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Forholdsregler

Innhold

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.

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

            
•  Koble alltid klimaanlegget fra strømforsyningen før det utføres service eller oppnås tilgang til 

interne komponenter.
•  Kontroller at installasjon og testoperasjoner utføres av kvalifisert personell. 
•  Kontroller at klimaanlegget ikke er installert på et lett tilgjengelig område.
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  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.
  Ikke demonter og modifiser oppvarmingsenheten etter eget skjønn.
  Alle materialer som brukes for produksjon og pakking av klimaanlegget kan gjenvinnes.
  Emballasjen og batterier i fjernkontrollen (ekstrautstyr) må håndteres i overensstemmelse med gjeldende lover.
  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.
  Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som 

mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir passet på eller får instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er 
ansvarlig for sikkerheten deres; Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.

  For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer som har nedsatt sanseevne eller 
fysisk eller psykisk funksjonsevne eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner om 
hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og 
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

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.)

	 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.

	 Våre enheter bør installeres i samsvar med stedene vist i installasjonshåndboken, for å sikre tilgjengelighet fra begge sider 
og tillate at reparasjoner eller vedlikeholdsfunksjoner kan utføres. Enhetens komponenter skal være tilgjengelig og lett å 
demontere uten å sette mennesker og objekter i fare.

 Av denne årsaken, når bestemmelsene i installasjonshåndboken ikke er overholdt, vil IKKE kostnadene nødvendig for å få 
tilgang til og reparasjon av enheten (i SIKKERHETSBETINGELSER, som fremstilt i de gjeldende reguleringene), med seler, 
stiger, stillaser eller annet løftesystem ansett som en del av garantien og vil bli belastet sluttkunden.

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.

 Utstyr frakoplet fra strømforsyningen skal være fullstendig frakoplet i tilfelle av overspenningskategorien.
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AAForberedelse for installasjon av utendørsenheten
Klimaanlegget bruker kjølemiddel R-410A.

A Type: AC026JXSCEH / AC035JXSCEH

  Varmepumpe

Beskyttende 
tøystykke

VaierFlytte utendørsenheten med vaier

Fest utendørsenheten med to vaiere på minst 8 m som vist på illustrasjonen. Legg et 
tøystykke mellom utendørsenheten og vairene for å unngå skader eller riper, og flytt 
deretter enheten.

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

(Enhet: mm)

285

790

50 562 12

60

54
8

34
3

Mål og vekt

Type Modell Nettodimensjoner (b x d x h) (mm) Nettovekt (kg)

Utendørsenhet
AC026JXSCEH 790 x 285 x 548 37,0

AC035JXSCEH 790 x 285 x 548 37,0

Modellspesifikasjoner (mål og vekt)
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Avgjøre hvor utendørsenheten skal monteres

Sikring

Utendørsenhet

Stereo

Utendørsenhet

  Utendørsenheten må ALDRI plasseres på siden eller opp-ned, da kompressorens smøreolje vil gå inn i avkjølingskretsen og 
alvorlig skade enheten.

   Velg et sted som er tørt og solfylt, men ikke eksponert mot direkte sollys eller sterk vind.
   Ikke blokker passasjer eller gjennomganger.
   Velg en plassering hvor støyet fra klimaanlegget ikke forstyrrer naboer når det er i gang.
   Velg en plassering som gjør det lett å koble rør og kabler til innendørsenheten.
   Installer utendørsenheten på en flat, stabil overflate som kan støtte ders vekt og ikke genererer unnødvendig støy eller 

vibrasjon. 
   Plasser utendørsenheten slik at luftstrømmen er rettet mot et åpent område. 
   Pass på at det er tilstrekkelig avstand rundt utendørsenheten, spesielt fra radioer, datamaskiner, stereoanlegg, o.l. 

  Hvis utendørsenheten installeres høyt oppe, er det viktig å sørge for at sokkelen står støtt. 
  Kontroller at vannet som drypper fra dreneringsslangen renner til rett sted.
  Når du installerer utendørsenheten ut mot en vei, bør du installere den minst 2 m over bakken eller sørge for at 

forbipasserende er skjermet fra varmen fra utendørsenheten. (Stedet for installasjon: Revisjon av forskriften for 
bygninganlegg i loven til bygning- og transportdepartementet. 

•  Du har nettopp kjøpt et klimaanlegg og det er blitt installert av en installatør.
•  Dette utstyret må installeres i henhold til de nasjonale elektriske regler.
•  Siden utendørsenhetens nettovekt er på mer enn 60 kg, anbefaler vi at den ikke installeres hengende på 

veggen, men heller stående på bakken.
•  Hvis utendørsenheten er installert nær havet eller på et sted hvor det finnes svovelsyregass, kan det oppstå 

korrosjon i utendørsenheten, og dette kan forårsake feil på produktet.

1,5m eller m
er

Innendørsenhet Kontroll

Luftlederkanal
(Dette produktet tilbys 
ikke av Samsung)

1m
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lle
r m

er

1m
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er

1,
5m
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lle
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er

1,5m eller m
er

1,5m eller mer

Sikring

200mm

300mm

FORSIKTIG
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  Når du installerer utendørsenheten i nærheten av havet, må du sørge for at den ikke er direkte utsatt for havbris. Dersom 
du ikke kan finne et passende sted uten eksponering for direkte havbris, må du sette opp en beskyttelsesvegg.

  Installer utendørsenheten på et sted (for eksempel nær bygninger e.l.) hvor den beskyttes mot havbris, som kan 
skade den.

  Dersom du ikke kan unngå å installere utendørsenheten nær havet, må du sette opp en beskyttelsesvegg rundt 
den for å skjerme den for havbris.

•  Beskyttelsesveggen bør konstrueres av et solid materiale, 
som for eksempel betong, for å skjerme mot havbris, og 
høyden og bredden på veggen bør være halvannen ganger 
større enn utendørsenheten. Sørg også for at det er minst 700 
mm mellom veggen og utendørsenheten for gi tilstrekkelig 
ventilasjon for utløpsluften.

  Installer utendørsenheten på et sted der vannet enkelt kan dreneres.
  Hvis du ikke kan finne et sted som tilfredsstiller forholdene beskrevet ovenfor, kontakter du produsenten. Sørg 

for å fjerne havvann og støv fra utendørsenhetens varmeveksler og å rustbeskytte den. (Minst én gang i året.)

Utendørsenhet

Havbris

Hav

Utendørsenhet

Havbris

Hav

Utendørsenhet

Havbris

Hav

Beskyttelsesvegg

Avgjøre hvor utendørsenheten skal monteres

Ustabil strømtilførsel eller spenning kan forårsake feil på delene eller kontrollsystemet. (Dette kan gjelde på skip eller 
andre steder der strøm hentes fra en egen generator, osv.).
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Krav til plass for utendørsenhet

Ved montering av 1 utendørsenhet

(Enhet: mm)
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❋❋ Når luftutløpet er ut fra veggen ❋❋ Når luftutløpet er inn mot veggen
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2000 eller mer

❋❋ Når 3 sider av utendørsenheten er blokkert av vegg ❋❋ Når den øvre delen av utendørsenheten og luftutløpet er inn 
mot veggen
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❋❋ Når den øvre delen av utendørsenheten og luftutløpet er ut 
fra veggen

❋❋ Når for- og baksiden av utendørsenheten er inn mot veggen



AA

8

Ved montering av 1 utendørsenhet (med vindskjerm)

(Enhet: mm)
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❋❋ Når luftutløpet er ut fra veggen ❋❋ Når luftutløpet er inn mot veggen
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❋❋ Når 3 sider av utendørsenheten er blokkert av vegg ❋❋ Når den øvre delen av utendørsenheten og luftutløpet er inn 
mot veggen

