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Forholdsregler
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.

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.
  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.
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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.
 

◆ Påse at du jorder kablene.
 -  Ikke kople jordledningen til gassrøret, vannrør, lynavleder eller telefonledning. Om jordingen ikke er fullført kan 

elektrisk sjokk eller brann oppstå.
◆ Installer automatsikring.
 -Om automatsikringen ikke er installert, kan elektrisk sjokk eller brann oppstå.
◆ Påse at det kondenserte vannet som drypper fra dreneringsslangen renner ut riktig og trygt.
◆  Installer strømkabelen og kommunikasjonskabelen for innendørsenheten og utendørsenheten minst 1 m fra den 

elektriske innretningen.
◆ Installer innendørsenheten bort fra lysapparater ved bruk av underlag.
 - Om du bruker den trådløse fjernkontrollen kan mottaksfeil oppstå på grunn av underlaget for lysapparatet.
◆ Ikke installer klimaanlegget på de følgende steder.
 -  Steder hvor det finnes mineralolje eller arsensyre. Flammer fra harpiksdeler og tilbehør kan falle eller vann kan lekke. 

Kapsiteten av varmeutveksleren kan reduseres eller klimaanlegget kan være ute av drift.
 - Stedet hvor korroderende gass slik som svovelholdig syregass genereres fra ventilrøret eller luftavløpet.
  Kopperrør eller koplingsrør kan korrodere og kjølevæske kan lekke.
 -  Steder hvor det finnes en maskin som genererer elektromagnetiske bølger. - Klimaanlegget kan muligens ikke fungere 

normalt på grunn av kontrollsystemet.
 -Steder hvor det er fare for eksisterende eksplosiv gass, karbonfiber eller brannfarlig støv.
  Plass hvor tynner eller bensin er håndtert. Gass kan lekke og det kan forårsake brann.

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.

FORSIKTIG
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Klargjøring for installasjon

◆ Følgende tilbehør følger med innendørsenheten.  
Type og antall kan variere avhengig av spesifikasjonene.

Tilbehør

Brukerhåndbok(1) Installasjonshåndbok(1) Fleksibel 
slangeklemme (1)

Fleksibel slange 
(1)

Isolasjonsdrenering 
(1)

Termisk 
isolasjonssvamp A 

(1)

Termisk 
isolasjonssvamp B 

(1)

Termisk 
isolasjonssvamp C 

(1)

Buntebånd (8) Gummi (8)

Når du sammen med eieren avgjør hvor klimaanlegget skal installeres, må følgende begrensninger tas i betraktning.

Ikke installer klimaanlegget på et sted hvor det vil komme i kontakt med følgende elementer:
◆ Brennbare gasser
◆ Saltholdig luft
◆ Maskinolje
◆ Sulfidgass
◆ Spesielle miljøforhold
Hvis du må installere enheten i slike omgivelser, må du først ta kontakt med forhandleren.

Unngå å installere klimaanlegget:
◆   På steder hvor det er utsatt for direkte sollys. I nærheten av varmekilder.
◆   På fuktige steder eller steder der det kan komme i kontakt med vann. (for eksempel rom som brukes til klesvask)
◆   På steder hvor gardiner og møbler kan påvirke tilgangen og spredningen av luft.
◆  Uten å passe på at minimumsavstanden som kreves rundt enheten overholdes. (som vist på tegningen)
◆   På et dårlig ventilert sted.
◆   På overflater som ikke er i stand til å holde vekten til enheten uten å missformes, ødelegges eller forårsake 

vibrasjoner under drift av klimaanlegget.
◆   På et sted som ikke gjør det mulig å installere røret til kondensatavlederen riktig. (på slutten av installasjonen. Det er 

alltid viktig å kontrollere effektiviteten til dreneringssystemet)

Generelt
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◆ Det må ikke være noen hindringer i nærheten av luftinntaket eller luftuttaket.
◆ Installer innendørsenheten på et tak som kan støtte dens vekt.
◆ Sørg for at det er tilstrekkelig klaring rundt innendørsenheten.
◆ Kontroller at vannet som drypper fra dreneringsslangen renner til rett sted.
◆ Innendørsenheten må installeres på denne måten og er derfor utenfor offentlig tilgang. (Skal ikke 

betjenes av brukere)
◆ Etter tilkopling av et kammer, isoler koplingsdelen mellom innendørsenheten og kammeret med t10 

eller tykkere isolasjon. Ellers kan luft lekke eller dugge fra koplingsdelen.

■ Konstruksjonsstandard for inspeksjonshull
  1) I tilfelle taket er laget av tekstil er ikke et inspeksjonshull nødvendig.
  2) I tilfellet taket er laget av gipsplate er inspeksjonshullet avhengig av høyden av taket på innsiden.
    a. Høyde er mer enn 0,5m: Kun "B" [Inspeksjon for PBA] er brukt.
    b. Høyde er mindre enn 0,5m : B¨de "A"&"B" er brukt.
    c. "A"&"B" er inspeksjonshull.

Innendørsenhet

Plassbehov for installasjon og service

Å bestemme seg for hvor innendørsenheten skal installeres

Enhetsvidde(V)

"A"=V+100mm

En
he

ts
dy

bd
e(

D
)

"B"=500mm

  Du må ha minst 20mm eller mer mellom taket og den nederste delen av innendørsenheten. Ellers kan 
støyet fra vibreringen av innendørsenheten forstyrre brukeren. Når taket er under konstruksjon, må 
åpningen for kontroll lages for service, rengjøring og reparasjon av enheten.

