
Følg nøye forholdsreglene beskrevet under, da de er avgjørende for å garantere sikkerheten til utstyret.

Generell informasjon

Les nøGenerell informasjonye gjennom innholdet i denne håndboken før du installerer klimaanlegget, og lagre den på et 
trygt sted for å kunne bruke den som referanse etter installasjonen. 

  For maksimal sikkerhet bør installatører alltid lese følgende advarsler nøye.

   Oppbevar drift- og installasjonshåndboken på et sikkert sted, og husk å gi dem til den nye eieren hvis klimaanlegget selges 
eller overføres.

  Denne håndboken forklarer hvordan du installerer et innendørsanlegg med et todelt system med to SAMSUNG-enheter. 
Bruk av andre typer enheter med ulike styresystemer kan skade enhetene og oppheve garantien.  
Produsenten skal ikke være ansvarlig for skader som oppstår ved bruk av ikke-kompatible enheter.

  Produsenten skal ikke være ansvarlig for skader som stammer fra uautoriserte endringer eller feilkoblinger av elektrisitet og 
krav fastsatt i «Driftsgrenser»-tabellen inkludert i manualen, skal umiddelbart oppheve garantien.

  Klimaanlegget bør brukes kun for oppgaver som det har blitt designet for: Innendørsanlegget er ikke egnet til å bli installert 
i områder som brukes til vask.

  Bruk ikke apparatet hvis det er skadet. Hvis det oppstår problemer, må du slå av enheten og koble den fra 
strømforsyningen.

  For å unngå elektrisk støt, brann eller skader, må du alltid stoppe enheten, deaktivere beskyttelsesbryteren og kontakte 
SAMSUNGs tekniske støtte hvis enheten produserer røyk, hvis strømkabelen er varm eller skadet, eller hvis enheten er svært 
støyende.

  Husk alltid å regelmessig inspisere anlegget, elektriske tilkoblinger, kjølelrør og beskyttelser. Disse operasjonene skal utføres 
av kvalifisert personell.

  Enheten inneholder bevegelige deler, noe som alltid bør holdes utilgjengelig for barn.

  Prøv ikke å reparere, flytte, endre eller demontere apparatet. Hvis det ikke utføres av autorisert personell, kan disse 
operasjonene forårsake elektrisk støt eller brann.

  Ikke plasser beholdere med væske eller andre gjenstander på enheten.

  Alle materialer som brukes for produksjon og pakking av klimaanlegget kan gjenvinnes.

  Klimaanlegget inneholder et kjølemiddel som må behandles som spesialavfall. På slutten av sin livssyklus må klimaanlegget 
kastes i godkjente sentre eller returneres til forhandleren slik at det kan kastes riktig og trygt.

Installasjon av enheten

VIKTIG:  Når du installerer enheten, husk alltid å koble til første kjølerør, deretter de elektriske linjene.  
Demonter elektriske ledninger før kjølemedierøret.

Ved mottak, inspiser produktet for å kontrollere at det ikke har blitt skadet under transport. 
Hvis produktet er skadet skal det ikke installeres; rapporter skaden umiddelbart til transportøren eller forhandler (hvis 
installør eller autorisert tekniker har samlet materialet fra forhandler.)

Forholdsregler
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Etter at installasjonen er fullført, utfør alltid en funksjonstest og gi instruksjoner om hvordan du bruker klimaanlegget for 
brukeren.

Ikke bruk klimaanlegget i miljøer med farlige stoffer eller nært utstyr som slipper ut åpen flamme, for å unngå forekomst av 
brann, eksplosjoner eller skader.

For å forhindre skade ved utilsiktet berøring av viften i innendørsenheten, anbefales det at innendørsenheten installeres så 
høyt som mulig.

 Klimaanlegget bør brukes kun for oppgaver som det har blitt designet for: Innendørsanlegget er ikke egnet til å bli installert 
i områder som brukes til vask.

 Våre enheter må installeres i samsvar med plassangivelsene i installasjonsmanualen for å sikre enten tilgjengelighet 
fra begge sider eller mulighet til å utføre rutinemessig vedlikehold og reparasjoner. Enhetens komponenter må være 
tilgjengelige, og kunne demonteres i total sikkerhet for både mennesker eller ting.  
Av denne grunn, der det ikke følges som angitt i installasjonsmanualen, er den nødvendige kostnaden for å komme frem 
til og reparere enheten (i sikkerhet, slik det kreves av dagens regelverk) med stropper, lastebiler, stillas eller andre former for 
heving vurdert som utenfor garantien, og belastes sluttbruker.

Strømforsyning, sikring eller strømbryter

Sørg alltid for at strømforsyningen er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder. Installer alltid klimaanlegget i samsvar 
med gjeldende lokale sikkerhetskrav.
Alltid kontroller at en egnet jordingstilkobling er tilstede.

 Kontroller at spenning og frekvens på strømforsyningen overholder spesifikasjonene og at den installerte effekten er 
tilstrekkelig til å sikre driften av hvilken som helst andre innenlandske apparater som er koblet til samme elektriske ledning.

