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TQS splitanlegg - Tekniske data 

Modell   TQS 400 TQS 600 TQS 800 TQS 1000 TQS 1200 TQS 1600 TQS 2000 

Kjølekapasitet (1) Kw 2,8 3,5 5,4 7,3 10,0 13,1 16,0 

Effektforbruk kW 1,13 1,35 1,50 2,0 2,6 3,4 4,1 

Lydnivå ved 3 m dB(A) 28/36 32/48 40/52 41/55 41/55 41/55 44/60 

Luftmengde m3/t 400 600 800 1000 1200 1600 2000 

Dimensjon og vekt:   

- Bredde mm 1010 1010 1310 1310 1510 1910 1910 

- Dybde mm 640 640 640 640 640 640 640 

- Høyde mm 210 240 240 240 240 240 240 

- Vekt kg 30 31 45 59 60 74 75 

Utedel   TQC-101 TQC-121 TQC-183 TQC-253 TQC-323 TQC-403 TQC-503

Luftmengde m3/t 1500 1600 1900 2160 3280 4500 6480 

Lydnivå ved 4 m dB(A) 42 42 46 48 48 54 54 

Dimensjon og vekt:   

- Bredde mm 860 860 860 950 950 950 950 

- Dybde mm 245 245 320 390 390 390 350 

- Høyde mm 590 590 590 730 730 1068 1230 

- Vekt kg 41 45 56 73 95 100 115 

 Strømtilførsel og sikringer:   

230v - 1 - 50 hZ   

Sikringer trege A 10 16 - - - - - 

230 V - 3 - 50 Hz   

Sikringer trege A - - 16 16 20 25 32 

400 V - 3 - 50Hz   

Sikringer trege A - - 10 10 10 16 20 

Kjølerør                 

Anslutning til innedel 1/2"+ 1/4" 5/8" + 3/8" 5/8" + 3/8" 5/8" + 3/8" 3/4" + 3/8" 3/4" + 3/8" 3/4" + 1/2" 

Anslutning til utedel   5/8"+ 3/8" 5/8" + 3/8" 5/8" + 3/8" 5/8" + 3/8" 3/4" + 1/2" 3/4" + 1/2" 3/4" + 1/2" 

Kjølerør dim.  
for 10 m rørstrekk                 

Sugerør   1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 1 1/8" 

Væskerør   1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

Fyllingsmengde R407C kg Kun fylt med Nitrogen 
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Beskrivelse av fjernkontroll:
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Service og vedlikehold: 
Advarsel: Slå av hovedstrømmen før service på anlegget. 
 
Anlegget er designet for lang drift med minimum vedlikehold. Men uansett må anlegget kontrolleres jevnlig og følgende punkter 
gis nødvendig oppmerksomhet: 
 
 
Del å vedlikeholde Prosedyre Anbefalt interval mellom service 
 
Luftfilter 
(innedel) 

 
1. Ta ut filter og fjærn støv og urenheter med støvsuger 

eller ved å skylle i vann, under 40oC, tillsatt et nøytralt 
vaskemiddel. 

2. Skyll godt og tørk før det settes tilbake. 
3. Merk: Aldri benytt petroleumsprodukter, tynner, 

benzen eller andre kjemikalier. 
 

 
Minimum 1 gang  pr måned 

 
Innedel 

 
1.  Vask bort støv og urenheter med en myk klut fuktet 

med lunkent eller kaldt vann tilsatt et nøytralt 
vaskemiddel. 

2. Merk: Aldri benytt petroleumsprodukter, tynner, 
benzen eller andre kjemikalier. Dette kan ødelegge 
overflaten på innedelen 
  

 
Minimum 1 gang  pr måned 

 
Spjeldmekanisme 
(innedel) 

 
1. Kontroller sveipermekanismen for urenheter, lyd og 

ujevn gange og smør opp akslingene med egnet fett for 
smøring av plast 
 

 
Minimum 1 gang pr år avhengig 
av bruk. 

 
Kondenspanne og avløp 

 
1. Kontroller for urenheter og rengjør om nødvendig 
2. Kontroller at kondensat kan strømme fritt i avløpet 

 

 
 
Hver 3. måned 

 
Innedelsvifte 

 
1. Kontroller for ulyder eller vibrasjoner 

 

 
Hver måned, eller dersom 
lyd/vibrasjon oppdages 
 

 
Register , coil, i inne- og 
utedel 

 
1. Kontroller og fjern urenheter mellom finnene. 
2. Kontroller og fjern eventuelle ting som hindrer luften å 

strømme fritt over register i inne- eller utedel. 
 