60
0 

el
le

r m
er

300 eller mer

30
0 

el
le

r m
er

15
00

 el
le

r m
er

❋❋ Når den øvre delen av utendørsenheten og luftutløpet er ut 
fra veggen

❋❋ Når for- og baksiden av utendørsenheten er inn mot veggen

Avgjøre hvor utendørsenheten skal monteres
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Ved montering av flere utendørsenheter

(Enhet: mm)
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❋❋ Når for- og baksiden av utendørsenheten er inn mot veggen ❋❋ Når den øvre delen av utendørsenheten 
og luftutløpet er inn mot veggen

1500 eller mer 600 eller mer 3000 eller mer 300 eller mer3000 eller mer

❋❋ Når 3 sider av utendørsenheten er blokkert av vegg
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Ved montering av mer enn 1 utendørsenhet (med vindskjerm)

(Enhet: mm)
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❋❋ Når 3 sider av utendørsenheten er blokkert av vegg
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❋❋ Når for- og baksiden av utendørsenheten er inn mot veggen

1500 eller mer 600 eller mer 3000 eller mer 300 eller mer3000 eller mer

❋❋ Når 3 sider av utendørsenheten er blokkert av vegg

•	 Enhetene må monteres i samsvar med de avstandene som er angitt, slik at det er mulig å få tilgang fra alle 
sider, enten for å garantere at vedlikeholdsarbeid kan utføres riktig, eller for å reparere produktene.  Delene 
i enheten må kunne nås og fjernes helt under trygge forhold (for mennesker og ting).

FORSIKTIG

Avgjøre hvor utendørsenheten skal monteres
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Installasjon av utendørsenhet

(Enhet: mm)

Hull for ankerbolt

Utendørsenheten må installeres på en hard og stødig sokkel for å unngå en økning av støynivå og vibrasjoner. Hvis 
utendørsenheten installeres på et sted med sterk vind eller i høyden, er det ekstra viktig at enheten er festet til noe som gir god 
støtte (vegg eller bakken). 
Fest utendørsenheten med ankerbolter.

•  Ankerbolten må være minst 20 mm over sokkelen.

•  Lag et dreneringsavløp på sokkelen for drenering fra utendørsenheten.
•  Hvis utendørsenheten er installert på taket, må du sjekke takets styrke og gjøre enheten vanntett.

Støtte for utendørsenheten

20
m
m

Ankerbolt

Utendørsenhet

Sokkeloverflate

Støtte for 
utendørsen-
heten

UTENDØRSENHETEN MONTERES PÅ VEGGEN MED STATIV

 - Sikre at veggen vil kunne suspendere vekten av stativet og 
utendørsanlegget;

 - Installer stativet så nær søylen som mulig;

 -  Installer maljen riktig for å redusere støy og gjenværende vibrasjon overført 
av utendørsanlegget mot veggen.

612

790

28
5 713

343

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

Myk gummi utformet for å 
dempe vibrasjoner fra stativ 
til veggen. (Følger ikke med 

produktet)

MERKNAD

FORSIKTIG

Ved installasjon av luftlederkanal
•  Kontroller og sørg for at skruene ikke skader kobberrøret.
•  Fest luftlederkanalen i viftedekslet.FORSIKTIG
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Koble til kabelen
To elektroniske kabler må være koblet til utendørsenheten.

 Tilkoblingskabelen mellom innendørs- og utendørsenheten.
 Strømkabelen mellom utendørsenheten og hjelpebryteren. 
 For det russiske og europeiske markedet er det spesielt viktig å kontakte strømforsyningsmyndighetene før installasjonen 

for å fastslå nettets impedans for å sørge for samsvar.

•  Koble først til kjøletilkoblinger og så elektriske tilkoblinger når du installerer enheten. Hvis enheten er avinstallert, 
må du først koble fra elektriske kabler, og deretter kjøletilkoblinger.

•  Koble klimaanlegget til jordingssystemet før du utfører elektrisk tilkobling.
•  Når du installerer enheten, må du ikke bruke sammenkoblingsledning.

ELCB
   1

OR

InnendørsenhetStrømkabel

Utendørsenhet Kommunikasjonskabel

Jording

Strømkabel
Kommunikasjonskabel

Eksempel på klimaanleggsystem

Når du bruker jordfeilbryter for én fase

Spesifikasjon for automatsikring og strømledning

   En jordfeilbryter må monteres siden dette produktet er utstyrt med en basevarmer.

Type 
utendørsenhet

Modell Utendørsenheter Maksimal inngangsstrøm [A] Strømforsyning

Utendørsenhet Innendørsenhet
Nominell Spenningsområde Utendørs (Ned_Amp)

Innendørs Total MCA MFA
Hz Volt Min. Maks. Kjøling Varme

A

AC026JXSCEH AC026JNNCEH 50 220-240 198 264 10 10 1,0 11,0 11,0 12,5

AC026JXSCEH AC026KNADEH 50 220-240 198 264 10 10 0,3 10,3 11,0 12,5

AC035JXSCEH AC035JNNCEH 50 220-240 198 264 10 10 1,0 11,0 11,0 12,5

AC035JXSCEH AC035JNMCEH 50 220-240 198 264 10 10 2,7 12,7 12,7 13,97

AC035JXSCEH AC035KNADEH 50 220-240 198 264 10 10 0,3 10,3 11,0 12,5

  Strømledning er ikke levert med klimaanlegget.
  Velg strømforsyningsledning i henhold med relevante lokale og nasjonale reguleringer.
  Ledningsstørrelse må overholde den gjeldende lokale og nasjonale kode.
  Spesifikasjoner for lokal strømledning og grenledning er i samsvar med lokal ledning.
  Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12 (060/071) og IEC 61000-3-2 (026/035/052)

FORSIKTIG
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•	  Strømledninger for deler av innretninger for utendørsbruk skal ikke være lettere enn en polykloropen-avskjermet 
fleksibel ledning. (Kodeangivelse IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F eller IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)

•	 Velg strømledning basert på MCA.
•	 MFA er brukt for å velge automatsikring og jordfeilavbryter (automatsikring for jordingslekkasje).
•	 MCA representerer maksimal inngangsstrøm.
•	 MFA representerer kapasitet som kan akseptere MCA.
•	  Den totale lengden på kommunikasjonskabelen må ikke overstige 60 m. Hvis den overstiger 60 m vil den kanskje 

ikke tilfredsstille EN55014-1-standarden.
•	 Spesifikasjoner for kommunikasjonskabelen: 2G, 0,75 mm2 eller mer.
Forkortelser :    MCA : Min kretsampere (A) ;    MFA : Maks sikringsampere. (A)

Spesifikasjoner for enfaset rekkeklemme
Vekselstrøm: M4-skrue Kommunikasjon: M4-skrue

1(L) 2(N) NL

11,4

11,4

10,1 10,1

Når du installerer innendørsenheten på et data- eller nettverksrom, må du bruke dobbeltskjer-
met kabel av type FROHH2R (Tape aluminium/polyesterflettet + kopper) .

Innendørs strømforsyning
Kommunikasjonskabel Hjemmeserver

Strømforsyning Maks/Min(V) Innendørs strømkabel
220-240 V, 50 Hz ±10% 0,75~1,5mm², 3 ledninger 1,5mm², 2 ledninger 0,75mm², 2 ledninger

Spesifikasjoner mellom innendørs og utendørs koplingskabel (Felles i bruk)

 Strømledninger for deler av innretninger for utendørsbruk skal ikke være lettere enn en polykloropen-avskjermet fleksibel 
ledning. (Kodeangivelse IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F eller IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)

Ved utviding av den elektriske ledningen bør du ikke bruke en rund-formet trykk-kontakten.
- Ufullstendige ledningstilkoblinger kan føre til elektrisk støt eller brann.