 Kontroller alltid at utkobling-og beskyttelsesbrytere er passende dimensjonert.
 Kontroller at klimaanlegget er koblet til strømforsyningen i henhold til instruksjonene som er gitt i koblingsskjemaet 

inkludert i manualen.
 Kontroller alltid at elektriske tilkoblinger (kabelinnføring, kontaktdeler, isolasjon–…) er i samsvar med de elektriske 

spesifikasjonene og med instruksjonene i koblingsskjemaet.  
Kontroller alltid at alle tilkoblinger samsvarer med gjeldende standarder for installering av klimaanlegg.

Innendørsenhet

 For installering av Wi-Fi-klimaanlegg, plasser innendørsenheten nær den trådløse ruteren.
    Dersom Wi-Fi-signalet svekkes, kan det hende at Smart APP kobles fra, avhengig Wi-Fi-signalets styrke.

 Der luftstrømmen ikke er blokkert.
 Installeres et sted der kald luft kan fordeles rundt i rommet.
 Installer kjølerørenes lengde- og høydeforskjell av både innendørs og utendørs enheter som angitt i installasjonsskjemaet.
 Vegg som hindrer vibrasjoner og er sterk nok til å holde produktets vekt.
 Borte fra direkte sollys.
 1 m eller mer unna TV eller radio (for å hindre at skjermen forvrenges eller støy genereres).

 Et sted der luftfilteret enkelt kan skiftes ut. 
 Ikke installer direkte over elektronisk utstyr ettersom lekkende vann kan forårsake skade hvis det ikke vedlikeholdes. (f. eks. 

datamaskiner, TV, osv.). 

Velge monteringssted

Forholdsregler
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Utendørsenhet

 Der den ikke er utsatt for sterk vind
 Godt ventilerte og støvfrie steder
 Hold unna sollys og regn når mulig 

Hvor naboer ikke plages av driftsstøy eller varm luft
 Vegg som hindrer vibrasjoner og er sterk nok til å holde produktets vekt 
 Der det ikke er fare for lekkasje av brennbar gass
 Vær sikker på å feste bena til enheten når du installerer enheten på et høyt sted
 3 m eller mer unna TV eller radio (for å hindre at skjermen forvrenges eller støy genereres)
 Horisontal installasjon av enheten 
 Plasser der drenert vann ikke blir et problem. 
 Plasser den der det ikke finnes planter (spesielt klatrende planter) og der små dyr ikke får tilgang.
 Utendørsenhet skal ikke plasseres høyere enn 2,4 m eller direkte under takskjegg for tilgjengelighet for service og BHT-

grunner.

 
 - Der det finnes motorolje   - Saltrike miljøer, som kystområder 
 - Der det finnes sulfidgass   - Andre områder med spesiell atmosfære

FORSIKTIG

125mm eller mer
(anbefalt)

300mm eller mer
(anbefalt)

125mm eller mer
(anbefalt)

'15' meter maksimal total 
rørlengde 

Pakk kjølerørene og avløpsslangen med 
absorberende puter og vinyltape. Se side 

53 for nærmere informasjon. 

Du kan velge retningen for 
dreneringen(venstre eller 
høyre). 

'8' meter maksimal total 
rørlengde  

Utseendet til enheten kan være forskjellig fra diagrammet, avhengig av modell.

Lag minst én runde: Det vil redusere støy og vibrering

'15' m som maksimal rørlengde 
og 3 m som minimum 
rørlengde(Dette vil redusere støy 
og vibrasjon)

FORSIKTIG
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Anbefalt plassbehov for utendørsenheten

Når du installerer 1 utendørsanlegg

30
0 

el
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r m
er

  Når luftutløpet er motsatt veggen

15
00

 e
lle

r m
er

  Når luftutløpet er mot veggen

30
0 

el
le

r m
er

150 eller mer 600 eller mer

  Når 3 sider av utendørsanlegget er 
blokkert av veggen

15
00

 e
lle

r m
er

2000 eller mer

  Den øvre delen av utendørsanlegget 
og luftuutløpet er mot veggen

50
0 

el
le

r m
er

300 eller mer

  Den øvre delen av utendørsanlegget 
og luftuutløpet er motsatt mot veggen

  Når veggene blokkerer forsiden og 
baksiden av utendørsanlegget

30
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el
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er
15

00
 e

lle
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m
er

(Enhet: mm)

Velge monteringssted

Ovenfra Sett fra siden

Luftutløp Luftinntak 

Luftinntak 

Luftutløp

◆Figurbeskrivelse

 ,  Luftretning.

◆ Installering skal utføres minimum 500 mm fra bakken (nødvendighet).
◆ Installering av snøsikkert deksel anbefales for regioner med mye snøfall (anbefalt).
◆ For lite omgivende modell.

