
 FORSIKTIG

●  Monter utendørsenheten på et høyt sted, og ikke plas-
ser rammen med enheten under dreneringsporten fordi 
vannet som drypper fra dreneringsporten kan fryse og 
blokkere dreneringsporten.

●  I områder med sterkt snøfall kan inntaket og avløpet 
for utendørsenheten blokkeres av snø. Det kan da 
være vanskelig å opprettholde varmen, og enheten kan 
ødelegges. Lag et tak over enheten.

DELT KLIMAANLEGG

MONTERINGSANVISNING
(DELENR. 9318693003)

Dette klimaanlegget bruker den nye kjølevæsken HFC (R410A).
Grunnleggende monteringsprosedyrer er de samme som for konvensjonelle kjølevæskemodeller (R22).
Legg spesielt merke til følgende punkter:

(1)  Siden arbeidstrykket er 1,6 ganger høyere enn konvensjonelle kjølevæskemodeller (R22), er det forskjell på rørledninger, monte-
ring og serviceverktøy. (Se tabell nedenfor.)
Ved utskifting av en konvensjonell kjølevæskemodell (R22) med den nye R410A-modellen, må du alltid skifte ut gamle rørlednin-
ger og kragemutre med rørledninger og kragemutre som er beregnet for R410A.

(2)  Modeller som bruker kjølemidlet R410A har ulik gjengediameter på påfyllingsåpningen for å forhindre feilakig påfylling i forhold til 
(R22) og for sikkerhet. Kontroller dette på forhånd. [Gjengediameter for påfyllingsåpningen for R410A er 1/2 gjenge per tomme.]

(3)  Vær forsiktig så ikke fremmedstoffer (olje, vann, osv.) kommer inn i rørene sammen med kjølemidlet (R22). Dette gjelder også ved 
lagring av rørledningen. Forsegle åpningene med klemmer, tape eller lignende.

(4)  Ved fylling av kjølevæske må det tas hensyn til fare for innblanding av gass under påfylling. Fyll alltid på fra påfyllingssiden.

Spesialverktøy for R410A
Navn på verktøy Endringer

Trykkmanifold Trykket er så høyt at det ikke kan måles med en vanlig trykkmåler. For å hindre feilaktig innblanding av 
andre kjølemidler, er diameteren på hver enkelt åpning endret.
Det anbefales at trykkmåleren settes til -0,1 til 5,3 MPa (-1 til 53 bar) for høyt trykk. 
-0,1 til 3,8 MPa (-1 til 38 bar) for lavt trykk.

Påfyllingsslange For økt trykkmotstand, er materialet og størrelsen på slangen endret.

Vakuumpumpe Det kan brukes en konvensjonell vakuumpumpe ved å montere en vakuumpumpeadapter.

Gasslekkasjesensor Spesialsensor for gasslekkasje for HFC-kjølevæske R410A.

Kobberrør
Det må brukes kobberrør uten skjøter, og mengden av residuell olje skal 
være mindre enn 40 mg/10 m. Ikke bruk kobber rør som er sammentrykt, 
deformert eller misfarget (spesielt innvendig). Ellers kan 
ekspansjonsventilen eller kapillar røret bli blokkert av fremmedlegemer. 
Fordi klimaanlegget bruker R410A, oppstår det høyere trykk enn 
ved bruk av R22. Derfor er det viktig å velge riktige materialer. 
Tykkelsen på kobberrørene som brukes sammen med R410A vises i 
tabell 1. Bruk aldri kobberrør som er tynnere enn 0,8 mm selv om dette er tilgjengelig på markedet.

 ADVARSEL

● Ikke bruk eksisterende rørledninger og kragemutre (for R22).
•  Hvis eksisterende materialer brukes, øker trykket inne i kjølemiddelkretsen, og vil forårsake brudd eller skade. (Bruk spesial-

materialer R410A.)

●   Ikke la det komme gasser inn i det spesi� serte kjølemiddel (R410A) i kjølemiddelkretsen ved montering og � ytting av 
klimaanlegget.
•  Hvis luft eller andre gasser kommer inn i kjølemiddelkretsen, vil trykket inne i kretsen øke unormalt og forårsake brudd eller 

skade.

 FORSIKTIG

Ved montering av rør som er kortere enn 3 m, vil lyden av utendørsenheten overføres til innendørsenheten. Dette vil forår-
sake høy driftslyd eller unormal lyd.

Bare for autorisert servicepersonell.

 ADVARSEL

●  For at klimaanlegget skal fungere tilfredsstillende, må klimaanlegget monteres som anvist i denne monteringsanvisnin-
gen.

●  Kople innendørsenheten og utendørsenheten til rørledningene og ledningene som er tilgjengelige standarddeler for 
klimaanlegget. Denne monteringsanvisningen beskriver riktige tilkoplinger ved bruk av standard tilbehør og deler 
som er spesi� sert i denne monteringsanvisningen.