 Det er mulig å installere enheten ved en høyde på mellom 2,2~2,5m fra bakken, om enheten har en kanal 
med en godt definert lengde (300 mm eller mer), for å unngå kontakt med viftemotoren.

	Hvis du installerer en innendørsenhet av typen kassett eller kanal i tak med fuktighet på over 80 %, 
må du bruke 10 mm ekstra med polyetylen-skum eller annen isolasjon med lignende materiale på 
innfatningen av innendørsenheten.

20mm

20mm

20mm eller mer 

20mm eller mer 
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Tykkelse: mer enn 10 mm

◆ Isoler endene av røret og noe av det kurvete området ved bruk av en separat isolator.
◆ Isoler utløpe av sugedelen samtidig når du isolerer koplingskanalen.

A C

BD

Foran

Bak

Innendørsenhet A B C D Foran/bak

AC035JNMCEH 850X700X250 850X250 850X250 700x250 700x250

Isoler for- og baksiden med 
riktig størrelse samtidig 

når du isolerer inntak- og 
utløpskanalen.

AC071JNMCEH 1200x700x250 1200x250 1200x250 700x250 700x250

AC100JNMCEH
AC125JNMCEH 1300x700x300 1300x300 1300x300 700x300 700x300

Isolasjonveiledning

Å bestemme seg for hvor innendørsenheten skal installeres
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AC035JNMCEH

Inspeksjonshull(Luftavløpskanal)

(Suspensjonsposisjon)

Utløpsside

Sugeside

            hull
(Luft rundt)

(S
us

pe
ns

jo
ns

po
sis

jo
n)

Enhet : mm

Nr. Navn Beskrivelse
1 Væskelinjekobling ø6,35(1/4")

2 Gasslinjekobling ø9,52(3/8")

3 Dreneringsrørkobling Ytre diameter: 25. Indre diameter: 20 (uten dreneringspumpe)
4 Strømforsyningstilkobling
5 Flens for luftutblåsning
6 Luftfilter
7 Krok M8~M10

70
0

700(7x100)
817

850

22-ø3.2

900

60
4

70
0

500

850

950

18
5

15
8

28

22
0

18
0(

2x
90

)

25
0

213
125

323

12

3
4

7

5

6
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Å bestemme seg for hvor innendørsenheten skal installeres
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Nr. Navn Beskrivelse

1 Væskelinjekobling ø9,52(3/8")
2 Gasslinjekobling ø15,88(5/8")
3 Dreneringsrørkobling Ytre diameter: 25. Indre diameter: 20 (uten dreneringspumpe)
4 Strømforsyningstilkobling
5 Flens for luftutblåsning
6 Luftfilter
7 Krok M8~M10

AC071JNMCEH

Inspeksjonshull
(Luftavløpskanal)

(Suspensjonsposisjon)

Utløpsside
Sugeside

            hull
(Luft rundt)

(S
us

pe
ns

jo
ns

po
sis

jo
n)

Enhet : mm
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Nr. Navn Beskrivelse

1 Væskelinjekobling ø9,52(3/8")
2 Gasslinjekobling ø15,88(5/8")
3 Dreneringsrørkobling Ytre diameter: 25. Indre diameter: 20 (uten dreneringspumpe)
4 Strømforsyningstilkobling
5 Flens for luftutblåsning
6 Luftfilter
7 Krok M8~M10

1100(11x100)
1268

1300

1350

30-ø3.2

500

1300

1400

70
0

18
5

16
0

28

70
0

60
4

27
0

23
0(

2x
11

5)

30
0

213
125

324

12

3 4

7

5

6

Inspeksjonshull

(Luftavløpskanal)

(Suspensjonsposisjon)

Utløpsside
Sugeside

            hull
(Luft rundt)

(S
us

pe
ns

jo
ns

po
sis

jo
n)

Enhet : mmAC100JNMCEH / AC125JNMCEH
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Installasjon av innendørsenhet
Når du sammen med eieren avgjør hvor klimaanlegget skal installeres, må følgende begrensninger tas i betraktning.

1 Plasser mønsterbladet på taket på plassen du vil installere 
innendørsenheten.

2 Sett inn skrueankrene. Bruk eksisterende takstøtter eller 
konstruer en passende støtte som vist i figuren.

3 Installer opphengsbolt avhengig av taktype.

4 Skru åtte mutrer til opphengsboltene som lager plassen for å 
henge opp innendørsenheten.

5 Heng innendørsenheten til opphengsboltene mellom to mutrer.

6 Skru mutrene for å henge opp enheten.

7 Juster nivået av enheten ved bruk av en målingsplate for alle 4 
sider.

Betong

Opphengsbolt(M8)-feltforsyning

Hull i anker
Hull i plugg

Takstøtte

Når dreneringsslangen er installert til høyre.

Port for dreneringsslange

3mm

Innlegg

•   Siden diagrammet er laget av papir kan det krympe eller 
strekke seg noe på grunn av temperatur eller fuktighet. 
Av denne årsaken, oppretthold de riktige dimensjonene 
mellom markeringene før boring av hullene.

•Påse at taket er sterkt nok for å støtte vekten av 
innendørsenheten. Før du henger enheten, test styrken av 
hvert av opphengsboltene.
•  Om lengden på opphengsbolten er mer enn 1,5m, er det 
nødvendig for å forhindre vibrasjon.