300 eller mer

Snøsikker hette

Brakett for veggmontering

Minst 500

(Enhet: mm)
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Når du installerer mer enn 1 utendørsanlegg

(Enhet: mm)

15
00

 e
lle

r m
er

  Når luftutløpet er mot veggen  Når 3 sider av utendørsanlegget er blokkert av veggen

30
0 

el
le

r m
er

300 eller mer 600 eller mer 600 eller mer 600 eller mer

  Den øvre delen av utendørsanlegget og 
luftuttaket er motsatt mot veggen

  Når veggene blokkerer forsiden og baksiden av 
utendørsanlegget

  Når fronten og baksiden av utendørsanlegget er mot veggen

50
0 

el
le

r m
er

300 eller mer

50
0 

el
le

r m
er 300 eller mer

30
0 

el
le

r 
m

er
15

00
 e

lle
r 

m
er

600 eller mer 600 eller mer

1500 
eller mer

600 eller 
mer

3000 eller 
mer

200 eller 
mer

3000 eller 
mer

Følgende tilbehør følger med klimaanlegget:

Tilbehør i innendørsenhetens eske

Tilbehør

Monteringsplate 
(1)

Fjernkontroll 
(1)

Batterier til  Bruker- og  
installasjonsveiledning (1) 

Fjernkontrollholder 
(1)

M4 x 16 Flatskruer 
(2)

FORSIKTIG

MERKNAD
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Tilbehør i utendørsanleggets eske

 
Bruk mutrene når du kobler rørene sammen. 

bildet.

Verktøy som kreves for installasjon

Generelle Verktøy

Verktøy for prøvedrift

Valgfritt tilbehør

Følgende tilbehør for tilkoblingsmuligheter er valgfritt. Hvis de ikke medfølger, bør du få tak i dem før du installerer 
klimaanlegget.

Tilbehør

2-leders 
kabelstamme (1)

3-leders 
kabelstamme (2) Dreneringsplugg (1) Gummiben (4)

MERKNAD

MERKNAD

Isolert 
monteringsrør, Ø6,35 

mm (1) 

Isolert 
monteringsrør, Ø9,52 

mm (1)

PE T3 skumrør 
isolasjon (1) Vinyltape (2) Dreneringsplugg (1)

Gummiben (4) Rørklamme A (3) Rørklamme B (3) Sementspiker (6) M4x25 plateskruer 
(6)

Avløpsslange lengde 
2 m (1) Kitt 100 g (1) Skumisolasjon (1)

Norsk-40
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Feste monteringsplaten

etter valg av retningen til 
røret.

Du kan velge retning på avløpsslangen avhengig av hvor du vil installere innendørsanlegget. Derfor, før du fester 
monteringsplaten til en vegg eller en vinduskarm, må du bestemme plasseringen av 65mm hullet som kabel, rør og slanger 
kan passere gjennom for å koble innendørsenheten til utendørsanlegget. 
Når du står mot veggen, kan røret og kabelen kobles fra:

BA
D

C

D

 Rørretning

1. Bestem plasseringen av røret og avløpsslangens hull som sett påbildet, og bor hull med en indre diameter på 65mm, 

slik at det skråner litt nedover.

B

A D

C

Rørhull 
(Ø65mm)

Vegg
<20mm

Plastanker

2. Festing av innendørsenheten.

Hvis du fester innendørsenheten på veggen 

(1)   Fest monteringsplaten til veggen - vær oppmerksom på  på vekten av innendørsanlegget. 

Hvis du fester innendørsenheten på en vindusramme 

(1)   Bestem plasseringen av trestolpene som skal festes til 
vinduskarmen. 

(2)   Fest trestolpene til vinduskarmen, og vær oppmerksom på 
vekten av innendørsanlegget.

(3)   Fest monteringsplaten til trestolpene med plateskruer.

Hvis du fester innendørsenheten på en gipsplate 

(1)   Bruk en lektesøker for å finne plasseringen av lektene. 
(2)  Fest platehengeren på to lektere.

gapet mellom veggen og platen, med projiserte ankere, er mindre enn 20mm.

platehengeren.

nok til å tåle produktvekten, kan anlegget velte og forårsake personskade.ADVARSEL

FORSIKTIG

FORSIKTIG

MERKNAD

(Enhet: mm)

Modell A B C D

AR09/12JSFPPWQNEE 27 120 68 27
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Koble til kabelstammen

Kabelspesifikasjon

Koble til kabelen

Elektrisk arbeid 

(1)   Overhold «tekniske standarder for elektrisk installering» og «kablingsforskriftene» i de lokale kabelforskriftene, for 
elektrisk og jordingsarbeid.

(2)   Stram terminalblokkskruen til 1,2~1,8 Nm (12~18 kp/cm).
(3)   Forholdsregler ved tilkobling av rekkeklemmer på innendørsanlegget

 Før du kobler, pass på at du tilkobler delen av klemmekontakten som vender oppover.

Opp ned Klemmekontakten 
er skadet.

Det finnes ingen ringklemme 
for å dekke ledningen.

 Det må ikke være mellomrom mellom klemmen og skruen når den er koblet til.
- Enhver gjenværende plass kan bli en brannfare på grunn av overoppheting av den elektriske kontakten.

Klemmekontakten 
er opp ned.

Enten er ikke skruen montert 
riktig, eller så er det et 
mellomrom mellom skruen og 
ringklemmen.

 
Vanlige ledninger uten ringklemme kan være en brannfare på grunn av overoppheting av den elektriske 
kontakten under kablingsarbeid.

Dette kan føre til brann.