MERKNAD

ADVARSEL
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Koblingsskjema for strømkabel
Når du bruker jordfeilbryter for én fase

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

1(L) 2(N) NL

ELB

MCCB

MCCB

Strømforsyning Elektrisk komponentboks

Innendørsenhet

Innendørs strøm

KommunikasjonskabelHovedstrømkabel

Kabelklemme

Kabelstropp

•  Du kobler strømkabelen i rekkeklemmen for strømtilførsel og fester den med en klemme. 
•  Den ubalansert strømmen må holdes innen 2 % av forsyningseffekten. 
 -   Hvis strømmen er mer ubalansert, kan det forkorte levetiden på kondensatoren. Hvis ubalansert strøm overskrider 4 % av 

forsyningseffekten, beskyttes innendørsenheten. Den stoppes og feilmodus vises. 
•  Beskytt produktet mot vann og mulig støt ved å legge strømkabelen og tilkoblingsledningen til innendørs- og 

utendørsenheten i kanaler. (med passende IP-klassifisering og valg av materialer for installasjonen)
•  Kontroller at tilkoblingen av hovedforsyningen skjer via en bryter som kobler fra alle polene, med kontaktavstand på minst 3 

mm.
•  Utstyr frakoplet fra strømforsyningen skal være fullstendig frakoplet i tilfelle av overspenningskategorien.
•  Hold avstand på minst 50 mm mellom strømkabelen og kommunikasjonskabelen.

1 fase
Koblingsskjema for tilkoblingsledningen

1(L) 2(N) NL

Innendørsenhet

Hovedstrømkabel
Kabelklemme

Innendørs 
strøm

Kommunikasjonskabel

Kabelstropp

1(L) F2
F12(N)

 •   Legg de elektriske ledningene slik at frontdekslet ikke stikker opp når du kobler til ledningen, og fest frontdekslet 
godt.

  •    Jordledningen til kabelen til innendørs- og utendørsenheten må være festet til en myk tinnbelagt kabelsko i 
kobber med hull for M4-skrue (FØLGER IKKE MED TILBEHØRET TIL ENHETEN).

Koble til kabelen

FORSIKTIG

MERKNAD
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•  Når du kobler til kablene, kan du koble kablene til den elektriske delen eller koble dem gjennom hullene nedenfor 
avhengig av stedet.

•	 	Før	overføringsledninger	mellom	innendørs-	og	utendørsenheten	gjennom	et	kabelrør	for	å	beskytte	dem	
mot ytre krefter, og før kabelrøret gjennom veggen sammen med kjølemiddelrøret.

•  Fjern alle ujevnheter rundt kanten av utsparingshullet, og fest kabelen til utsparingshullet utendørs med fôring 
med elektrisk isolasjon for eksempel gummi e.l.

•  Du må legge kabelen i et beskyttelsesrør.
•  Hold avstand på minst 50 mm mellom strømkabelen og kommunikasjonskabelen.
•  Når kablene er tilkoblet gjennom hullet, fjerner du bunnplaten.

   Bruk kun angitte kabler.
   Koble til med en skrutrekker som kan bruke angitt dreiemoment på skruene. 
   Hvis klemmene er løse, kan det forårsake brann. Hvis klemmene er tilkoblet for stramt, kan de bli skadet.

Tiltrekningsmoment	(kgf	•	cm)
M3 5,0~6,0
M4 12,0~15,0
M5 20,0~25,0

Koble til strømklemmen
   Kope til kablene til koplingstavlen ved bruk av en komprimert ringterminal.
   Dekk  til en loddefri lukket kabelsko og en tilkoblingsdel av strømkabelen, og koble den deretter til.

Sølvlodd

Nominelle 
dimensjoner 

for kabel 
[mm2(tommer2)]

Nominelle 
dimensjoner 

for skrue 
[mm(tommer)]

B D d1 E F L d2 t
Standard  

dimensjon 
[mm(tommer)]

Toleranse  
[mm(tommer)]

Standard  
dimensjon 

[mm(tommer)]
Toleranse  

[mm(tommer)]
Standard  

dimensjon 
[mm(tommer)]

Toleranse  
[mm(tommer)]

Min.  
[mm  

(tommer)]

Min.  
[mm  

(tommer)]

Maks.  
[mm  

(tommer)]

Standard  
dimensjon 

[mm(tommer)]
Toleranse  

[mm(tommer)]
Min.  
[mm  

(tommer)]

4/6 
(0,006/ 
0,009)

4(3/8) 9,5(3/8)
±0,2 

(±0,007) 5,6(1/4) +0,3(+0,011) 
-0,2(-0,007) 3,4(1/8) ±0,2 

(±0,007)
6 

(1/4)

5 
(3/16)

20 
(3/4)

4,3 
(3/16)

+ 0,2(+0,007) 
0(0) 0,9 

(0,03)
8(3/16) 15(9/16) 9 

(3/8)
28,5 

(1-1/8)
8,4 

(1-3/16)
+ 0,4(+0,015) 

0(0)

10(0,01) 8(3/16) 15(9/16) ±0,2 
(±0,007) 7,1(1/4) +0,3(+0,011) 

-0,2(-0,007) 4,5(3/16) ±0,2 
(±0,007)

7,9 
(5/16)

9 
(3/8)

30 
(1-3/16)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

1,15 
(0,04)

16(0,02) 8(3/16) 16(10/16) ±0,2 
(±0,007) 9(3/8) +0,3(+0,011) 

-0,2(-0,007) 5,8(1/4) ±0,2 
(±0,007)

9,5 
(5/16)

13 
(1/2)

33 
(1-5/16)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

1,45 
(0,05)

25(0,03)
8(3/16) 12(1/2)

±0,3 
(±0,011) 11,5(7/16) +0,5(+0,019) 

-0,2(-0,007) 7,7(5/16) ±0,2 
(±0,007)

11 
(3/8)

15 
(5/8) 34 

(1-3/8)

8,4 
(1-3/16) + 0,4(+0,015) 

0(0)
1,7 

(0,06)
8(3/16) 16,5(10/16) 13 

(1/2)
8,4 

(1-3/16)

35(0,05)
8(3/16) 16(10/16)

±0,3 
(±0,011) 13,3(1/2) +0,5(+0,019) 

-0,2(-0,007) 9,4(3/8) ±0,2 
(±0,007)

12,5 
(1/2)

13 
(1/2)

38 
(1-1/2)

8,4 
(1-3/16) + 0,4(+0,015) 

0(0)
1,8 

(0,07)
8(3/16) 22(7/8) 13 

(1/2)
43 

(1- 11/16)
8,4 

(1-3/16)

50(0,07) 8(3/16) 22(7/8) ±0,3 
(±0,011) 13,5(1/2) +0,5(+0,019) 

-0,2(-0,007) 11,4(7/16) ±0,3 
(±0,011)

17,5 
(11/16)

14 
(9/16)

50 
(2)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

1,8 
(0,07)

70(0,10) 8(3/16) 24(1) ±0,4 
(±0,015) 17,5(11/16) +0,5(+0,019) 

-0,4(-0,015) 13,3(1/2) ±0,4 
(±0,015)

18,5 
(3/4)

20 
(3/4)

51 
(2)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

2,0 
(0,078)

FORSIKTIG
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AAKople til kjølemiddelrøret
Rørsystem for kjølemiddel

•  Etter at rørene er blitt tilkoblet gjennom utsparingshullet, må du tette hullet.
•  Etter rørtilkoblingen må du være forsiktig for å unngå å ødelegge deler inne i enheten..