•   Om dette ikke er mulig, opprett en åpning på det 
kunstige taket, for å kunne bruke det for utføre de krevde 
operasjonene på innendørsenheten.

• Rør må legges og koples på innsiden av taket ved oppheng 
av enheten. Om taket allerede er konstruert, legg røret på 
plass for tilkopling til enheten før plassering av enheten på 
innsiden av taket.

• For riktig drenering av kondensat, lag en 3mm helling 
til venstre eller høyre av enheten som vil koples til 
dreneringslangen, som vist på figuren. Foreta en helling når 
du ønsker å installere dreneringspumpen.

• Når du installerer innendørsenheten, må du kontrollere at 
den ikke er tippet framover eller bakover.

• Du må installere alle 
opphengsstengene.

FORSIKTIG

FORSIKTIG

FORSIKTIG

MERKNAD

MERKNAD
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Rensing av innendørsenheten
Enheten er fylt med nitrogengass fra fabrikken. (inertgass) All inertgass må derfor slippes ut før du kobler til monteringsrør.

Skru av beskyttelseslåsen på enden av hvert rør.

RESULTAT: All inertgass tømmes fra innendørsenheten.

•  For å unngå at smuss eller fremmedlegemer kommer inn i rørene 
under installasjonen, må du IKKE ta beskyttelseslåsene helt av før du 
er klar til å koble til rørene.

Åpning for gasskjølemiddel
Åpning for flytende 

kjølemiddel

• 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, kjølemiddeladning, etc.) se installasjonsveiledningen for 
utendørsenheten.

• Alle kjølemiddeltilkoblinger må være tilgjengelige for å gi mulighet 
for vedlikehold eller demontering.

  Design og form varierer litt fra 
modell til modell.

FORSIKTIG

MERKNAD
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Det er to kjølemiddelrør med ulike diametere :

◆ Det minste er til det flytende kjølemiddelet
◆ Det største er til gasskjølemiddelet
◆ Innsiden av kobberrøret må være ren og fri for støv

1. Ta beskyttelseslåsen av rørene, og koble monteringsrørene til hvert rør ved å stramme mutrene, først manuelt og 
deretter med en momentnøkkel, en fastnøkkel med følgende dreiemoment.

2. Det må brukes isolator som er tykk nok til å dekke kjølemiddelrøret for å sørge for at kondensatvann på utsiden av 
røret ikke faller ned på gulvet samt for å øke effektiviteten til enheten.

3. Klipp av resterende isolasjonsskum.

4. Kontroller at det ikke er noen sprekker eller bølger på det bøyde området.

5. Hvis installasjonsstedet er varmt eller fuktig kan det være nødvendig å bruke dobbel isolasjonstykkelse (10mm eller 
mer) for å forhindre kondens, også på isolasjonen.

 6. Ikke bruk skjøter eller forlengelser på rørene som knytter innendørsenheten til utendørsenheten. De eneste 
koblingene som er tillatt er de som er utviklet for enhetene.

•	 		Hvis	rørene	må	forkortes	side	13.

Kjølevæskeolje

Fastnøkkel

Kobling

Momentnøkkel

Kragemutter

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

Kople til kjølemiddelrøret

Koplingsport for dreneringsslange

Åpning for flytende 
kjølemiddel

Åpning for gasskjølemiddel

 Design og form varierer litt fra modell til modell.

MERKNAD
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Kutting/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.

Skrå Grov RuRørkutter

Rør

Ytre diameter (D) Dybde (A)
ø6,35 mm 1,3 mm
ø9,52 mm 1,8 mm

ø12,70 mm 2,0 mm
ø15,88 mm 2,2 mm
ø19,05 mm 2,2 mmRør Krage

Ujevn 
tykkelse

SprukketSkadet 
overflate

BøyetKorrigere

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

Så snart du har sjekket at systemet ikke har noen lekkasjer, kan du isolere rørene og slangen.

1 For å unngå kondensproblemer plasserer du T13,0 eller tykkere akrylnitril-butadien-gummi rundt hvert kjølemiddelrør.

2 Surr isolasjonstape rundt rørene og avløpsslangen og pass på at du ikke 
strammer tapen for mye.

3 Surr isolasjonstape rundt resten av rørene som går til utendørsenheten.
4 Rørene og de elektriske ledningene fra innendørsenheten til 

utendørsenheten må festes til veggen med egnede rørkanaler.

5 Velg isolasjon for kjølevæskerøret. 
 ◆   Isoler gassiden og væskesides rør ved å henvise til tykkelsen i henhold til 

rørstørrelsen.
 ◆   Innendørstemperatur på 30 °C og luftfuktighet på 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. 

Lekkasjetest

Isolasjon

Ingen åpning

NBR (T13,0 eller tykkere)

Isolasjon som dekker røret

Innendørsenhet

Sørg for at isolasjonen 
overlapper

Isolasjonsrør

•  Må sitte stramt mot 
kassen uten mellomrom.

•  Pass alltid på at rørsømmen vender oppover.

•  Alle kjølemiddeltilkoblinger må være tilgjengelige for å gi mulighet 
for vedlikehold eller demontering.

•  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.

◆ LEKKASJETEST MED NITROGEN (før du åpner ventilene)
For å oppdage grunnleggende kjølemedielekkasje før gjenskaping av vakuum og resirkulering av R410A, 
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 R410A (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 R410A.

• Tøm alt nitrogenet for å opprette et vakuum og lade systemet.

