdannelse
• At ingen spenningsførende elektriske komponenter og ledninger er eksponert
• At den elektriske jordingen er intakt

10. Reparasjoner av forseglede komponenter
Under reparasjoner av forseglede komponenter skal alle elektriske forsyninger kobles fra før fjerning av forseglede 
deksler osv. Hvis det er absolutt nødvendig å ha elektrisk forsyning til utstyr under service, skal en permanent fun-
gerende form for lekkasjedeteksjon plasseres på det mest kritiske punktet. Dette for å varsle om en potensielt farlig 
situasjon.

Spesiell oppmerksomhet skal vies til følgende for å sikre at ikke kabinettet endres på en slik måte at 
beskyttelsesnivået påvirkes. Dette skal omfatte skader på kabler, for mange koblinger, klemmer som ikke er utført i 
henhold til original spesifikasjon, skader på pakninger, feil montering av pakninger, etc.

• Sørg for at apparatet er sikkert montert.
• Reservedeler skal være i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
• Sjekk at tetninger eller tetningsmaterialer er EX-sikre og tette. 

OBS: 
Bruk av silisiumforsegling kan hemme effektiviteten til enkelte typer lekkasjedeteksjonsutstyr. 
Egensikre komponenter trenger ikke isoleres før arbeid påstartes.

11. Bruk av egensikre komponenter 
Ikke påfør permanent induktiv eller kapasitiv belastning på kretsen, uten å sikre at dette ikke overskrider den spen-
ning og strøm som er tillatt for utstyret. Egensikre komponenter (Ex) er de eneste komponentene som kan være 
spenningsatt i brennbar atmosfære. Testapparatet skal være godkjent for denne type arbeid. Bytt ut komponenter 
kun med deler spesifisert av produsenten. Bruk av andre deler kan resultere i en antennelse av kjølemiddel ved en 
eventuell lekkasje.

12. Kabling 
Kontroller at kablingen ikke utsettes for slitasje, korrosjon, overdreven trykk, vibrasjoner, skarpe kanter eller andre 
negative miljøpåvirkninger. Kontrollen skal også ta hensyn til virkningene av aldring eller kontinuerlig vibrasjon fra 
kilder som kompressorer eller vifter.

13. Påvisning av brennbare kuldemedier ved hjelp av potensielle antennelseskilder 
Potensielle antennelseskilder skal under ingen omstendigheter brukes til å søke etter, eller oppdage kjølemiddel-
lekkasjer. Halogen lommelykter (eller detektorer som bruker åpen flamme) skal ikke brukes.
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14. Metoder for lekkasjedeteksjon
Følgende lekkasjedeteksjonsmetoder anses som akseptable for systemer som inneholder brennbare kjølemidler. 
Elektroniske lekkasjedetektorer skal brukes til å oppdage brennbare kjølemidler, men følsomheten er kanskje ikke 
tilstrekkelig, eller de kan trenge re-kalibrering.(Deteksjonsutstyr skal kalibreres i et kjølemiddelfritt område.) Sørg 
for at detektoren ikke er en potensiell kilde til antenning og at den er egnet for kjølemediet. Lekkasjedeteksjonsut-
styr skal stilles inn på en prosentandel av kjølemediets LFL og skal kalibreres til kjølemediet som brukes, og den 
passende gassprosenten (maksimalt 25 %) bekreftes. Lekkasjesøkende væsker er egnet for bruk med de fleste 
kjølemedier, men bruk av rengjøringsmidler som inneholder klor skal unngås, da klor kan reagere med kjølemediet 
og korrodere kobberrørene. Ved mistanke om lekkasje skal alle åpne flammer fjernes eller slukkes. Hvis det opp-
dages en lekkasje av kjølemiddel som krever lodding for utbedring, skal kjølemediet gjenvinnes fra systemet, eller 
isoleres (ved hjelp av stengeventiler) i en del av systemet som er fjernt fra lekkasjen. For apparater som inneholder 
BRANNLIGE KJØLEMIDLER, skal oksygenfritt nitrogen (OFN) rense gjennom systemet både før og under loddings-
prosessen.