1. Forleng kabelstammen om nødvendig.

  Koble først til kjøletilkoblinger og så elektriske tilkoblinger når du monterer enheten. 
Koble klimaanlegget til jordingssystemet før du utfører elektrisk tilkobling.  
Hvis enheten er avinstallert, må du først koble fra elektriske kabler, og deretter kjøletilkoblinger.

Hvis utendørsenheten er mer enn 5,5 meter fra innendørsenheten, må du forlenge kabelen. Den maksimale lengden på 
kabelen er 15 meter.

strømforsyningen, må det innarbeides i en ledning med en kontaktåpning på ≥ 3 mm.

FORSIKTIG

FORSIKTIG

MERKNAD

Modell Strømkabel Sammenkoblingskabel Type GL 

15A
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2 . Åpne frontpanelet.

3 . Fjern skruen som fester kontaktdekselet.

4 . Legg stammekabelen gjennom baksiden av innendørsenheten og koble den til klemmene.  

(Se bildet nedenfor) 

5 . Før den andre enden av kabelen gjennom hullet på 65 mm i veggen.

6 . Lukk kontaktdekselet ved å stramme skruen forsiktig.

7 . Lukk frontpanelet.

8 . Fjern klemmepanelets deksel på siden av utendørsanlegget.

9. Koble kablene til klemmene som vist på bildet.

Innendørsenhet

Utendørsenhet

et

et

10.  Koble jordingslederentil jordingsklemmene.  

11.  Lukk kontaktdekselet ved å stramme skruen forsiktig.

 
(Hvis de er løse, kan det føre til kortslutning av ledningene.)

1(L) 2(N) F1 F2

1(L) 2(N) F1 F2

F1 F2L N

Innendørsenhet

Utendørsenhet

Jordingskabel 
(Grønn/gul)

Jordingskabel 
(Grønn/gul)

FORSIKTIG

MERKNAD

MERKNAD

MERKNAD

ADVARSEL
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Installering og kobling av monteringsrøret til innendørsanlegget

1. Skjær ut den aktuelle utkasterdelen (A, B) på baksiden av 

innendørsenheten med mindre du kobler røret direkte til baksiden.     

2. Jevn ut avkutted kanter.

3. Fjern vernehettene til rørene og koble monteringsrøret til hvert 

rør. Stram mutterne, først med hendene, og deretter med en 

momentnøkkel, til følgende moment: 

Koble til innendørs og utendørs enheter med felttilførte kobberrør ved hjelp av kragetilkoblinger. Bruk bare isolerte, sømløse 
kjølingsgraderte rør, (type Cu DHP  i henhold til ISO1337), avfettes og deoksidert, egnet for driftstrykk på minst 4200 kPa, og for 
sprengtrykk på minst 20 700 kPa. Under ingen omstendighet må kobberrør av sanitærtype benyttes. 

Det finnes 2 kjølerør med ulike diametere:

Et kort rør er allerede montert på klimaanlegget. Du må kanskje utvide røret ved hjelp monteringsrøret (valgfritt).

Forbindelsesprosedyren for kjølerøret varierer i henhold til utgangsposisjonen til røret når det vender mot veggen:

Ytre diameter
Dreiemoment

ø6,35 mm 14~18 140~180

ø9,52 mm 34~42 350~430

ø12,70 mm 49~61 500~620

ø15,88 mm 68~82 690~830

4. Klipp av den resterende skumisolasjonen. 

5. Hvis det er nødvendig, bøy røret slik at det passer langs bunnen av innendørsanlegget.  

Trekk den deretter ut gjennom det aktuelle hullet.

 Røret bør ikke stikke ut fra baksiden av innendørsenheten.

 Bøyeradius skal være 100 mm eller mer.  

6. Legg røret gjennom hullet i veggen. 

7. For ytterligere informasjon om hvordan du kobler til utendørsenheten og tømmer ut luften, se side 49 ~ 51. 

 
Hvis kragemutteren er for stram, kan kragen ryke og forårsake lekkasje av kjølegass.

 
Alle rørtilkoblinger for kjølemedier må være lett tilgjengelige og kunne repareres.

ytterligere detaljer.

BA

C

FORSIKTIG

MERKNAD

MERKNAD
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Tømming av innendørsenheten

forårsake funksjonsfeil på kompressoren.

installasjonbyrå for installasjon av produktet.

du er klar til å koble rørene.

Lengden på røret kan være: 

Dersom du trenger et rør lengre enn 5 meter:

Skjæring eller utvidelse av røret

1. Skru av vernehettene på enden av hvert rør. 

 All inert gass tømmes fra innendørsenheten.

Innendørsenheten er levert med inert gass (nitrogen).
Før du installerer enheten, sjekk om nitrogengassen flyter ut fra utendørsanlegget.
Hvis gassen ikke gjør det så IKKE INSTALLER ENHETEN. Gasslekkasje kan være inne i innendørsenheten. 

Skru av deksleneRør

1. Sørg for at du har alle nødvendige verktøy (rørkutter, rival, flaring-verktøy og rørholder).

2. Hvis du ønsker å forkorte røret, klipp det ved hjelp av en rørkutter, og sikre at klippekanten forblir 90° med siden av 

røret (se eksempler på riktig og feil kuttkanter nedenfor).