  Design og form varierer litt fra modell 
til modell.

FORSIKTIG

FORSIKTIG

FORSIKTIG

FORSIKTIG

MERKNAD



15

NO
RSK

Rør Rørstørrelse

Isolasjonstype (Oppvarming/Avkjøling)

BemerkningerStandard [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

Ø12,7 ~ 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.
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Installasjon av avløpsrør og dreneringsslange

1. Installer det horisontale dreneringsrøret med en helling på minst 1/100, og fest det med 1,0-1,5 m 
mellom festene.

2. Monter u-låsen på enden av dreneringsrøret for å forhindre at vond lukt kommer inn i 
innendørsenheten.

3. Ikke installer dreneringsrøret slik at det heller oppover. Det kan føre til at vann renner tilbake til 
enheten.

Uten dreneringspumpen

1~1,5m

Horisontalt dreneringsrør 
med mer enn 1/100 hellingTak

FesteFleksibel slange

Tilkobling av dreneringsrøret

Vær forsiktig når du installerer dreneringslangen for innendørsenheten for å sikre at kondensat 
dreneres riktig ute.  
Dreneringslangen kan installeres til høyre for basebrettet.

1 Jo kortere dreneringslangen er, jo bedre er det.
◆ For å tømme kondenseringsvannet skal dreneringsslangen være skråstilt. 
◆ Fest dreneringsslangen med kabelstropper slik at den ikke separeres fra maskinen.
◆ Mens du bruker dreneringspumpen, kople til enden med dreneringspumpen.

2 Isoler og fest dreneringsslangen i henhold til figuren.
◆ Sett inn dreneringsslangen til undersiden av utløpet av vannbassenget.
◆ Lås stålringen for dreneringsslangen i henhold til figuren.
◆ Rull og vikle stålringen og dreneringsslangen fullstendig med den termiske 

isoleringssvamp; fest begge endene av det eksterne laget med bånd for termisk isolasjon.
◆ Etter den er installert må dreneringsslangen isoleres helt med varmeisolerende materiale. 

(Skal forsynes på stedet.)

A-A’

Stålring for dreneringsslange
Sammenføyning for dreneringsslange

Avløpsslange Avløpsslange 

Fest med kabelstropp

Vikle termisk  muffe for slange

In
ne

nd
ør

se
nh

et

Som vist i figuren, 
stram stålringen for 
dreneringsslangen.
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Med dreneringspumpen
1. Dreneringsrøret må installeres innen 300 til 550 mm fra den fleksible slangen med et fall på minst 20 

mm.

2. Installer det horisontale dreneringsrøret med en helling på minst 1/100, og fest det med 1,0-1,5 m 
mellom festene.

3 Installer luftventilen på det horisontale dreneringsrøret for å forhindre at vann renner tilbake til 
innendørsenheten.

4 Den fleksible slangen må ikke installeres slik at den heller oppover, da dette kan føre til at vann renner 
tilbake til innendørsenheten.

1~1,5m

20mm 
eller mer

200mm 
eller mer Feste

Innen 300–
550 mm

Lufteventil
300mm eller 

mindre

Fleksibel slange
Horisontalt dreneringsrør 
med mer enn 1/100 hellingTak

• Du trenger kanskje ikke å installere den hvis det er tilstrekkelig 
helling på det horisontale dreneringsrøret.

Klargjør omtrent 2 liter vann.

1 Hell vann i dreneringsfatet til innendørsenheten som vist på 
figuren.

2 Bekreft at vannet strømmer gjennom dreneringsslangen.

Testing av drenering

MERKNAD
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Installasjon av grensesnittmodulen (valgfritt) 

Grensesnittmodul Strømkabel for likestrøm Kommunikasjonskabel Kretskortboks Buntebånd

Tilbehør (grensesnittmodul: MIM-N01)

Tilbehør (SPI-modul: MSD-EAN1)

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

2. Fest grensesnittmodulen til kretskortboksen i kontrollboksen til innendørsenheten, og 
koble deretter til strøm- og kommunikasjonskabelen mellom grensesnittmodulen og 
innendørsenheten; 

3. Hvis du installerer en grensesnittmodul på en innendørsenhet, kan du styre alle 
utendørsenhetene som er koblet til innendørsenheten.

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

Se installasjonshåndboken for SPI-modulen (MSD-EAN1) hvis du vil ha mer informasjon.
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NL3(T)1(L) 2(N) L2(S)L1(R) F2F1

1(L) 2(N) 1 2 V1 V2 F3 F4F2F1

Tilkobling av tilkoblingsledningen
•   Koble alltid til kjølemiddelrørene før du kobler til de elektriske ledningene.  

Når du kopler fra systemet, må du alltid koble fra de elektriske ledningene før du kobler fra kjølemiddelrørene.
•   Koble alltid klimaanlegget til jord før du kobler til de elektriske ledningene. 

Innendørsenheten drives av utendørsenheten ved hjelp av en H07 RN-F-tilkoblingsledning (eller en kraftigere modell), med isolasjon i 
syntetisk gummi og innkledning i polykloropren (neopren) , i samsvar med kravene i standard EN 60335-2-40.
1. Fjern skruen på den elektriske komponentboksen og ta av dekselet.
2. Før tilkoblingsledningen gjennom siden av innendørsenheten, og koble kabelen til klemmene, se figuren nedenfor.
3. Før den andre enden av ledningen til utendørsenheten gjennom taket og hull i veggen.
4. Sett på dekselet for komponentboksen igjen, og pass på at du strammer skruene godt.