●  Monteringsarbeidet skal bare utføres av autorisert servicepersonell.
●  Monteringen må utføres i henhold til bestemmelser som gjelder på stedet for monteringen og etter monteringsanvisnin-

gene fra produsenten.
●  Ikke kutt, forleng eller forkort kabelen eller endre kontakten.
●  Ikke bruk skjøteledning.
●  Kople til strømkabelen. Hvis stikkontakten er løs, reparer den før du bruker klimanlegget.
●  Ikke slå på strømmen før alt monteringsarbeidet er fullført.
●  Hvis det lekker kjølemiddel under arbeidet, må området ventileres. Hvis kjølemiddlet kommer i kontakt med åpen ild, ut-

vikles det giftig gass.
●  Kontroller kjølemiddlet for gasslekkasje etter at enheten er montert.
●  Stikkontakten må oppfylle kravene til strømkabelens støpsel.
●  Berør aldri elektriske komponenter like etter at strømforsyningen er slått av. Det kan oppstå elektrisk støt. Etter at strøm-

forsyningen er slått av, vent alltid i 5 minutter eller mer før du berører elektriske komponenter.

● Vær forsiktig så du ikke skraper opp klimaanlegget under håndtering.
● Etter montering, må du forklare riktig betjening for kunden ved bruk av instruksjonsboken.
● La kunden beholde instruksjonsboken fordi den skal brukes ved service eller når klimaanlegget � yttes.
●  Maksimum lengde på rørledningene er 20 m. Maksimum høydeforskjell på rørledningene er 15 m. Hvis enheten er lenger 

unna enn dette, er det ikke mulig å garantere riktig drift.
● Ikke plasser utendørsenheten der det er små dyr.

STANDARD TILBEHØR
Følgende monteringstilbehør leveres. 
Bruk disse etter behov.

Navn og fasong Ant. Navn og fasong Ant.
Veggkrokbrakett

1

Tekstiltape

1

Fjern-
kontroll

1

Plateskrue (stor)

8

Batteri

2

Plateskrue (liten)

2

Fjernkontrollholder

1

Luftrense� lter

2

Tabell 1   Diameter for glødet kobberrør

Tykkelse (mm)
Nominell 
diameter

Utvendig diameter 
(mm) R410A [ref.] R22

1/4 tommer 6.35 0.80 0.80
3/8 tommer 9.52 0.80 0.80

Ett sett av følgende produkter er nødvendig ved montering 
av dette produktet.

Navn
Montasje for koplingsrør
Tilkoplingskabel
Veggrør
Pyntetape
Vinyltape
Veggdeksel
Kabelfeste
Dreneringsslange
Plateskruer
Tetningsmasse

ELEKTRISKE KRAV
•  Kople alltid klimanleggets strømforsyning til en egen 

sikringskurs og bruk egen bryter og stikkontakt. Ikke strekk 
strømkabelen.

•  Monter en frakoplingsenhet med kontaktavstand på minst 
3 mm nær klimaanlegget.

VALG AV MONTERINGSPOSISJON MONTERINGSDIAGRAM FOR INNEN-
DØRS OG UTENDØRS ENHETER●  Bestem monteringsposisjonen sammen med kunden som følger:

●  Ikke plasser enheten i nærheten av oljedamp, der det brukes olje i 
fabrikken, i nærheten av støv eller der enheten kan komme i kontakt 
med sjøluft fordi det kan utvkles sul� dgasser i området rundt varme-
fjæren. Dyr må ikke ha mulighet til å urinere på enheten på grunn av 
utvikling av korroderende gasser som ammoniakk.

1.   INNENDØRSENHET
(1)  Monter innendørsenheten vannrett på en vegg som tåler 

vekten av enheten og som ikke er utsatt for vibrering.
(2)  Innløpsåpningen og utløpsåpningen må ikke dekkes til, luften 

må kunne strømme fritt i hele rommet.
(3)  Monter enheten nær en stikkontakt eller en egen sikringskurs.
(4)  Ikke monter enheten der den kan bli utsatt for sollys.
(5)  Monter enheten der den enkelt kan koples til utendørsenheten.
(6)  Monter enheten der det er enkelt å kople til dreneringsrøret.
(7)  Ta hensyn til service, og monter med avstand som vist i 

(Fig. 2). Monter enheten slik at det er mulig å fjerne � lteret.
(8)  Monter enheten mer enn 1 meter fra TV- og radioantenne.
(9)  Innendørsenheten bør monteres på et sted der den ikke 

påvirkes av � uorescerende lys fra lamper og TV.
2.   UTENDØRSENHET
(1)  Ikke monter enheten der den kan bli påvirket av sollys, hvis 

mulig. (monter en skjerm som ikke påvirker luftstrømmen, 
hvis nødvendig.)