Skjevt Grov RuRørkutter

Rør

3. For å hindre gasslekkasje, fjern alle rister på klippekanten av røret ved hjelp av en rival.

FORSIKTIG

FORSIKTIG

FORSIKTIG

MERKNAD
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Innendørs utløpsrør Tilkoblingsrør

Kragemutter

5. Sjekk om du har flaret røret riktig (se eksempler på feil flaret rør nedenfor).

6. Juster rørene for å enkelt koble dem. Stram mutterne, først med hendene, og deretter med en momentnøkkel, til 

følgende moment:

7. For ytterligere informasjon om hvordan du kobler til utendørsenheten og tømmer ut luften, se side 49 ~ 51.

Korrigere Ujevn 
tykkelse

SprukketSkadet 
overflate

Bøyet

for at nitrogen brukes under sveising/slaglodding.  Skjøten må være tilgjengelig og kunne repareres.

 
Hvis kragemutteren er for stram, kan kragen ryke og forårsake lekkasje av kjølegass.

4. Sett en kragemutter litt inn i røret og modifiser kragen.

Ytre diameter (D) Dybde (A) Kragestørrelse (B)

ø6,35 mm 1,3 mm 8,7 - 9,1 mm

ø9,52 mm 1,8 mm 12,8 - 13,2 mm

ø12,70 mm 2,0 mm 16,2 - 16,6 mm

ø15,88 mm 2,2 mm 19,3 - 19,7 mm

Rør Krage

90°± 2°

2±54

R 0.4~0.8

B

Ytre diameter
Dreiemoment

ø6,35 mm 14~18 140~180
ø9,52 mm 34~42 350~430

ø12,70 mm 49~61 500~620
ø15,88 mm 68~82 690~830

Skjæring eller utvidelse av røret

FORSIKTIG

MERKNAD
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Installering og kobling av dreneringsrøret til innendørsanlegget
Når du installerer avløpsslangen for innendørsanlegget, må du kontrollere om kondensdreneringen er tilstrekkelig.   
Når du legger avløpsslangen gjennom 65 mm hullet boret i veggen, sjekk følgende:

Installasjon av avløpsslange

1. Om nødvendig, koble 2 meters forlengelse av dreneringsslangen til avløpsslangen.
2. Hvis du bruker utvidelsen av avløpsslangen, isoler innsiden av utvidelsen til avløpsslangen med et skjold.

3. Monter avløpsslangen inn 1 av 2 hull for avløpsslangen, og fest deretter slutten av avløpsslangen tett med en 
klemme.

4. Når du utvider avløpsslangen, hold enden av dreneringsslangen og 
utvidelsesslangen, roter og sett inn avløpsslangen i utvidelsesslangen for 40 - 45 
mm. Pass på at de to slangene er koblet skikkelig til, slik at det ikke oppstår vannlekkasje.

5. Koble avløpsslangen etter bruk av skumisolasjon for å dekke den utvidede slangen. Bruk deretter vinyltape for å 
dekke hver side av tilkoblingen med 20 mm.

ikke bruker det. 

Ikke knytt dreneringsslange til forsamlingsrøret som kan føre til vannlekkasje.

Vegg

Innendørsenhet
Avløpsslange

Avløpsslangen må 
IKKEskråne oppover. 

Enden av avløpsslangen må 
ikke plasseres under vann.

Avløpsslangen må ikke 
være bøyd.

Hold en avstand på minst 
5cm mellom slutten av 
dreneringsslangen og bakken.

5cm 
eller 
mer

Ikke plasser enden av 
avløpsslangen i et hulrom.

Grøft

1) Riktig tilkobling

RørAvløpsslange

2) Feil tilkobling

RørAvløpsslange

Hull for 
avløpsslange

FORSIKTIG
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Avløpsslange Avløpsslangeforlengelse
Avløpsslange Avløpsslangeforlengelse

40~45 mm

Skumisolasjon

20 mm 
eller mer

20 mm 
eller mer

Vinyltape

Skifte retningen til avløpsslangen

ytterligere detaljer. 

 
Mangelfull installasjon kan forårsake kondensatlekkasje.

 
Avløpsslangetilkoblinger må være lett tilgjengelige og kunne repareres. 

6. Legg avløpsslangen under kjølerøret, og hold avløpsslangen stram.
7. Legg avløpsslangen gjennom hullet i veggen. Sjekk om det skrår 

nedover som vist på bildet.
8. Ved hjelp av naturlig drenering, sjekk at dreneringen er normal.

Skjold

Avløpsslange Avløpsslangeforlengelse

Installering og kobling av dreneringsrøret til innendørsanlegget

 
Kontroller at det ikke kommer vann inn i elektriske komponenter. 

Endre retning kun når det er nødvendig.