Innendørs strømforsyning
Kommunikasjonskabel

Strømforsyning Maks/Min(V) Innendørs strømkabel
220-240V~/50Hz ±10% 1,5mm² ↑ ,3 ledninger 0,75~1,25mm², 2 ledninger

❈ 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) 
❈ Skruer på kabelhode må ikke skrus løs med momentkraft på mindre enn 12 kgf-cm. 
❈ Siden det finnes en ekstern strømforsyning, rådfør deg med installasjonahåndboken for utendørs enhet for HOVEDSTRØM.

Koblingsskjema

1 fase(✴035/071/100✴)

1(L) 2(N) 1 2 V1 V2 F3 F4F2F1

1(L) 2(N) NL

Innendørsenhet

Hovedstrømkabel Kabelklemme
Kommunikasjonskabel

Kabelstropp

Spesifikasjoner mellom innendørs og utendørs koplingskabel (Felles i bruk)

 Kabelhodespesifikasjon (Innendors)

Når du installerer innendørsenheten på et datarom, bruk 
dobbeltskjermet (Tape aluminium/polyesterflttet +kopper) 
kabel av type FROHH2R.

AC STRØM: M4 skrue

11 13

KOMMUNIKASJON: M3,5 skrue

7,5 9,0

1318

Trefaset(✴100 /125✴)

Innendørsenhet

Kabelklemme

Innendørs strøm

Innendørs strøm

KommunikasjonskabelTrefaset strømkabel 
med 4 ledninger
(AC 380 V)

Kabelstropp

Ved utviding av den elektriske ledningen 
bør du ikke bruke en rund-formet trykk-
kontakten.

- Ufullstendige ledningstilkoblinger kan føre 
til elektrisk støt eller 
brann.

ADVARSEL

FORSIKTIG
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Justere luftstrømmen
Automatisk luftvolum

Hovedmeny Undermeny Funksjoner SEG i bruk Standard Område

8

1
Statustilbakemedling for 
automatisk luftvolum

1 0

0 – AV (feil eller deaktivert)

1 – Fullført.

2 – Kjører automatisk luftvolum.

2 Automatisk luftvolumdrift 1 0
0 – Deaktiver

1 – Aktiver

3
Spenningsinnstilling for 
automatisk luftvolum

1 2

1 – 220 V
2 – 230 V (standard)
3 – 240V
Når du installerer det nye produktet, bør det vise "0"

1). Trykk på  og  samtidig i minst 3 sekunder til 
hovedmenyen vises.

2).Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå 
til undermenyen.

3).Trykk på  /  for velge , og trykk deretter på  for 
å gå til innstillingsskjermbildet for automatisk luftvolum.

4).Trykk på  /  for å velge 1 for å aktivere automatisk 
luftvolum. 

5). Velg modus nr. 8,2 og angi "1".

6). Trykk på  /  for velge 3, og deretter trykk på  for å 
angi inngangsspenning.

7). Trykk på  /  for å velge 1–3 for å angi spenningen.

     (1 : 220V, 2 : 230V, 3 : 240V)

8). Trykk på , og klimaanlegget starter deretter viftedrift 
for justering av automatisk luftvolum. 

Away/MDS

Hovedmeny Undermeny 1 2 3 54 6

SEG i bruk

❈ Ikke juster demperne under viftedrift for justering av automatisk luftvolum.
9). Trykk på  for å gå ut av innstillingsmodus.
(Under justering av automatisk luftvolum vil [Main Menu] vises     gjentatte ganger)
10). Etter ett til åtte minutter stopper klimaanlegget automatisk når justeringen av automatisk luftvolum er utført 
(viftedriftsikonet slukkes.)
11). Når klimaanlegget har stoppet, sjekker du at modusnummer 8,1 er "1" for fullføring av automatisk luftvolum.
Hvis modusnummer 8,1 er "0 ", er justeringen av automatisk luftvolum mislykket. Juster i så fall viftehastigheten ved å se i E.S.P-
innstillingstabellen.

Når DPM er installert, kan ikke funksjonen for automatisk luftvolum utføres samtidig for alle innendørsenheter. 
Funksjonen for automatisk luftvolum må utføres for hver innendørsenhet med den kablede fjernkontrollen tilkoblet. 
Med BLDC-motoren kan du bruke smartjustering av innendørsenhetens viftehastighet avhengig av 
installasjonsforholdene.
Hvis det eksterne statiske trykket er høyt slik at kanalen blir lengre, eller hvis det eksterne statiske trykket er 
lavt slik at kanalen blir kortere, brukes funksjonen automatisk luftvolum, og volumet for utløpsluft blir justert 
til det innstilte volumet automatisk.

Utføre funksjonen automatisk luftvolum.
- Kontroller at klimaanlegget stopper.

Trykk på av/på-knappen for å stoppe klimaanlegget

– Gå til serviceinnstillingsmodus med fjernkontrollen.
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Med fasekontrollmotoren kan du justere innendørsenhetens viftehastighet avhengig av 
installasjonsforholdene.  
Hvis det eksterne statiske trykket er høyt slik at kanalen blir lengre, eller hvis det eksterne statiske trykket er 
lavt slik at kanalen blir kortere, justerer du viftehastigheten ved hjelp av følgende tabell. 