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

Lag minst én runde:
Det vil redusere støy og vibrering

Ytre diameter [mm] Minste tykkelse [mm] Temperaturklassifisering
ø6,35 0,7

C1220T-O
ø9,52 0,7

ø12,70 0,8
ø15,88 1,0
ø15,88 0,8 C1220T-1/2H  

ELLER 
C1220T-H

ø19,05 0,9
ø22,23 0,9

   Temperaturklassifisering og minste tykkelse for kjølerøret

•  Sørg for at du bruker C1220T-1/2H (mellomhardt) rør på mer enn Ø19,05 mm. Dersom C1220T-O (mykt) rør 
på Ø19,05 mm brukes, kan røret bli ødelagt og medføre skade.

L1

L0

H

Tabell for rørsystemet for kjølemiddelet

Rørlengde eller -høyde

AC026JXSCEH
AC035JXSCEH

Maks. tillatte lengde Faktiske rørlengde L0 + H + L1 20 eller mindre

Tillatte lengde i høyden Faktiske rørlengde H 15 eller mindre

FORSIKTIG

FORSIKTIG
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Koble sammen og fjerne luft i kretsen

Luften i innendørsenhet og i røret må tømmes. Hvis det er igjen luft i kjølerøret, vil det påvirke kompressoren og enten 
redusere kjøle-/varmekapasiteten eller føre til funksjonsfeil. Kjølevæske for luftrensing er ikke fylt opp i utendørsenheten. 
Bruk vakuumpumpe som vist i bildet.

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

2. Se illustrasjonen og stram kragemutteren (B), først manuelt og deretter med 
en momentnøkkel med følgende dreiemoment.

3. Kople til ladeslangen på lavtrykkssiden av manifoldmåleren til den fylte 
ventilen	som	har	en	serviceport	som	vist	på	figuren.

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

•  Kontroller den elektriske forbindelsen og la systemet være i «stand by 
modus». Ikke skru på systemet.

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

Vakuumpumpe

  Design og form varierer litt fra modell 
til modell.

•  Når du installerer, pass på at det ikke finnes lekkasjer. Når du tar ut kjølemediet, jorde 
kompressoren før du fjerner 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.

•  Koble innendørs- og utendørsenhetene sammen med et rør med konisk tilkobling (medfølger ikke). Bruk isolerte, 
usveisede, avfettede og deoksiderte kobberrør, (Cu DHP-type ISO1337 eller UNI EN 12735-1), egnet for trykk på 
minst 4200 kPa og sprengingstrykk på minst 20700 kPa. Kobberrør for vannsanitære bruksområder er helt uegnet.

•  For dimensjonering og grenser (høydeforskjell, linjelengde, maks bøyning, fyllmengde for kjølemiddel etc.) se avsnittet "Koble til 
kjølerøret".

B(væske)

A(gass)

5. Rens luften fra systemet ved bruk av en vakuumpumpe i omtrent 10 
minutter. 
   Lukk ventilen til lavtrykkssiden av manifoldmåleren mot klokken.

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

    Slå av vakuumpumpen. 
    Fjern slangen til lavtrykk-siden av manifoldmåleren.

6. Still inn ventilkorken for både væskesiden og gassiden for den fylte ventilen til 
åpen posisjon.

7.	 Monter	ventilskaftmutrer	og	servicepotdeksel	på	ventilen,	og	stram	dem	
med	en	momentkraft	på		183kgf•cm		med	en	momentnøkkel.

8. Kontroller at det ikke lekker gass. 
   På dette tidspunktet bør du sjekke om det lekker gass fra akselmutrene til 

treveisventilen (A) og fra hetten til serviceporten.

A

B

C

D

Utendørsenhet

(Væske)

(Gass)

FORSIKTIG

FORSIKTIG

FORSIKTIG

Ytre diameter (D) 	Dreiemoment	(N•m)

ø6,35 mm 14 ~18
ø9,52 mm 34 ~ 42

ø12,70 mm 49 ~ 61
ø15,88 mm 68 ~ 82
ø19,05 mm 100 ~ 120
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AAKutting/flaring av rørene
1. Sørg for at du har de nødvendige verktøyene tilgjengelig. (Rørkutter, brotsj, flaringverktøy og rørholder)

2. Hvis du ønsker å forkorte rør, skjærer du dem med en rørkutter og passer på at den avskjærte kanten fortsatt danner 
en 90° vinkel med siden av røret. Se på illustrasjonene nedenfor for eksempler på kanter som er kuttet korrekt og 
ukorrekt. 

3. For å forhindre gasslekkasje, må du fjerne alle ru kanter ved hjelp av en brotsj.

4. Sett en kragemutter på røret og modifiser flaren.

5. Kontroller at flaringen er korrekt ved å se på illustrasjonene nedenfor for eksempler på feil flaring. 

• Om rørene krever slaglodding, påse at OFN (Oksygenfri nitrogen) strømmer gjennom systemet.
• Nitrogens trykkområde er 0,02 ~ 0,05MPa.

Skjevt Grov Ru

Ytre diameter (D) Dybde (A)

ø6,35 mm(1/4") 1,3 mm
ø9,52 mm(3/8") 1,8 mm

ø12,70 mm(1/2") 2,0 mm
ø15,88 mm(5/8") 2,2 mm
ø19,05 mm(3/4") 2,2 mm

Ujevn 
tykkelse

SprukketSkadet 
overflate

BøyetKorrigere

FORSIKTIG

Ytre diameter (D, mm) Dreiemoment (N•m) Fakkeldimensjon (L, mm) Fakkelform (mm)

Ø 6,35 14~18 8,7~9,1

L
D90

° ±
2°

45
° ±

2° R 0,4~0,8Ø 9,52 34~42 12,8~13,2

Ø 12,70 49~61 16,2~16,6

Ø 15,88 68~82 19,3~19,7

Ø 19,05 100~120 23,6~24,0
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Utføre lekkasjetester

  Design og form varierer litt fra modell til 
modell.

LEKKASJETEST MED NITROGEN (før du åpner ventilene)
For å oppdage grunnleggende kjølemiddellekkasjer før vakuum gjenskapes og 
R-410A resirkuleres, er det installatørens ansvar å trykksette hele systemet med 
nitrogen (ved hjelp av en sylinder med trykkforminsker) ved et trykk på over 40 
bar (gauge).
LEKKASJETEST MED R-410A (etter du åpner ventilene)
Før ventilene åpnes lader du all nitrogenet i systemet og skaper vakuum. Etter at 
du åpner ventilene, sjekker du for lekkasjer ved hjelp av en lekkasjedetektor for 
kjølemiddel R-410A.
Når du er ferdig med alle tilkoblingene, ser du etter mulige lekkasjer ved hjelp 
av en lekkasjedetektor som er spesielt utformet for HFC-kjølemidler.

Sjekk om det lekker gass fra 
utendørsenheten

Kontroller deretter ventilene på del A 
og B med en lekkasjedetektor.

Koble dreneringsslangen til utendørsanlegget

B

Modell A B

AC026JXSCEH
AC035JXSCEH 50mm 13mm

Når du bruker klimaanlegget i varmemodus, kan det samle seg is. Ved avising må kondensert vann dreneres på en sikker 
måte. Du må derfor installere en dreneringsslange på utendørsenheten ved å følge instruksjonene nedenfor.
1. Pass på at det er mer enn "A" mm mellom bunnen av utendørsenheten og bakken for installasjon av dreneringsslange 

som vist på figuren.
2. Sett tappepluggen i hullet på undersiden av utendørsanlegget.
3. Koble dreneringsslangen til tappepluggen.
4. Kontroller at vann som dreneres renner bort slik som det skal, på en sikker måte.

A(Gass)

B(Væske)

 Når du installerer produktet, må du passe på at stativet ikke plasseres under dreneringshullet.
 Hvis produktet er installert i et området med tung snø, må du sørge for at det er nok avstand produktet og bakken.

•	 I områder med mye snø kan snøhauger blokkere for 
luftinntaket. For å unngå dette må du montere en ramme 
som er høyere enn den anslåtte snømengden. I tillegg må du 
montere en snøsikker topp for å hindre snø i å samle seg på 
utendørsenheten.