(2)  Ikke monter enheten der det blåser kraftig eller der det er 
mye støv.

(3)  Ikke monter enheten nær en varmekilde, damp eller eksplo-
sjonsfarlig gass.

(4) Ikke monter enheten der folk ferdes.
(5)  Ta hensyn til naboer slik at de ikke blir forstyrret av luft som blåser 

inn gjennom vinduene eller av støy.
(6)  Monter med avstand som vist i Fig. 2 slik at luftstrømmen 

ikke blokkeres. For effektiv drift, la tre av � re paneler være 
åpne, foran, bak, og på begge sider.

(7)  Monter enheten mer enn 3 meter fra TV- og radioantenne.
(8)  Utendørsenheten må monteres på et sted der både drene-

ring og selve enheten ikke blir påvirket av oppvarming.
(9)  Monter enheten på et sted som ikke påvirkes av drenerings-

vannet fra utendørsenheten.

 ADVARSEL
Monter enheten på et sted som tåler vekten av innen-
dørsenheten og utendørsenheten, og fest den forsvarlig 
slik at enheten ikke vipper framover eller faller ned.

 FORSIKTIG
●  Ikke monter enheten der det er fare for 

brennbar gasslekkasje.
●  Ikke monter enheten nær varmekilder.
●  Ta forebyggende tiltak slik at ikke barn under 10 år rekker opp 

til enheten.
●  Monter innendørsenheten på veggen høyere enn 180 cm 

over gulvet.

[Retning for rørledning for innendørsenhet]
Rørsystemet kan koples til i 6 ulike retninger som vist i 
(� g. 1). Når rørsystemet er koplet til i retning 2, 3, 4 eller 5, 
kutter du rørgjengen på siden av frontdekselet med en bau� l.

Fig. 1
 

Fig. 2
[INNENDØRSENHET]

[UTENDØRSENHET]

6,3 cm eller over
7 cm eller over

60 cm eller over
10 cm eller over

10 cm eller over

20 cm eller over 25 cm eller 
over

•  Ikke monter enheten direkte på bakken, dette kan forårsake 
stans.

•  For å oppnå bedre driftseffektivitet når utendørsenheten er mon-
tert, åpne panelet foran og på venstre side.

Veggkrokbrakett

10 cm eller 
over

150 cm eller over

Tilkoplingskabel
I overensstemmelse med modell 245 IEC57 (1,5 mm2)

180 cm eller over (Veggdeksel)

Fjern-
kontroll

Fjern-
kontroll-

holder

Plate-
skrue 
(liten)

FJERNING OG MONTERING AV FRONTPANEL
FJERNING AV INNTAKSGITTER
(1)  Åpne inntaksgitteret.
(2)  Trykk ned knappen.
(3)  Løft inntaksgitteret oppover til akselen på toppen av inntaksgit-

teret er fjernet.
MONTERING AV INNTAKSGITTER
(1) Den faste akselen på inntaksgitteret er montert på panelet.
(2)  Legg ned inntaksgitteret.
FJERNING AV FRONTPANEL
(1) Fjern inntaksgitteret (henvis til fjerning av inntaksgitter.)
(2)  Fjern ledningsdekselet.
(3) Fjern tre skruer.
(4)  Frontpanelet kan fjernes ved å trekke det frem og opp.
MONTERING AV FRONTPANEL
(1)  Tilpass først den nedre delen av frontpanelet, og fest det på 

krokene oppe og nede. (Tre kroker oppe, åtte kroker nede)
(2)  Fest med tre skruer.
(3) Ledningsdekselet er festet.
(4) Inntaksgitteret er festet.

Innen-
dørsenhet Bunnhull (to 

posisjoner)
Bunnkroker (to posisjo-
ner) Frontpanel

Bunnhull (seks 
posisjoner)

Bunnkroker 
(seks posisjoner)

Fig. 4

Innen-
dørsen-
het

Topphull 
(senter) Topphull (to 

sider) Toppkrok (senter)
Toppkroker 
(to sider)

Frontpanel

 FORSIKTIG
Monter frontpanelet og inntaksgitteret 
forsvarlig. Hvis monteringen er ufullsten-
dig, kan frontpanelet eller inntaksgitteret 
falle av og forårsake skade.

Kontroller at hullene på toppen av front-
panelet er festet forsvarlig på krokene 
på sokkelen.