Eksternt statisk trykk-innstillingen for fasemotoren

• Hvis spolen ikke er tørr, kjører du enheten i to timer med bare vifte for å tørke spolen.
•  Luftfilteret er ordentlig festet i luftpassasjen på luftsugesiden av klimaanlegget.
• Juster demperne slik at hvert luftinntak og luftuttak har den tiltenkte luftstrømmen.
• Ved bruk av stråleventilator (en utendørsenhet for luftgjennomstrømning eller ERV via kanal) må funksjonen 

automatisk luftvolum ikke brukes.
• Hvis kanalkonfigurasjonen har blitt endret, vil funksjonen automatisk luftvolum utføres på nytt.
• Produktet kan brukes innenfor det nominelle spenningsområdet 220/230/240 V ± 5 V. Hvis produktet må installeres 

utenfor det nominelle spenningsområdet som er angitt ovenfor, krever det ytterligere innstillinger ved installasjon.

Modell AC035JNMCEH
Statisk trykk (mmAq) Alternativkode for innendørsenheten

0≤ SP ≤2,5 01B26C-1C5081-27232B-371000
2,5< SP ≤5 01B26C-1C50E6-27232B-371000
5< SP ≤7,5 01B26C-1C545B-27232B-371000

7,5< SP ≤10 01B26C-1C54CF-27232B-371000
10< SP ≤12,5 01B26C-1C5933-27232B-371000
12,5< SP ≤15 01B26C-1C5987-27232B-371000

Modell AC100JNMCEH
Statisk trykk (mmAq) Alternativkode for innendørsenheten

0≤ SP ≤4 01B26C-1C50F2-276470-375045
4< SP ≤8 01B26C-1C5447-276470-375045

8< SP ≤12 01B26C-1C54BC-276470-375045
12< SP ≤15 01B26C-1C5910-276470-375045

•    representerer fabrikkinnstillingsområdet for eksternt statisk trykk.  
Du trenger ikke å justere viftehastigheten separat hvis det eksterne statiske trykket for installasjonen er innen 

 . Når den er utenfor  , angir du passende alternativkode.

 •  Hvis du angir en feil alternativkode, kan det oppstå feil på klimaanlegget. Alternativkoden må 
angis riktig av installatøren eller serviceteknikeren.

Modell AC125JNMCEH
Statisk trykk (mmAq) Alternativkode for innendørsenheten

0≤P≤5,2 01B26C-1C5425-277D8C-374045
5,2<P≤8 01B26C-1C547A-277D8C-374045

8< SP ≤12 01B26C-1C54ED-277D8C-374045
12< SP ≤15 01B26C-1C5929-277D8C-374045

Modell AC071JNMCEH
Statisk trykk (mmAq) Alternativkode for innendørsenheten

0≤P≤3 01B26C-1C50D5-274750-372020
3<P≤6 01B26C-1C5459-274750-372020
6<P≤8 01B26C-1C54BC-274750-372020

8<P≤10 01B26C-1C54FE-274750-372020
10<P≤12,5 01B26C-1C5942-274750-372020
12,5<P≤15 01B26C-1C5994-274750-372020

MERKNAD

MERKNAD
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Enkel justering
ENKEL justering

Hvis du ønsker mer kjøling og oppvarming av luftstrømmen enn det som er stilt inn ved installasjon, eller hvis 
du ønsker mer stillegående drift enn et som er stilt inn ved installasjon, kan klimaanlegget justeres for bedre 
komfort.
Innendørsenhetens luftstrømhastighet for høy, middels og lav øker eller reduserer med +2 eller -2 trinn med 
den kablede fjernkontrollen.

•	 Trykk på   når som helst under oppsettet for å avslutte uten å endre innstillingene.
•	 Endringer i luftstrømmen som gjøres ved enkel justering kan redusere ytelsen til klimaanlegget.

Away/MDS

Hovedmeny Undermeny 1 2 3 54 6

SEG i bruk

1. Trykk på User Set-knappen.
 (Main Menu) vises, og du kan trykke på [Λ]/[V] for å velge 
nr. 8, som vil stille inn enkel justering.

2. Trykk på [ >] for å velge luftstrømtrinnet.
 Trykk på [Λ]/[V] for å velge luftstrømstrinn (-2,-1,0,1,2) 
(under enkel justeringsinnstilling vises ikonet for AC-
viftehastighet)

3) Trykk på  for å fullføre enkel justering.
 (Når enkel justeringsinnstillingen er fullført slås ikonet for AC-viftehastighet av)

4) Trykk på   for å gå til normalmodus.

Hovedmeny Undermeny Funksjoner SEG i bruk Standard Område

8 - Enkel justering 1,2 0

–2: –2 trinn
-1: -1 trinn

0: Ingen bruk
1: +1 trinn
2: +2 trinn

MERKNAD
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Angi alternativkode for innendørsenheten
Bruk den kablede fjernkontrollen når du vil angi alternativkode for innendørsenheten, og følg instruksjonene 
nedenfor.

1) Trykk på  og  samtidig i minst 3 sekunder til hovedmenyen vises.

2) Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå til undermenyen.

3) Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå til innstillingsskjermbildet for angivelse av 
alternativkode.

4) Trykk på  /  for å angi alternativkoden. Trykk på  for å gå til neste side.

5) Trykk på  for å lagre og fullføre alternativinnstillingen.

6) Trykk på  for å gå til normalmodus.

•	 Alternativkode vil ikke brukes hvis du ikke trykker på .
•	 Innstilling av alternativkode for innendørsenheten er bare mulig på en kablet masterfjernkontroll.  