FORSIKTIG Ramme

Bakke

Anslått 
snømengde

Snøsikker topp

5. Sikre at kondensdreneringen er tilstrekkelig.
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AAIsolasjon
Så snart du har sjekket at systemet ikke har noen lekkasjer, kan du isolere rørene 
og slangen.

1. Isoler alle kjølerør for å unngå kondensproblemer.

NBR (T13,0 eller tykkere)
•   Sørg for at isolasjonen overlapper når du isolerer rørene. 
•  Du må bruke isolasjon på mer enn 120 °C (T13,0 eller tykkere 

akrylonitrilbutadiengummi) for gasskjølerøret.
•  Isolasjonen må produseres i overholdelse med den Europeiske reguleringen 

angående EEC / EU 2037/ 2000 som krever bruk av hylseisolasjon uten bruk 
av CFC og HCFC gasser for helse og miljø.

•  Når isolerende røret, må du bruk isolasjon som ikke har åpning på 
langs.

2 Velg isolasjon for kjølevæskerøret. 
   Isoler gassiden og væskesides rør ved å henvise til tykkelsen i henhold til rørstørrelsen.
   Innendørstemperatur på mindre enn 30 °C og luftfuktighet på mindre enn 85% er standardforhold. 
  Om du installerer på et sted med høy fuktighet, bruk en isolator som er en grad tykkere ved å henvise til tabellen 

nedenfor. 
Om du installerer i ugunstige tilstander, bruk en tykkere en.

      Isolatorens varmeresistente temperatur skal være mer enn 120°C. 

Rør Rørstørrelse

Isolasjonstype (Oppvarming/Avkjøling)

BemerkningerStandard [mindre enn 30 °C, 
85 %]

Høy fuktighet [30°C, over 
85%]

EPDM, NBR 

Væskerør Ø6,35 ~ Ø9,52 9t 9t 

Intern temperatur er 
høyere enn 120°C

Ø12,70~ Ø19,05 13t 13t 

Gassrør

Ø6,35 13t 19t 
Ø9,52

19t 25t 
Ø12,70 
Ø15,88
Ø19,05

  Ved installasjon av isolasjon på stedene og betingelsene ovenfor, bruk den samme isolasjonen som er brukt for 
tilstander med høy fuktighet.

<Geologisk tilstand>
-Steder med høy fuktighet slik som en kystlinje, varm kilde, nære en sjø eller elv, og møn (når del av bygningen er 
dekket av jord og sand.)
<Driftsformål>
-Restauranttak, sauna, svømmebasseng etc.
<Byggkonstruksjon>
-Taket er ofte utsatt for fuktighet og avkjøling er ikke dekket.
f.eks. Røret installert i en korridor i en sovesal eller studio, eller nære en utgang som åpnes og lukkes regemlessig.
-Stedet hvor røret er installert er høyt fuktig på grunn av mangel på et ventilasjonssystem.

MERKNAD

FORSIKTIG
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Bruke avstengningsventilen

1. Åpne lokket og vri avstengningsventilen mot klokken med en pipenøkkel.
2. Vri den til den stopper.

3. Lukk lokket skikkelig.

1. Ta av lokket.
2. Vri avstengningsventilen med klokken med en pipenøkkel.
3. Stram aksen til ventilen er stengt.
4. Lukk lokket skikkelig.

•  Ikke bruk overdreven kraft på avstengningsventilen, og bruk alltid 
spesialverktøy. Hvis ikke kan avstengningsboksen ta skade og 
bakplaten kan lekke. 

•  Hvis den vanntette platen lekker, vrir du aksen en halv omdreining 
tilbake, strammer avstengningsboksen, og kontrollere deretter 
lekkasjen igjen. Hvis det ikke er noen lekkasje, strammer du aksen 
helt.

Lokk

Serviceport

Akse Tettingspunkt

Slik åpner du avstengningsventilen

Slik lukker du avstengningsventilen

•  Bruk alltid en påfyllingsslange når du bruker serviceporten.
•  Kontroller om kjølemiddelgassen lekker etter at du har lukket lokket.
•  Du må bruke en fastnøkkel og pipenøkkel når du åpner/lukker avstengningsventilen.

MERKNAD

FORSIKTIG

Utendørsenheten er fylt med tilstrekkelig kjølemiddel for standard rørsystem. Det må derfor fylles på mer kjølemiddel 
dersom rørsystemet forlenges. Dette kan bare utføres av en kvalifisert installatør.

1. Kontroller at avstengningsventilen er helt lukket.

2.	 Fyll	på	kjølemiddel	via	serviceporten	til	avstengningsventilen	for	væske.

3. Hvis du ikke kan fylle på kjølemiddel ved å følge fremgangsmåten ovenfor, kan du følge denne fremgangsmåten:

 1) Åpne både avstengningsventilen for væske og gass.

 2)  Betjen klimaanlegget ved å trykke på K2-tasten på utendørsenhetens kretskort.

 3)  Etter 30 minutter fyller du på kjølemiddel via serviceporten til avstengningsventilen for gass.

1

R
ef.

Avstengningsventilen på gassiden (serviceport)

Utendørsenhet

Innendørsenhet

Balanse Vakuumpumpe

Avstengningsventilen på væskesiden (serviceport)

•  Ikke fyll på kjølemiddelet via serviceporten på gassiden.

•  Hvis du trenger, kan du se trykktabellen klassifisert etter 
utendørstemperaturen.

MERKNAD

MERKNAD

Fylle på kjølemiddel
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Fylle på kjølemiddel

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

Fyll ut følgende med merkeblekk på etiketten for kjølemiddelmengde som følger med dette produktet og i denne håndboken.

-  fabrikken ansvarlig for kjølemedium i produktet,
-  ekstra kjølemedium fykt i feltet og
-  +total fyllemengde.

Viktig informasjonsforskrift om kjølemediet som brukes

Innendørsenhet

Utendørsenhet

d




>>  Den utfylte etiketten må holdes i nærheten av produktets fylleport(f.eks 
på innsiden av dekselet til avstengningsventilen).

•   Informer brukeren om systemet inneholder 5 tCO2e eller mer med fluorinerte drivhusgasser. I dette tilfellet må det kontrolleres for lekkasje minst en gang hver 
12 måned, i henhold til regulering nr.°517/2014. Denne aktiviteten må kun dekkes av kvalifisert personale.I situasjonen ovenfor (5 tCO2e eller mer med R-410A) 
må montøren (eller en godkjent person som har ansvaret for den endelige kontrollen) fremlegge en vedlikeholdsbok, der all informasjon skal være notert, i 
henhold til forskrift (EU) nr. 517/2014 hos Det europeiske parlamentet og Rådet av 16. april 2014 om fluorbaserte drivhusgasser.