15. Demontering av kretsen og evakuering av kjølemediet 
Når du skal åpne opp kjølemiddelkretsen for å foreta reparasjoner - eller for andre formål, skal konvensjonelle pro-
sedyrer brukes, men for BRANNFARLIGE KJØLEMIDLER er det ekstra viktig at beste praksis følges, siden man må 
ta hensyn til brannfaren.  

Følgende prosedyre skal følges:

• Fjern først alt kjølemedie fra kretsen
• Tøm kretsen ved hjelp av inertgass
• Evakuer ved hjelp av EX-sikker vakuumpumpe
• Skyll kretsen igjen ved hjelp av inert gass
• Deretter er det sikkert å åpne opp kretsen ved hjelp av kutting eller lodding

Kuldemedie skal kun fylles på godkjente gjenvinningssylindre. For apparater som inneholder BRANNLIGE KJØLE-
MIDLER, skal systemet ”skylles” med OFN for å sikre at systemet er fritt for brannfarlig gass. Denne prosessen må 
kanskje gjentas flere ganger. Trykkluft eller oksygen skal ikke brukes til å rense kjølemiddelsystemer. 

For apparater som inneholder BRANNLIGE KJØLEMIDLER, skal man skylle ved å bryte vakuumet i systemet med 
OFN- gass og deretter fortsette å fylle på OFN-gass til arbeidstrykket er oppnådd. Deretter skal anlegget ventileres 
til atmosfærisk trykk og til slutt skal trykket i anlegget trekkes ned til vakuum. Denne prosessen skal gjentas til det 
ikke er noe kjølemiddel igjen i systemet. Når den siste OFN-påfyllingen utføres, skal systemet ventileres ned til 
atmosfærisktrykk for å muliggjøre arbeid på anlegget. Denne fulle og hele operasjonen er helt avgjørende om lodde-
operasjoner på rørene skal finne sted. Sørg for at uttaket for vakuumpumpen ikke er i nærheten av tennkilder og at  
området er ventilert.

16. Ladeprosedyrer
I tillegg til konvensjonelle ladeprosedyrer, skal følgende krav følges:

• Arbeid skal utføres med egnet verktøy (I tilfelle usikkerhet, vennligst kontakt produsenten) 
• Sørg for at det ikke oppstår blanding av forskjellige kjølemedier via ladeutstyret
• Slanger eller ledninger skal være så korte som mulig for å minimere mengden kjølemiddel i dem
• Sylindre skal holdes stående
• Sørg for at kjølesystemet er jordet før du fyller systemet med kjølemedium
• Merk systemet når ladingen er fullført 
• Unngå å overfylle kjølesystemet, vis stor forsiktighet
• Før opplading av systemet skal dette trykktestes med OFN 
• Systemet skal lekkasjetestes ved fullført lading og før igangkjøring. 
• En oppfølgende lekkasjetest skal utføres før stedet forlates.
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17. Avvikling-nedstengning
Før man utfører denne prosedyren, er det viktig at man er fullstendig kjent med alt utstyr og alle detaljer. 
Det anbefales som god praksis at alle kjølemedier gjenvinnes trygt, eller blir trygt ventilert (for R290). 
Før oppgaven utføres skal det tas olje- og kuldemediumprøve, om analyse er nødvendig før gjenbruk av gjenvunnet 
kjølemiddel. Det er vesentlig at elektrisk strøm er tilgjengelig før oppgaven påbegynnes.

a) Bli kjent med utstyret og dets funksjon.
 
b) Koble vekk driftspenning på anlegget.
 
c) Før du starter prosedyren, sørg for at:

• Mekanisk håndteringsutstyr er tilgjengelig, om nødvendig, for håndtering av kjølemiddelsylindere;
• Personlig verneutstyr er tilgjengelig og brukes riktig;
• Gjenopprettingsprosessen overvåkes til enhver tid av en kompetent person;
• Gjenvinningsutstyr og sylindere samsvarer med de aktuelle standardene.