Du kan bare kontrollere alternativkode for innendørsenheten på en kablet slavefjernkontroll.
•	 Innstilling av alternativkode for innendørsenheten er mulig når én innendørsenhet er tilkoblet. 

Hvis mer enn to innendørsenheter er tilkoblet, kan du bare kontrollere alternativkoden for 
masterinnendørsenheten.

•	 Trykk på   når som helst under oppsettet for å avslutte uten å endre innstillingene.

•	 Det første sifferet representerer sidenummeret og de resterende fem sifrene er alternativkoder.
•	 Alternativkoden som for øyeblikket er angitt vil flimre.

Away/MDS

Hovedmeny Undermeny 1 2 3 54 6

Databit

1 2 3 4 5 6

AlternativkodeSidenummer

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6
0 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Sidenummer

SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
1 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Sidenummer

SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18
2 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Sidenummer

SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
3 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Sidenummer

FORSIKTIG

MERKNAD

MERKNAD
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Still inn adressen for innendørsenheten og installasjonsvalg med fjernkontrollørvalg. Still inn hvert valg 
separat siden du ikke kan stille inn ADRESSE innstillingen og innendørsenhetens installasjonsvalg samtidig. Du 
må gjøre det to ganger når du stiller inn adressen for innendørsenheten og installasjonsalternativ.

Innstilling av en adresse for innendørsenheten

1) Trykk på  og  samtidig i minst 3 sekunder til hovedmenyen vises.

2) Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå til undermenyen.

3) Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå til innstillingsskjermbildet for adressen til 
innendørsenheten. 

1 2 3 4 5 6

Data bit

4) Trykk på  /  for å angi innendørsenhetens hoved/RMC-adresse. 

5) Trykk på  for å lagre og fullføre alternativinnstillingen.

6) Trykk på  for å gå til normalmodus.

Innstilling av en adresse for innendørsenheten og installasjonsvalg

•	 Trykk på  når som helst under oppsettet for å avslutte uten å endre innstillingene.

•	 Adressen vil ikke brukes hvis du ikke trykker på .
•	 Innstilling av hoved/RMC-adressen til en innendørsenhet er bare tilgjengelig med en kablet 

masterfjernkontroll.

•	 Hoved/RMC-adressen som er angitt for øyeblikket vil flimre.
•	 Databit 1 og 2 representerer hovedadressekontroll for innendørsenheten
•	 Data bit 3 og 4 representerer hovedadresseinnstilling for innendørsenheten (utendørsenheten må 

tilbakestilles for å kunne foreta innstilling).
•	 Databit 5 og 6 representerer innstilling/kontroll av RMC-adressen til innendørsenheten.

MERKNAD

MERKNAD
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Stille inn installasjonsalternativ for innendørsenheten

Bruk den kablede fjernkontrollen til å kontrollere og angi kode for installasjonsalternativ for 
innendørsenheten, og følg instruksjonene nedenfor.

1) Trykk på  og  samtidig i minst 3 sekunder til hovedmenyen vises.

2) Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå til undermenyen.

3) Trykk på  /  for velge  og deretter på  for å gå til innstillingsskjermbildet for angivelse av kode for 
installasjonalternativ.

4) Trykk på  /  for å angi kode for installasjonsalternativ. Trykk på  for å gå til neste side.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

0 2 RESERVERT Ekstern 
temperatursensor Sentralkontroll RESERVERT

SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

1 Dreneringspumpe Bruk av varmespole RESERVERT RESERVERT RESERVERT

SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18

2 Ekstern kontroll Ekstern 
kontrollutgang S-Plasma ion Avbryter Antall timer ved 

bruk av filter
SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 -

3
Individuell 

kontroll av en fjern 
kontrollør

Kompensasjon av	
varmeinnstilling

RESERVERT Borte innstilling 
AV-timer -

•	 Det første sifferet representerer sidenummeret og de resterende fem sifrene er 
installsjonsalternativet. 

•	 De komplette alternativkodene har 24 sifre. Du kan angi seks sifre ad gangen, og de skilles av 
sidenumre (0, 1, 2, 3).

MERKNAD
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Valgnr: 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Alternativ SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

Forklaring SIDE MODUS

RESERVERT

Bruk av ekstern 
temperatursensor

Bruk av 
hovedstyring

RESERVERT
Indikasjon og 

detaljer

Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer

0 2
0 Slutt å 

bruke 0 Slutt å 
bruke

1 Bruk 1 Bruk
Alternativ SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

Forklaring SIDE Bruk av 
dreneringspumpe Bruk av varmespole

RESERVERT RESERVERT RESERVERT
Indikasjon og 

detaljer

Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer

1

0 Slutt å 
bruke 0 Slutt å 

bruke
1 Bruk 1 Bruk

2
Bruk + 

3minutters 
forsinkelse

- -

Alternativ SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18

Forklaring SIDE Bruk av eksterne 
kontroller

Innstilling av utgangen 
for ekstern kontroll S-Plasma ion Avbryterkontroll Antall timer ved 

bruk av filter

Indikasjon og 
detaljer

Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer

2

0 Slutt å 
bruke 0 Termo på 0 Slutt å 

bruke 0 Bruk av 
avbryter 2 1000 

timer

1 PÅ/AV 
kontroll

1 Drift på
1

Bruk 1
Ikke 

bruk av 
avbryter

6 2000 
timer

2 AV 
kontroll

3 VINDU PÅ/
AV kontroll

Alternativ SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 -

Forklaring SIDE kontroll av en 
fjernkontroll

Kompensasjon av 
varmeinnstilling

RESERVERT

Borte innstilling 
AV-timer

-

Indikasjon og 
detaljer

Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer Indikasjon Detaljer -

3

0 eller 1 Innendørsenhet 1 0 Slutt å 
bruke

0 eller 
1

Automatisk 
innstilling 
AV 30 min.