MERKNAD

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

MERKNAD

Trykktabell for temperaturer
Hvis det er nødvendig å fylle på ekstra kjølemiddel grunnet lekkasje eller flytting av produktet, må du se tabellen nedenfor før 
påfylling av kjølemiddel.

	f AC026JNNCEH+AC026JXSCEH
❋❋Bruk til kjøling Enhet: [kPa, G]

Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)
32/23 27/19 21/15

50 1167 1050 943 
35 1071 972 799 
21 1029 923 826 
7 1050 939 832 

-18 1038 899 788 

❋❋Bruk til oppvarming Enhet: [kPa, G]
Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)

27/15 20/15 13/10

24 3192 3173 2943 
7 3062 2702 2354 
0 2761 2425 2102 
-5 2545 2228 1921 

-25 2138 1868 1878 

Type kjølemiddel GWP-verdi
R-410A 2088

• GWP=Global Warming Potential
• Beregner tCO2e : kg x GWP / 1000

Enhet: kg tCO2e
,a
,b

+,c
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	f AC026KNADEH+AC026JXSECH
❋❋Bruk til kjøling Enhet: [kPa, G]

Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)
32/23 27/19 21/15

50 1126 1018 920
35 1015 924 765
21 1084 987 898
7 1091 989 891

-18 1049 922 820

❋❋Bruk til oppvarming Enhet: [kPa, G]
Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)

27/15 20/15 13/10

24 2782 2763 2530
7 2752 2386 2033
0 2877 2537 2209
-5 2782 2493 2214

-25 2082 1879 1886

	f AC035JNNCEH+AC035JXSCEH
❋❋Bruk til kjøling Enhet: [kPa, G]

Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)
32/23 27/19 21/15

50 1072 964 866 
35 984 893 734 
21 945 848 759 
7 964 862 764 

-18 953 826 724 

❋❋Bruk til oppvarming Enhet: [kPa, G]
Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)

27/15 20/15 13/10

24 3239 3220 2987 
7 3108 2742 2389 
0 2801 2461 2133 
-5 2318 2029 1750 

-25 1606 1403 1410 

	f AC035JNMCEH+AC035JXSCEH
❋❋Bruk til kjøling Enhet: [kPa, G]

Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)
32/23 27/19 21/15

50 1070 962 864 
35 982 891 733 
21 943 846 757 
7 913 817 724 

-18 872 756 662 
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AAFylle på kjølemiddel
❋❋Bruk til oppvarming Enhet: [kPa, G]

Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)

27/15 20/15 13/10

24 2834 2818 2613 
7 2719 2399 2090 
0 2451 2153 1866 
-5 2259 1978 1706 

-25 1898 1659 1668 

	f AC035KNADEH+AC035JXSECH
❋❋Bruk til kjøling Enhet: [kPa, G]

Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)
32/23 27/19 21/15

50 1126 1018 920
35 917 826 667
21 986 889 800
7 993 891 793

-18 1049 922 820

❋❋Bruk til oppvarming Enhet: [kPa, G]
Innendørstemp.(°C) 
(tørrtemp/våttemp)

Utendørstemp.(°C)

27/15 20/15 13/10

24 2880 2861 2628
7 2850 2484 2131
0 2975 2635 2307
-5 2880 2591 2312

-25 2180 1977 1984



25

AA
NO

RSK

Flytting av klimaanlegget
•  Bruk denne prosedyren når enheten skal flyttes.
•  Utfør nedpumpingsprosedyren (se "Nedpumpingsprosedyre" for mer informasjon).
•  Dra ut strømledningen.
•  Koble monteringskabelen fra innendørs- og utendørsenheten.
•  Fjern kragemutteren som kobler sammen innendørsenheten og røret.
•  Dekk røret til innendørsenheten og det andre røret med en hette eller vinylplugg for å unngå å få fremmedlegemer inn i 

rørene.
•  Koble fra røret som er koblet til utendørsenheten. Dekk ventilen til utendørsenheten og det andre røret med en hette eller 

vinylplugg for å unngå å få fremmedlegemer inn rørene.
•  Pass på at du ikke bøyer forbindelsesrørene på midten, og oppbevar dem sammen med kablene.
•  Flytt innendørs- og utendørsenheten til et nytt sted.
•  Fjern monteringsplaten til innendørsenheten, og flytt den til et nytt sted.

Nedpumpingsprosedyre
Nedpumping må utføres når en fordamper skal skiftes ut, eller når enheten 
flyttes til et nytt sted.
1. Fjern lokket fra lavtrykkssiden.
2. Vri ventilen på lavtrykkssiden med klokken for å lukke den, og koble en 

trykkmåler	(lavtrykkssiden)	til	serviceventilen,	og	åpne	ventilen	igjen.
3. Slå på kjølemodus. (Kontroller om kompressoren er i drift.)
4. Vri ventilen på høytrykkssiden mot klokken for å lukke den.
5. Når trykkmåleren viser 0, vrir du ventilen på lavtrykkssiden mot klokken for 

å lukke den.
6. Stans driften av klimaanlegget.
7. Lukk lokkene for hver av ventilene.

B(væske)

A(gass)

Installasjon av grensesnittmodulen (valgfritt)

Grensesnittmodul Strømkabel for 
grensesnittmodulen

Kommunikasjonskabel 
for 

grensesnittmodulen
Installasjonshåndbok Beholder Buntebånd

Tilbehør (grensesnittmodul: MIM-N01)

1. Fest boksen med bolter på siden av kontrollboksen i 
utendørsenheten. (se bildet)

2. Fest grensesnittmodulen til kretskortboksen i 
kontrollboksen til innendørsenheten, og koble 
deretter til strøm- og kommunikasjonskabelen 
mellom grensesnittmodulen og innendørsenheten. Se 
illustrasjonen på side 12-13.

3. Hvis du installerer en grensesnittmodul på en 
utendørsenhet, kan du styre alle innendørsenhetene 
som er koblet til utendørsenheten.

4. Hver utendørsenhet som er koblet til den 
samme sentraliserte kontrolleren har sin egen 
grensesnittmodul.

026/035

MERKNAD
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AAKontrollere korrekt jording

Terminal M4

PVC-isolert grønn/gul tråd Til jordings-
skruen

Stålkjerne
Karbonplast

50cm

30cm

Om strømdistribusjonskretsen ikke har en jording eller jordingen ikke overholder spesifikasjonene, må en 
jordingselektrode installeres.  
Det følgende tilbehør er ikke levert med klimaanlegget.

1. Velg en jordingselektrode som samsvarer med spesifikasjonene i illustrasjonen.

2. Koble den fleksible slangen til porten for den fleksible slangen. 

    I fuktig hard jord heller enn løs sandholdig jord eller grus som har en høyere 
jordingsresistens.

    Bort fra undergrunnsstrukturer eller fasiliteter, slik som gassrør, vannrør, 
telefonledninger og undergrunnskabler.

    Minst to meter bort fra en lynavleders jordingselektrode og dens kabel.

3. Surr isolasjonstape rundt resten av rørene som går til utendørsenheten.

4. Installer en grønn/gul jordingsledning:

    Hvis jordingsledningen er for kort, kobler du til en forlengelsesledning og vikler 
den med isoleringstape (ikke grav ned koblingen).

    Fest jordingsledningen med stifter.

5. Kontroller installasjonen nøye ved å måle jordingsmotstanden med en jordingstester. Hvis motstanden er over 
påkrevd nivå, kjører du elektroden dypere i bakken eller øker antall jordingselektroder.

6. Koble jordingsledningen til den elektriske komponentboksen inni utendørsenheten.

•  Jordledningskabelen for telefonlinjen kan ikke brukes for å jorde 
klimaanlegget.

•  Hvis jordingselektroden er installert på et område med stor trafikk, 
må ledningene dens festes godt.

MERKNAD

MERKNAD
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Testoperasjoner
1. Kontroller strømforsyningen mellom utendørsenheten og hjelpebryteren. 

    Enfaset strømforsyning: L, N

 

2. Kontroller innendørsenheten.

 1)   Kontroller at du har koblet til strøm- og kommunikasjonskabelen riktig. (Hvis strøm- og kommunikasjonskabelen 
forveksles eller er feilkoblet, vil kretskortet bli skadet.)

 2)   Kontroller at termistorsensoren, dreneringspumpen/-slangen og displayet er riktig tilkoblet.