 
Hver måned 

 
Strømtilførsel 

 
1. Kontroller driftsstrøm og spenning på inne- og utedel.. 
2. Kontroller ledninger og tiltrekkingen av koblinger. 

 

 
Hvert år 

 
Kjølerør/kjølekretsen 

 
1. Kontroller for lekkasjer  
2. Kontroller moment på skruforbindelser 
3. Kontroller isolasjon 
4. Kontroller oppheng 

 

 
Hvert år 

 
Kompressor 

 
1. Intet vedlikehold er nødvendig dersom 

kuldemediekretsen er tett.  
2. Kontroller for ulyder eller vibrasjoner 

 
Hver måned, eller dersom 
lyd/vibrasjon oppdages 
 

 
Vifte i utedel 

 
1. Kontroller for ulyder eller vibrasjoner 

 

 
Hver måned, eller dersom lyd 
oppstår 
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Feilsøking: 
 
Problem Årsak Løsning 
• Anlegget starter ikke og det lyser ikke 

i av/på knappen på fjernkontrollen 
 Anlegget er ikke koblet til 

strømnettet  
 Strømbrudd 
 Brudd på fjernkontrollkabel 
 Brudd på spenningsførende kabler

 Sett i støpselet 
 
 Sjekk hovedsikringen 
 Kabel må repareres 
 Trekk til koblinger og/eller bytt 

kabler 
• Anlegget starter ikke og det lyser i 

av/på knappen på fjernkontrollen 
 Forsinket start og stopp av 

anlegget 
 Brudd på fjernkontrollkabel 
 Fjernkontroll ikke riktig 

konfigurert 
 Defekt fjernkontroll eller 

hovedkort  
 Brudd på spenningsførende kabler

 Vent 3-4 minutter 
 
 Kabel må repareres 
 Fjernkontroll konfigureres riktig 

 
 Fjernkontroll eller hovedkort må 

byttes  
 Trekk til koblinger og/eller bytt 

kabler 
• Viftene går inne, men anlegget kjøler 

ikke. 
 3 minutter forsinket start av 

kompressor 
 Anlegget ikke satt i kjølefunksjon 

eller auto. 
 Ikke riktig innstilt temperatur 

 
 Anlegget har slått ut på 

høytrykkspressostat 
 

 Anlegget har slått ut på 
lavtrykkspressostat 

 Feil på hovedkort 
 Feil på kontaktor til kompressor 
 Feil på kondensator til 

kompressor 
 Kompressor er defekt 
 Defekt temperaturføler i innedel 

 Vent 3-4 minutter 
 
 Sett anlegget i riktig funksjon 

 
 Sett fjernkontrollen på ønsket 

temperatur 
 Reset høytrykkspressostaten på 

utedelen. 
  

 Kuldemedielekkasje - må tettes 
 

 Hovedkort byttes 
 Kontaktor byttes 
 Kondensator byttes 

 
 Kompressor må byttes 
 Bytt føler 

• Viftene går inne, men det er liten 
luftstrøm 

 Innsuget til innedelen er tildekket 
 Tett filter 
 Innedelen iser ned 

 Fjern tildekkingen 
 Rens filteret 
 Slå av kjølefunksjonen å la isen tine. 

Start så opp anlegget og sjekk 
fordampningstrykket, mulig 
kuldemedielekkasje. 

• Viftene inne går ikke, men utedelen 
starter/går 

 Svikt i spenningstilførselen til 
viftene 

 Defekte innedelesvifter 
 Defekt rele i hovedkort 
 Defekt kontaktor til kompressor 

 Sjekk kabler og koblinger  
 
 Bytt innedelsvifter 
 Bytt hovedkort 
 Bytt kontaktor 

• Anlegget kjøler, men slår til stadighet 
ut på høytrykk 

 Kondensator er tildekket 
 

 Kondensator er tett av støv 
 Propellen på vifta løper ikke fritt 

eller er skadet 
 Kondensatorviftestyring defekt 
 Kondensatorvifte defekt 

 Sørg for at lufta løper fritt over 
kondensator. 

 Rengjør kondensator  
 Fjern hindringene til propellen, byttes 

dersom den er skadet 
 Bytt viftestyring 
 Bytt kondensatorvifte 

 