1. Løsne gummihetten med tang.

2. Løsne avløpsslangen ved å trekke den ut og vri til venstre.

3. Sett i avløpsslangen ved å feste den med skruen inn i sporet på 
avløpsslangen og utløpet av dryppannen. 

4. Fest gummihetten med en skrutrekker ved å vri den mot høyre til den 
festes til slutten av sporet.

5. Sjekk for lekkasje på begge sider av avløpet.

Avløpsslange

Skruehull

Skrue

Gummihetter

Utløp til dryppanne

Hell vann i pilens retning. Retning for drenert vann

FORSIKTIG

FORSIKTIG
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Installering og kobling av avløpsslangen til utendørsanlegget

Under oppvarming kan is akkumuleres. Kontroller om kondensdreneringen er tilstrekkelig under tiningsprosessen.  For 
tilstrekkelig drenering, gjør følgende.

1. Sett tappepluggen i avløpshullet på undersiden av utendørsanlegget.

2. Koble en avløpsslange til tappepluggen.

3. Sikre at kondensdreneringen er tilstrekkelig.

Ramme

Jordet

Estimert 
snøfall

Snøsikker hette

Bunnflaten til utendørsanlegget

Avløpsslange

Dreneringshull

Tappeplugg

Dreneringshull
Tappepluggbakken og den nedre overflaten til utendørsanlegget.

 
For å unngå denne hendelsen, installer en ramme som er høyere enn 
antatt snøfall. I tillegg kan du installere en snøsikker hette for å unngå at 
snø samles på utendørsdelen.

Utedørsenheten er lastet med tilstrekkelig R-410A kjølemedium.  Ikke slipp R-410A ut i atmosfæren: det er en klimagass, dekket 
av Kyoto-protokollen, med et globalt oppvarmingspotensiale på (GWP) = 2088. 
Du bør tømme luften i innendørsanlegget og i røret. Hvis luften forblir i kjølerørene, vil det påvirke kompressoren.  
Dette kan føre til reduksjon av kjølekapasitet og funksjonssvikt. Bruk vakuumpumpe som vist i bildet. 

forbindelsesrøret. Når kjølemiddelrøret ikke er riktig koblet og kompressoren arbeider med service-ventilen åpen, 
trekkes luft inn i røret, og det gjør trykket inne i kjølemediets syklus unormalt høyt. Dette kan forårsake eksplosjon 
og skade.

Tømming av tilkoblede rør

FORSIKTIG
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1. Koble hvert monteringsrør til riktig ventil på utendørsanlegget, og stram 

kragemutteren.

2. Stram mutterne, først med hendene, og deretter med en momentnøkkel, til 

følgende moment.

Utendørsenhet Innendørsenhet
Gasslinjeside

Væskelinjeside

 
Dette er nødvendig for bedre vakuumdrift (full ÅPEN stilling av 
elektronisk ekspansjonsventil - EEV -).

3. Kople påfyllingsslangen til lavtrykk-siden av manifoldmåleren til en gass-

serviceport som vist på bildet.

4. Åpne ventilen til lavtrykk-siden av manifoldmåleren mot klokken.

5. Tøm ut luften i det tilkoblede røret med vakuumpumpen i ca. 15 minutter. 

  Sørg for at trykkmåleren viser -0,1 Mpa (-76 cmHg) etter ca. 
10 minutter.  
Denne prosedyren er svært viktig for å unngå gasslekkasje. 

  Lukk ventilen til lavtrykkssiden av manifoldmåleren mot klokken. 

  Slå av vakuumpumpen. 

  Sjekk i to minutter om det finnes trykkendringer.

  Fjern slangen til lavtrykk-siden av manifoldmåleren.

6. Sett en ventilkork for væske- og gass-serviceporten til åpen stilling.

Vakuumpumpe

Manifoldmåler

Ventil

Gass-service 
port<Lavt trykk> 

Flytende serviceport  
<Høyttrykk> Vakuumpumpe 

(Forhindring av 
bakflyt)

Ytre 
diameter

Dreiemoment

ø6,35 mm 14~18 140~180
ø9,52 mm 34~42 350~430

ø12,70 mm 49~61 500~620
ø15,88 mm 68~82 690~830

Tømming av tilkoblede rør

FORSIKTIG

MERKNAD

Legg til kjølemiddel i henhold til tabellen nedenfor: 

Hvis du bruker et rør som er lengre enn 5 m,

‘15’ g av kjølemiddel R-410A må legges til for hver ekstra meter.

Hvis du bruker et rør som er kortere enn 5 m,

Tømmetiden er normal.

Se servicemanualen for mer informasjon.

Legg til kjølemedium
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Type kjølemiddel GWP-verdi

R-410A 2088

GWP = Global Warming Potential

Innendørsenhet

Utendørsenhet

d

=( ) kg
=( ) kg + = ( ) kg

a

cb

Dette produktet inneholder fluorholdige klimagasser som omfattes av 
Kyoto-protokollen.  
Ikke slipp gassene ut i atmosfæren.
Hermetisk forseglet system.

1. Vennligst fyll på med uutslettelig blekk, 

  fabrikken ansvarlig for kjølemedium i produktet, 

   ekstra kjølemedium fykt i feltet og 

  +  den totale ladningen kjølemedium sendt med produktet.

R-410A er en blandet type kjølemedium. Det er nødvendig for å fylle opp under væskeforhold. Følg instruksjonene nedenfor 
ved fylling av kjølemiddel fra kjølemiddelsylinderen til utstyret. 