d) Pump kjølesystemet ned om dette er mulig.

e) Dersom det ikke er mulig å lage vakuum, skal du lage en manifold, så kjølemediet kan fjernes for de forskjellige 
deler av systemet. 

f) Plasser gjenvinningssylinderen på vekten og les av vekten en gang allerede før påfylling. 

g) Start opp gjennvinninsmaskinen og bruk den i henhold til bruksanvisningen.

h) Sylindere må ikke overfylles. Ikke fyll på mer en 70% av sylinderens volum ved temperatur +50 ºC.  

i) Aldri overskrid gjenvinningssylinderens maksimale arbeisdstrykk.

j) Når sylinderene er korrekt oppfylt og prosessen er avsluttet, skal disse og utstyret straks fjernes fra stedet. Alle 
isolasjonsventiler på utstyret må være lukket. 

k) Gjenvunnet kjølemedium må ikke fylles på et annet kjølesystem, med mindre det er renset og kontrollert først.  

18. Merking 
Utstyr skal merkes med at det er tatt ut av drift og tømt for kuldemedium. Etiketten skal dateres og signeres. 
Sørg for at det er etiketter på utstyr også dersom dette inneholder brennbart kjølemiddel.

19. Gjenvinning av kjølemedium 
Når du fjerner kjølemedium fra et system, enten for service eller dekommisjonering, anbefales det som god praksis 
at alle kjølemedier fjernes på en sikker måte. Når du overfører kjølemiddel til sylindere, sørg for at det kun brukes 
passende kjølemiddelgjenvinningssylindre. Sørg for nok sylindere er tilgjengelig. Alle sylindre som skal brukes må 
være beregnet for det gjenvunnede kjølemediet og merket for det. (dvs. spesialsylindre for gjenvinning av kjølemid-
del). Sylindre skal være komplette med trykkavlastningsventil og tilhørende stengeventiler i god stand.
Tomme gjenvinningssylindre evakueres og om mulig avkjøles før gjenvinning. Vakuumpumpen skal være i god stand, 
og ha medfølgende instruksjoner. Den skal være egnet for gjenvinning av brennbare kuldemedier. I tillegg skal et 
sett med kalibrerte vekter være tilgjengelig. Slanger skal være komplette med lekkasjefrie 
frakoblingskoblinger. Før du bruker vakuumpumpe for brennbare kuldemedier, sjekk at den er i tilfredsstillende 
stand, har blitt vedlikeholdt og at eventuelle tilknyttede elektriske komponenter er forseglet, for å forhindre 
antennelse ved utslipp av kjølemiddel. Kontakt produsenten om du er i tvil. 
Det gjenvunnede kuldemediet skal returneres til kuldemedieleverandøren i riktig gjenvinningssylinder, og relevant 
avfallsoverføringsnotat ordnes. Ikke bland kjølemedier i gjenvinningsenheter og spesielt ikke i sylindere. 
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Hvis kompressorer eller kompressoroljer skal fjernes, sørg for at de er evakuert til et akseptabelt nivå! 
Dette er for å sikre at det ikke blir brennbart kjølemiddel i smøremidlet. Evakueringsprosessen skal gjennomføres 
før kompressoren kjøres tilbake til leverandørene. Kun elektrisk oppvarming til kompressorhuset skal brukes for å 
akselerere denne prosessen. Når olje tappes fra et system, skal det alltid utføres sikkert.