3.  Trykk på K1 eller K2 på kretskortet til utendørsenheten for å kjøre og stoppe testmodus.

   Trykk på K1-knappen  Start varmetestmodus  Trykk på K1-knappen  Stopp   Varmetestmodus på 
syvsegmentdisplay: 

   Trykk på K2-knappen  Start kjøletestmodus  Trykk på K2-knappen  Stopp   Kjøletestmodus på 
syvsegmentdisplay: 

   Trykk på K1-knappen to ganger Start avisningstestmodus  Trykk på K1-knappen  Stopp    Avisningstestmodus på 
syvsegmentdisplay:  
Tilstand 1 : Utendørstemperaturen er under 10 °C 
Tilstand 2 : Alle temperaturforholdene må oppfylle avisningsforholdene

4. Etter 12 minutter i stasjonær tilstand, kontroller hver innendørsenhets luftbehandling:

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

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

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

5. Slik tilbakestiller du strømforsyning til utendørsenheten og deaktiverer økomodus (standbymodus):

 Trykk på K3-knappen i over 1 sekund for å tilbakestille strømforsyning til utendørsenheten. 
 

ON

1 2 3 4
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AATestoperasjoner

Kort trykk Visningsinnhold SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Enhet

1 Ordrefrekvens 1 Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet Hz

2 Gjeldende frekvens 2 Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet Hz

3 Antall innendørsenheter 3 Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet EA

4 Sensoren for luftinntaket på utendørsenheten 4 + / – Tiersifferet Enersifferet °C

5 Utløpssensor 5 Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet °C

6 Eva-mid-sensor 6 + / – Tiersifferet Enersifferet °C

7 Kondenssensor 7 + / – Tiersifferet Enersifferet °C

8 Strømstyrke 8 Tiersifferet Enersifferet Første desimalsiffer A

9 Vifte o/min 9 Tusenersifferet Hundrersifferet Tiersifferet o/min

10 Måltemperatur for utløpsluft A Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet °C

11 EEV B Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet trinn

12 Total kapasitet for innendørsenhetene C Tiersifferet Enersifferet Første desimalsiffer kW

13 Beskyttende kontroll D 0: Kjøling 
1: Varme

Beskyttende kontroll
0: Ingen beskyttende kontroll
1: Fryser 
2: uavbrutt avising 
3: Overbelastning  
4: Utløp 
5: Total elektrisk strøm

Frekvensstatus 
0: Normal 
1: Hold 
2: Ned 
3: Opp_grense 
4: Ned_grense

-

14 Temperaturen til den varmestrålende platen E Hundrersifferet Tiersifferet Enersifferet -

15 S/W-kontroll F - - - -

Langt trykk på 1 Versjon for hoved-micom År (Hex) Måned (Hex) Dato (tiersiffer) Dato (enersiffer)

Etter kort trykk på 1 Versjon for inverter-micom År (Hex) Måned (Hex) Dato (tiersiffer) Dato (enersiffer)

Etter kort trykk på 1 E2P-versjon År (Hex) Måned (Hex) Dato (tiersiffer) Dato (enersiffer)

※ Langt trykk på K4 (Versjon for hoved-micom)  kort trykk på 1 mer(Versjon for Inv.-micom)  kort trykk 1 mer (E2P-ver.)

※ Når snøforebygging modus er i bruk, fungerer ikke økomodus (standbymodus).

7. DIP-bryteralternativ

6.  Visningsmodus:  Når K4-bryteren trykkes inn, kan du se informasjon om systemstatusen som er angitt nedenfor. 

8.  DIP-bryteralternativ for stillemodus
Bryter 3 Bryter 4 Drift

På På Deaktivere stillemodus

På Av Stillemodus 1. trinn

Av På Stillemodus 2. trinn

Av Av Stillemodus 3. trinn

På (standard) Av
Bryter 1 Automatisk adresse Manuell adresse

Bryter 2 Deaktivere snøforebyggende styring Aktivere snøforebyggende styring

Bryter 3
Stillemodusalternativ

Bryter 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4
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Hvis du bruker kjølefunksjonen til klimaapparatet under forhold der omgivelsestemperaturen er lavere enn -5 °C tørrtemperatur, 
eller der utendørsenheten kan være utsatt for sterk direkte vind, må vindskjermen monteres for å hindre at viften til 
utendørsenheten går feil vei.

Lag hull på begge sider, og fest 
vindskjermen med skruer.

530.5 mm 10 mm

Skillevegg

<Sett forfra>

“A”

<Sett ovenfra>
«A» – må være 200 mm eller lengre

•	 Når du fester vindskjermen med skruer, må du være nøye med at skruene ikke skader skilleveggen.
FORSIKTIG

•	 Monter utendørsenhetene med den bakre overflaten inn mot veggen for å eliminere effekten av ekstern vind.
MERKNAD

Montering av vindskjerm



30

AAFeilsøking

Nr. Feilkode Betydning Bemerkninger

1 E201 Ikke samsvar mellom antall enheter på innendørs- og 
utendørsenheten.

Kontroller innstillingen for antall 
innendørsenheter på utendørsenheten 
(se side 15.)

2 E202 Unormal tilstand, ingen kommunikasjon mellom 
hovedkretskortene til innendørs- og utendørsenheten

Kontroller den elektriske tilkoblingen og 
innstilling

3 E203 1min. Tid uten kommunikasjon-feil (HovedInverter) Kontroller den elektriske tilkoblingen og 
innstilling

4 E221 Feil på temperatursensoren til utendørsenheten Kontroller utendørssensoren åpen/kort

5 E231 Feil på temperatursensoren til kondensatoren Kontroller kondensatorsensoren 
åpen/kort

6 E251 Feil på temperatursensoren til utløpet Kontroller utløpssensoren åpen/kort

7 E320 Feil på OLP-sensoren Kontroller OLP-sensoren åpen/kort

8 E403 Påvisning av frost utendørs når kompressoren stopper Kontroller utendørskondensatoren

9 E404 Overbelastning på beskyttelsen for utendørsenheten når 
kompressoren stopper

Kontroller kompressoren når den 
starter

10 E416 Utløpstemperaturen for en kompressor i en 
utendørsenhet er overopphetet.

11
E440 Varmemodus er ikke tilgjengelig ettersom utendørstemperaturen 

er over 30 °C. Varme

E441 Kjølemodus er ikke tilgjengelig ettersom utendørstemperaturen 
er under –5 °C. Kjøling

12
E458

Feil på utendørsenheten BLDC-vifte 1 eller -vifte 2
VIFTE1-feil

E475 VIFTE2-feil

13 E461 Startfeil på kompressor

14 E462 Hovedstrøm Primære utløserfeil 

15 E463 Overstrømutløsning / overstrømsfeil på kretskort Kontroller OLP-sensoren

16 E464 IPM (IGBT-modul) overstrøm

17 E465 Overbelastningsfeil på kompressoren

18 E466 DC-link-spenning over/under-feil Kontroller nettstrøm eller DC_Link-
spenning

19 E467 Kompressorledning mangler Kontroller kompressorledningen

20 E468 Feil med strømsensor Kontroller utendørsinverterens PBA

21 E471 EEPROM-feil på utendørsenheten Kontroller EEPROM-dato på 
utendørsenheten

22 E474 IPM- (IGBT-modul) eller PFCM-temperatursensorfeil Kontroller utendørsinverterens PBA

23 E484 PFC-overbelastningsfeil Kontroller utendørsinverterens PBA

24 E500 IPM er over oppvarmet. Kontroller utendørsinverterens PBA

25 E554 Gasslekkasjefeil Kontroller innendørs- og utendørsenheten

26 E556 Ikke samsvar mellom kapasitet for innendørs- og utendørsenheten Kontroller innendørs- og utendørsenheten 

Tabellen nedenfor gir indikasjon på selvdiagnostisk rutine. Noen feilkoder krever aktiviteter eksklusivt for autoriserte 
servicesenter.

Hvis det oppstår en feil under drift, vises dette på LED-displayet til utendørsenhetens kretskort, både på hovedkretskortet 
og inverterkretskortet. 

Utendørsenhet
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KOMMISJONSDELEGERT FORSKRIFT (EU) Nr. 626/2011 
PRODUKTKORT (ENERGIMERKING AV KLIMAANLEGG)

A Leverandørens navn - Samsung Electronics Co., Ltd.