1. Før du fyller, sjekk om sylinderen har en hevert eller ikke. 

Det er to måter å fylle opp kjølemediet.

Viktig informasjonsforskrift om kjølemediet som brukes

Fyll kjølemediet i væskeform ved hjelp av et væskerør

a.   Fabrikkens fyllemengde for produktet:  
se enhetens navneplate

b.   Ekstra kjølemedium lastet i feltet (se informasjonen ovenfor 
for mengde kjølemiddel for påfylling.)

c.  Total fyllemengde
d.   Kjølemiddelsylinder og manifold for fylling

avstengningsventilen).

Sylinder med hevert

Hevert

  Fyll kjølemediet med sylinderen 
oppreist.

Sylinder uten hevert

  Fyll kjølemediet med sylinderen opp ned.

egenskapene til utstyret variere.
 

Velt sylinderen hvis den ikke har hevert.

FORSIKTIG
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Utføring av gasslekkasjetester

C DA

B

Sørg for å sjekke om det lekker gass før du fullfører installeringen (kobler monteringsøret og slanger mellom innendørsanlegget 
og utendørsanlegget, isolererer kablene, slange og rør, og fastsetter innendørsanlegget til monteringsplaten).

For å sjekke om det lekker gass på utendørsanlegget,

Kontroller ventil A og B ved hjelp av en lekkasje-detektor.
For å sjekke om det lekker gass på innendørsenheten,

Sjekk kragemutteren C og D ved hjelp av en lekkasjedetektor.

Lekkasjetest med nitrogen (før åpning av ventiler) 

For å oppdage grunnleggende kjølemedielekkasje før gjenskaping av vakuum og resirkulering av R-410A, er det ansvarlig 
av installatør  å sette hele systemet under trykk med nitrogen (ved hjelp av en sylinder med trykkforminsker) ved et trykk 
på over 40 bar (måler).

Lekkasjetest med R-410A (etter åpning av ventiler) 

Før åpning av ventiler, tøm all nitrogen fra systemet og skap vakuum i henhold til side 49-51. 
Etter åpning av ventiler, sjekk lekkasjer ved hjelp av en lekkasjedetektor for kjølemedium.

Nedpumping (før du kobler kjølemedietilkoblinger for reparasjon, flytting eller fjerning av enheten) 

Nedpumping er en operasjon hvis formål er å samle alle systemkjølemiddel i utendørsanlegget.
Denne operasjonen må utføres før frakobling av kjølemiddelslangen for å unngå tap av kjølemedium til atmosfæren.

 Steng av væskeventil med unbrakonøkkel.
  Slå på systemet med kjøling med vifte på høy hastighet.
( Kompressor vil umiddelbart starte, forutsatt tre minutter har gått siden siste stopp).
 Etter 2 minutters drift, steng sugeventilen med samme skrunøkkel.
 Slå av systemet og slå av strømnettet.
 Koble fra slangen. Etter frakobling, beskytt ventiler og rørender mot støv.
 Skade på kompressoren kan oppstå ved drift med negativ sugetrykk.

Test del for utendørsenhet

Tiltrekningsmoment for kroppslokk
(Henvis til tabellen)

Ladekjerne

Spindel

R-22: Skruens diameter - 7/16-20UNF
R-410A: Skruens diameter - 1/2-20UNF

Tiltrekningsmoment for lokk for ladeport
(Henvis til tabellen)

Test del for innendørsenhet

  Før inspisering av lekkasjen, bruk en stillbar 
momentnøkkel for å lukke lokket for serviceventilen. 
(Oppfyll med et tiltrekningsmoment for hver størrelse 
av diameteren og stram lokket godt for å forhindre 
lekkasje.).
  For å sjekke for en mulig lekkasje, sett inaktiv gass inn 
i rørene som er koblet til innendørs-/utendørsenheter 
og sjekk tilkoblingsdelen av innendørs-/
utendørsenhetene med såpeskum eller væske for 
lekkasjesjekk.

Ytre 

diameter 

(mm)

Tiltrekningsmoment

Kroppslokk (N m)
Lokk for ladeport 

(N m)

ø 6,35 20 - 25

10 - 12
ø 9,52 20 - 25
ø12,70 25 - 30
ø15,88 30 - 35
ø19,05 35 - 40

( 1 N m = 10 kgf cm )
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'612' mm

Gummiben

'31
7'
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Montering av innendørsanlegget

Isolasjon

Rør

Utfør følgende arbeid på området der gasslekkasjetesten ble tidligere gjort .

Etter å ha sjekket om det lekker gass i systemet, isoler røret, slangen og kabler.  
Plasser deretter innendørsenheten på monteringsplaten.

1. For å minimere kondensering, vikle skumisolasjon (som vist i figuren) på en del 

uten isolasjon på enden av rørene.

2. Vikle rør, monteringskabelog avløpsslange med vinyltape. 

3. Plasser bunten (røret, monteringskabelen og avløpsslangen) i den nedre 

delen av innendørsenheten forsiktig så den ikke visesfra baksiden av 

innendørsenheten.

4. Hekt innendørsenheten til monteringsplaten og flytt enheten til høyre og 

venstre til det er skikkelig på plass.