20. Utlufting av HC-kjølemiddel (kun R290} 
Utlufting kan utføres som et alternativ til gjenvinning av kjølemediet. Fordi HC-kjølemedier ikke har noen ODP og en 
ubetydelig GWP, kan det under visse omstendigheter anses som akseptabelt å lufte ut kjølemediet. Men hvis dette 
skal vurderes, bør det gjøres i samsvar med relevante nasjonale regler og forskrifter, dersom de tillater det. 
Før ventilering av et system, vil det være nødvendig å sjekke følgende:

• Sørge for at lovgivning knyttet til avfallsmateriale er vurdert 

• Sørge for at miljølovgivningen er vurdert 

• Sørge for at lovgivning som tar for seg sikkerheten til farlige stoffer er tilfredsstilt 

• Utlufting utføres kun med systemer som inneholder en liten mengde kjølemedium, vanligvis mindre enn 500 g 

• Utlufting til inne i en bygning er ikke tillatt under noen omstendigheter 

• Utlufting må ikke være til et offentlig område, eller hvor folk er uvitende om at prosedyren finner sted 

• Slangen må ha tilstrekkelig lengde og diameter slik at den strekker seg til minst 3 m utenfor bygningens utside 

• Kjølemediet må ikke blåse tilbake og inn i noen tilstøtende bygninger, eller migrere til et sted under bakkenivå 

• Slangen er må være laget av materiale som er kompatibelt for bruk med HC kjølemedier og olje 

• Slangeutløpet heves til minst 1 m over bakkenivå og utløpet pekes oppover (for å hjelpe til med fortynning) 

• Utløpet av slangen kan slippe ut og spre den brennbare gassen ut i omgivelsesluften 

• Det skal ikke være noen blokkeringer eller bøyninger i  ventilasjonsledningen som vil hindre strømmen 

• Det må ikke være noen antennelseskilder i nærheten av slangeutløpet 

• Slangen bør kontrolleres for å sikre at det ikke er hull, eller knekk, i den som kan føre til lekkasje eller blokkering 

Når utluftingen utføres, bør strømmen av kjølemiddel måles ved hjelp av manifoldmålere til en lav strømningshas-
tighet, for å sikre at kjølemediet er godt fortynnet. Når kjølemediet har sluttet å strømme, bør systemet om mulig 
spyles ut med OFN; hvis ikke, bør systemet settes under trykk med OFN og ventilasjonsprosedyren utføres to eller 
flere ganger for å sikre at det er minimalt med HC-kjølemiddel igjen inne i systemet.

21. Transport, merking og lagring av enheter

• Transport av utstyr som inneholder brennbare kjølemidler. Overhold transportforskriftene

• Merking av utstyr ved hjelp av skilt. Overhold de lokale forskrifter

• Avhending av utstyr ved bruk av brennbare kjølemidler. Overhold de nasjonale forskrifter

• Oppbevaring av utstyr \ apparater. Oppbevaring av utstyr bør være i samsvar med produsentens anvisninger

• Lagring av pakket (usolgt) utstyr. Beskyttelse av lagringspakningen bør konstrueres slik at mekanisk skade på 

utstyret inne i pakken ikke vil føre til lekkasje av kjølemediet. Det maksimale antallet utstyr som tillates lagret 

sammen vil bli bestemt av lokale forskrifter
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Symboler plassert på innedel eller utedel: 

ADVARSEL
  Dette symbolet viser at dette apparatet bruker et brennbart kjølemiddel.
  Dersom kuldemediet lekker ut, og utsettes for en ekstern tennkilde, vil det
  være fare for brann.

FORSIKTIG   Dette symbolet betyr at bruksanvisningen bør leses nøye.

FORSIKTIG

  Symbolene viser til at servicepersonell bør håndtere dette utstyret 
  slik det står beskrevet i installasjonshåndboken.

FORSIKTIG

FORSIKTIG
  Dette symbolet viser at det finnes informasjon tilgjengelig i 
  brukermanualen eller i installasjonsveiledningen.

ABK-Qviller AS 
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo   
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R106702 Sikkerhetshåndbok _v01 Splitt-aircondition med naturlig kuldemedium.pdf 

Teknisk forfatter: Godkjent av Versjon Utgitt Endring

IC / PAAA MS v01 Juli 2022 Første utgave

®
A

B
K

-Q
vi

lle
r 

A
S

 2
02

2