B Modellnavn (Innendørs/utendørs) -
AC026JNNCEH
AC026JXSCEH

AC026KNADEH
AC026JXSCEH

C Lydeffektnivå (Innendørs/utendørs) dB(A) 48/59 56/59

D Kjølemiddelnavn1) - R-410A R-410A

E GWP-verdi - 2088 2088

F SEER 7,9 8,5

G Energieffektivitetsklasse (SEER) - A++ A+++

H QCE
2) (kjølesesong) kWt 115 107

I Pdesignc kW 2,6 2,6

J SCOP - 4,6 4,7

K Energieffektivitetsklasse (SCOP) - A++ A++

L QHE
3) (oppvarmingssesong) kWt 761 774

M Andre varmesesonger egnet for bruk - - -

N Pdesignh (gjennomsnitt) kW 2,5 2,6

O Reserveoppvarmingskapasitet (gjennomsnitt) kW 0 0

P Angitt kapasitet (gjennomsnitt) kW 2,5 2,6

Q Pdesignh (varmere) kW - -

R Reserveoppvarmingskapasitet (varmere) kW - -

S Angitt kapasitet (varmere) kW - -

T Pdesignh (kaldere) kW - -

U Reserveoppvarmingskapasitet (kaldere) kW - -

V Angitt kapasitet (kaldere) kW - -

1. Lekkasje av kjølemiddel bidrar til klimaendringene. Kjølevæske med lavere GWP-verdi (Global Warming Potential) vil 
bidra mindre til global oppvarming enn en kjølevæske med høyere GWP-verdi dersom den lekker ut i atmosfæren. 
Dette apparatet inneholder et kjølemiddel med en GWP-verdi som er lik [2088].  
Dette betyr at hvis 1 kg av dette kjølemiddelet lekket ut i atmosfæren, ville påvirkningen på global oppvarming være 
[2088] ganger høyere enn 1 kg CO2, over en periode på 100 år.  
Forsøk aldri å gjøre arbeid på kjølekretsen eller demontere produktet selv. Spør alltid en fagperson.

2. Energiforbruk: "XYZ" kWh per år, basert på standard testresultater.  
Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

3. Energiforbruk: "XYZ" kWh per år, basert på standard testresultater.  
Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

4. Varmere / kaldere / varmere og kaldere
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A Leverandørens navn - Samsung Electronics Co., Ltd.

B Modellnavn (Innendørs/utendørs) -
AC035JNNCEH
AC035JXSCEH

AC035JNMCEH
AC035JXSCEH

AC035KNADEH 
AC035JXSCEH

C Lydeffektnivå (Innendørs/utendørs) dB(A) 51/62 56/62 58/62

D Kjølemiddelnavn1) - R410A R410A R-410A

E GWP-verdi - 2088 2088 2088

F SEER 7,6 6,5 8,0

G Energieffektivitetsklasse (SEER) - A++ A++ A++

H QCE
2) (kjølesesong) kWt 161 188 153

I Pdesignc kW 3,5 3,5 3,5

J SCOP - 4,5 4,4 4,6

K Energieffektivitetsklasse (SCOP) - A+ A+ A++

L QHE
3) (oppvarmingssesong) kWt 809 764 791

M Andre varmesesonger egnet for bruk - - - -

N Pdesignh (gjennomsnitt) kW 2,6 2,4 2,6

O Reserveoppvarmingskapasitet 
(gjennomsnitt) kW 0 0 0

P Angitt kapasitet (gjennomsnitt) kW 2,6 2,4 2,6

Q Pdesignh (varmere) kW - - -

R Reserveoppvarmingskapasitet (varmere) kW - - -

S Angitt kapasitet (varmere) kW - - -

T Pdesignh (kaldere) kW - - -

U Reserveoppvarmingskapasitet (kaldere) kW - - -

V Angitt kapasitet (kaldere) kW - - -

1. Lekkasje av kjølemiddel bidrar til klimaendringene. Kjølevæske med lavere GWP-verdi (Global Warming Potential) vil 
bidra mindre til global oppvarming enn en kjølevæske med høyere GWP-verdi dersom den lekker ut i atmosfæren. 
Dette apparatet inneholder et kjølemiddel med en GWP-verdi som er lik [2088].  
Dette betyr at hvis 1 kg av dette kjølemiddelet lekket ut i atmosfæren, ville påvirkningen på global oppvarming være 
[2088] ganger høyere enn 1 kg CO2, over en periode på 100 år.  
Forsøk aldri å gjøre arbeid på kjølekretsen eller demontere produktet selv. Spør alltid en fagperson.

2. Energiforbruk: "XYZ" kWh per år, basert på standard testresultater.  
Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

3. Energiforbruk: "XYZ" kWh per år, basert på standard testresultater.  
Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

4. Varmere / kaldere / varmere og kaldere

KOMMISJONSDELEGERT FORSKRIFT (EU) Nr. 626/2011 
PRODUKTKORT (ENERGIMERKING AV KLIMAANLEGG)
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1. Gjør klar en kompressor og følgende verktøy.

Verktøy Krimptang Koplingsmuffe (mm) Isolasjonsteip Sammentrekningsrør (mm)

Spesifikasjoner MH-14 20 x Ø 6,5 (H x OD) Bredde 19 mm 70 x Ø 8,0 (L x OD)

Utseende

2. Løsne beskyttelsen fra gummi og kabel på strømkabelen, som vist i figuren.
 - Trekk av 20 mm av kabelbeskyttelsen fra røret.

•	 Når du har fjernet beskyttelsen fra kabelen, fører du den inn i et 
sammentrekningsrør.

•	 Hvis du trenger informasjon om strømførende ledninger innendørs og 
utendørs, finner du dette i installasjonshåndboken.

FORSIKTIG

 (Enhet: mm)

120

60

202020

180

Strømledning

3. Sett begge sider av kjernekabelen til strømkabelen inn i koplingsmuffen. 
ff Metode 1

Før kjernekabelen inn i muffen fra begge sider.

Koplingsmuffe

ff Metode 2
Tvinn kjernekablene sammen og dytt dem inn i hylsen.

Koplingsmuffe

4. Ved hjelp av et krympeverktøy komprimerer du de to punktene og snur det hele, og komprimerer ytterligere to 
punkter på samme sted.
 - Kompresjonsdimensjonen skal være på 8,0.
 - Etter kompresjon kontrollerer du begge ender av kabelen for å sikre at den sitter godt.

Kompresjonsdimensjon

ff Metode 1
Komprimer den 4 ganger.

5 mm

ff Metode 2
Komprimer den 4 ganger.

5 mm

Slik kobler du til skjøteledninger
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5. Pakk den inn med isolasjonsteip i én eller flere omganger, og plasser røret midt på isolasjonsteipen.
Du trenger minst tre lag med isolasjon.

	f Metode 1

40 mm

Isolasjonsteip

	f Metode 2

Isolasjonsteip

35 mm

6. Tilfør varme til sammentrekningsrøret for å komprimere det.

Sammentrekningsrør

7. Når rørsammentrekningen er fullført, pakker du det inn i isolasjonsteip.

• Kontroller at alle delene er godt dekket.
• Pass på at du bruker isolasjonsteip og et rør som er laget av godkjent forsterket isolasjosjonsmateriale som beskytter 

mot strømførende kabler. (Sørg for å overholde lokale forskrifter for bruk av skjøteledninger)
FORSIKTIG

Isolasjonsteip

• Ved utvidelse av kabelen skal du IKKE bruke en rund trykkontakt.
 - Dårlige koblinger kan forårsake elektrisk støt og brann.ADVARSEL

Slik kobler du til skjøteledninger
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ACJXSCEH

Monteringshåndbok 
for klimaapparat

imagine the possibilities
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.