-

2 Innendørsenhet 2 1 2°C 2
Automatisk 
innstilling 
AV 60 min.

3 Innendørsenhet 3

2 5°C

3

Automatisk 
innstilling 

AV 120 
min.

4 Innendørsenhet 4 4

Automatisk 
innstilling 

AV 180 
min.

5.    Trykk på  for å lagre og fullføre alternativinnstillingen.

6.    Trykk på  for å gå til normalmodus.

Innstilling av en adresse for innendørsenheten og installasjonsvalg

•	 Trykk på  når som helst under oppsettet for å avslutte uten å endre innstillingene.
•	 Alternativkoden vil ikke brukes hvis du ikke trykker på .
•	 Innstilling av kode for innstallasjonsalternativ er bare tilgjengelig med en kablet masterfjernkontroll.
•	 Innstilling av kode for installasjonsalternativ er tilgjengelig når det er en én-til-én forbindelse mellom 

en kablet fjernkontroll og en innendørsenhet.

MERKNAD
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Feilsøking

Unormale forhold

Indikatorer

Bemerkninger

Skjult type

Grønn Rød

Standardtype

Tilbakestilling av strøm X X X X

Feil på romsensoren til innendørsenheten 
(åpen/kort)

X X X X

Feil på EVA-IN/EVA-OUT-sensoren til 
innendørsenheten (åpen/kort)

X X X

Feil på viftemotoren i innendørsenheten X X X X

Feil på den termiske sikringen til utendørsenheten 
eller rekkeklemmen (åpen)

X X

Tilstopping av utendørsenhetenes serviceventil X X

Deteksjon av flottørbryter X X X

Feil på EEPROM- eller ALTERNATIVINNSTILLING

1.  Ingen kommunikasjon på 2 minutter 
mellom innendørs- og utendørsenheten 
(kommunikasjonsfeil i mer enn 2 minutter)

2.  Innendørsenheten mottar 
kommunikasjonsfeil fra utendørsenheten

3. Utendørsenheten sporer 3 minutters feil

4.  Ved sending av kommunikasjonsfeil 
fra utendørsenheten er feiltilpasning av 
kommuniksjonstall og installerte nummer 
etter fulføring av sporing.  
(Kommunikasjonsfeil i mer enn 2 minutter)

X X X

1.  Feil på 
innendørsenheten 
(Panelvisningen 
er ikke relatert til 
driften)

2.  Feil på 
utendørsenheten 
(Panelvisningen 
er ikke relatert til 
driften)

◆ Om du skrur av klimaanlegget når LED flakrer, er LED også slått av.

● På       Flakrer      X Av

◆ Hvis det oppstår en feil under drift, vil én eller flere lysdioder flimre, og driften stopper bortsett fra 
lysdiodene.

◆ Hvis du starter klimaanlegget på nytt, fungerer det først normalt, og deretter vil feilen registreres igjen.

LED display på mottaker og displayenhet
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Display Forklaring Bemerkning

Kommunikasjonsfeil mellom innendørs- og utendørsenhet

Feil på romsensoren til innendørsenheten (åpen/kort)

Feil på Eva In-sensoren til innendørsenheten (åpen/kort)

Feil på Eva Out-sensoren til innendørsenheten (åpen/kort)

Andre deteksjon av flottørbryteren

Feil på viftemotoren i innendørsenheten

EEPROM-feil

EEPROM-alternativinstillingsfeil

Feil på den termiske sikringen til rekkeklemmen (åpen)

Ingen kommunikasjon på 2 minutter mellom innendørsenheter 
(kommunikasjonsfeil i mer enn 2 minutter)

Tilstopping av utendørsenhetenes serviceventil

Alternativkodene samsvarer ikke mellom innendørsenhetene (bare 
for DPM)

Kontroller alternativkoden 
for innendørsenhetene

Feil på kommunikasjon mellom innendørsenheten og den kablede 
fjernkontrollen etter 3 minutter.

Feil på kablet fjernkontroll

Feil på kommunikasjon mellom innendørsenheten og den kablede 
fjernkontrollen etter 10 minutters sporing.

COM1/COM2 kryssinstallert

Feil på innstillingen til kablet masterfjernkontroll og kablet slave-
fjernkontroll

◆  Hvis det oppstår en feil, vises  på skjermen til den kablede fjernkontrollen.    
Trykk på Test-knappen, hvis du vil se en feilkode.

Kablet fjernkontroll

Feilsøking
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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 eller kabel på strømkabelen, som vist i 
figuren.
 - Trekk av 20 mm av kabelbeskyttelsen fra røret som allerede er 

installert.

•	 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  
(følger med)

20

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 en kompressor komprimerer du de to punktene og snur det hele, og 
 
komprimerer ytterligere to punkt 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.

ff Metode 1

40 mm

Isolasjonsteip

ff 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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Kanalmonterte modeller
AC✴✴✴JNMCEH

Monteringshåndbok 
for klimaapparat

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