Installer utendørsanlegget plant på et stabilt underlag for å unngå dannelse av støy og 
vibrasjoner, spesielt hvis du installerer enheten i nærheten av en nabo. 
Hvis du installerer utendørsanlegget på et sted utsatt for sterk vind eller i høyden, monter 
den til en passende støtte (vegg eller bakken).

1. Plasser utendørsanlegget som angitt på toppen av enheten for å slippe luften ut 

riktig.  

2. Fest utendørsanlegget plant til passende støtte ved hjelp ankerboltene.  

3. Hvis utendørsanlegget er utsatt for sterk vind, installer skjoldplatene rundt 

utendørsanlegget slik at viften kan fungere korrekt.

5. Pakk resten av røret inn med vinyltape.

6. Fest røret til veggen ved hjelp av klemmer (valgfritt).

Monteringsplate

Tilkoblingskabler

Tilkoblingsrør
Vinyltape

Avløpsslange
innendørsenheten på en installasjonsplate.

Monter utendørsanlegget

utendørsanlegget;

vibrasjon overført av utendørsanlegget mot veggen.

Utendørsenheten monteres på veggen med stativ

Myk gummi utformet for å dempe 
vibrasjoner fra stativ til veggen.  

(Følger ikke med produktet)

Designet for å dempe gjenværende 
vibrasjoner fra utendørsanlegget til 
stativet.  
(Følger ikke med produktet)

FORSIKTIG

MERKNAD
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Sluttkontroll og prøvedrift

Nedpumpingsprosedyre (når du fjerner produktet)
1. Slå klimaanlegget på og velg kjølemodus for å kjøre kompressoren i 3 minutter.  

2 . Åpne ventilhettene på høy- og lavtrykkssidene.  

3 . Bruk L-skrunøkkel å lukke ventilen på høytrykkssiden.  

4 . Etter omtrent 2 minutter, steng ventilen på lavtrykkssiden. 

5 . Stans driften av klimaanlegget.  

6 . Koble fra rørene.

For å fullføre installasjonen, utfør følgende kontroller og tester for å sikre 
at klimaanlegget fungerer ordentlig.

Kontroller følgende:

 
 

 
 

 
 

1. Trykk på Strøm  og kontrollere følgende:

 Indikatoren på innendørsenheten lyser. 
  Viftebladene åpnes og viften girer opp for drift. 

3. Trykk på Luftretning  på fjernkontrollen:

 Viftebladene fungerer skikkelig.

4. Trykk på   Strøm-knappen for å justere temperaturen.

2. Trykk på Mode-knappen for å velge kjøle- eller varme-modus. 

 I Cool-modus, bruk Temp + eller – knappen og sett temperaturen til16 °C. 

  I Heat-modus, bruk Temp + eller – knappen og sett temperaturen til 30 °C. 

Avkjølingsmodus (kontroll av innendørsenhet)  Lufttemp for inntak - Utgangs 
lufttemp:  
Fra 10 °C til 12 °C (veiledende delta T)

 Varmemodus (kontroll av innendørsenhet)  Lufttemp for utløp - Inngangs lufttemp: 
Fra 11 °C til 14 °C (veiledende delta T) 

 I oppvarmingsmodus kan innendørs viftemotor være slukket for å unngå at kaldluft 
blåses inn temperert plass. 

varm luft vil blåses ut.

luftbehandling.

lagring på et hendig og trygt sted.
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Hvordan du kobler til utvidede strømkabler

1. Som vist i figuren, løsner skjoldene fra gummi/kabelpå strømkabelen.  

-  Trekk av 20 mm fra kabelskjoldene av det allerede instalrte røret.

2. Sett begge sider av kjernenkabelen til strømkabelen inn i koplingsmuffen..

3. Ved hjelp av en kompressor, komprimer de to punktene og snu det og 

komprimer ytterligere to poeng på samme sted.

 -  Kompresjondimensjonen bør være 8,0.

 -  Etter komprimering , trekk begge sider av kabelen for å sikre at den sitter 

godt inne.

4. Pakk den inn med isolasjontape to ganger og plasser sammentrekningsrøret i 

midten av isolasjonstapeen.

5. Påfør varme til sammentrekningsrøret for å komprimere den.

6. Etter rørsammentrekningener fullført, pakk den inn med isolasjontape til 

slutt.

Verktøy Krimptang Koplingsmuffe (mm) Isolasjontape Sammentrekningsrør (mm)

Spesifikasjon MH-14 20 x Ø 7,0(HxYtre 
diameter) Bredde 18 mm 50 x Ø 8,0(LxYtre diameter)

Form

40 mm

Isolasjontape

Sammentrekningsrør

(Enhet: mm)

120
60

202020

180

Strømkabel (levert av oss)

20

Strømledning

Koplingsmuffe

Komp. dim.

Komprimer den 4 ganger

5 mm

Isolasjontape

sammentrekningrør.

 
-  Ufullstendige ledningstilkoblinger kan føre til elektrisk støt eller brann.

   Elementer å forberede  
(Kompressor og isolasjonstape skal forberedes av en installatør.)
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