NEDPUMPING (TVUNGET AVKJØLING)
For å unngå utslipp av kjølemiddel i atmosfæren under � ytting eller avhending, må du ta vare på kjø-
lemidlet ved å utføre avkjølingsoperasjonen eller tvunget avkjøling i henhold til følgende prosedyre. 
(Hvis avkjølingsoperasjonen ikke kan gjennonføres om vinteren, start tvunget avkjøling.).
(1)  Foreta luftspyling av påfyllingsslangen ved å kople luftslangen for trykkmanifolden til påfyllingsåp-

ningen for 3-veisventilen og åpne lavtrykksventilen forsiktig.
(2)  Lukk ventilstammen for 2-veisventilen fullstendig.
(3)  Start avkjølingsoperasjonen eller tvunget avkjøling.

Fortsett å trykke på knappen MANUAL AUTO (MANUELL AUTO) til innendørsenheten i mer enn 10 sekunder.
Lampen for  driftsindikatoren og tidsindikatoren blinker samtidig under testkjøringen. (Tvunget avkjøling starter 
ikke hvis knappen MANUAL AUTO (MANUELL AUTO) ikke trykkes inn i mer enn 10 sekunder.)

(4)  Lukk ventilstammen for 3-veisventilen når avlesningen av blandet trykk på måleinstrumentet 
er 0,05~0 Mpa (0,5~0 kg/cm2).

(5)   Stopp operasjonen.
•  Trykk på knappen START/STOP (START/STOPP) på fjernkontrollen for å stoppe operasjonen.
•  Trykk på knappen MANUAL AUTO (MANUELL AUTO) når du stopper operasjonen fra innendørsenheten. 

(Det er ikke nødvendig å trykke mer enn 10 sekunder.)

 FORSIKTIG
 Under nedpumpingsoperasjonen må du kontrollere at kompressoren er slått av før 
du fjerner kjølevæskerørene.
Ikke fjern tilkoplingsrøret mens kompressoren er i drift og 2-veisventilen eller 3-veisventilen åpen. Dette 
kan forårsake unormalt trykk i kjølekretsen og føre til brudd eller skade.

KUNDEVEILEDNING
Forklar følgende til kunden i henhold til 
instruksjonsboken:
(1)  Start og stopp, betjeningsbryter, tempe-

raturjustering, tidsbryter, luftstrømbryter 
og andre betjeninger av fjernkontrollen.

(2)  Fjerning og rengjøring av luft� lter 
og bruk av luftspjeld.

(3)  Gi betjenings- og monteringsanvis-
ningene til kunden.

STRØM
 ADVARSEL

●  Merkespenningen for dette produktet er 230 V AC 50 Hz.
●  Før du slår på strømmen, må du kontrollere om spennin-

gen er innen 220 V -10 % til 240 V +10 %. 
●  Bruk alltid en egen sikringskurs, og monter en egen stikkontakt 

for å strømforsyne klimaanlegget.
●  Bruk automatsikring og stikkontakt som er tilpasset kapa-

siteten for klimaanlegget.

●  Ikke strekk strømkabelen.
●  Utfør arbeid på ledningsnettet i henhold til standarder slik at 

klimaanlegget kan betjenes sikkert og riktig.
●  Monter en effektbryter i henhold til gjeldende lover og bestem-

melser og bransjestandarder.

 FORSIKTIG
●  Kapasiteten til strømkilden må være summen av strømforbruket for klimaanlegget og andre elektriske apparater. Når 

gjeldende kapasitet er for lav, endre kapasiteten.
●  Når spenningen er lav og det er vanskelig å starte klimaanlegget, kontakt strømleverandøren for å øke spenningen.

UTSKJÆRING AV HULL I VEGGEN FOR TILKOPLINGSRØRET

MONTERERING AV VEGGFESTEBRAKETT

FORMING AV DRENERINGSSLANGE OG RØR

(1)  Skjær ut et hull med 65 mm diameter i veggen ved posisjonen 
vist i (Fig. 5).

(2)  Ved utskjæring av vegghullet på innsiden av monteringsram-
men, skjær ut hullet mellom markeringene for venstre og høyre 
sentermerke for monteringsrammen.
Ved utskjæring av vegghullet fra utsiden av monteringsram-
men, skjær ut hullet minst 10 cm lavere.

(3)  Skjær ut hullet slik at utvendig ende er lavere, (5 til 10 mm), 
enn innvendig ende.

(4)  Tilpass alltid senter av vegghullet. Hvis hullet er skjevtilpasset, 
vil det oppstå vannlekkasje.

(5)  Kutt veggrøret slik at det passer til veggtykkelsen, stikk røret 
gjennom vegggjennomføringen, fest gjennomføringen med vi-
nyltape og stikk røret gjennom hullet. (Tilkoplingsrøret leveres 
sammen med monteringssettet.) (Fig. 5)

(6)  For venstre rørsystem og høyre rørsystem, skjær ut hullet litt 
lavere slik at dreneringsvannet renner fritt. (Fig. 5)

(1)  Monter veggfestebraketten slik at den er riktig plassert både 
horisontalt og vertikalt. Hvis veggfestebraketten er skjev, vil 
vannet dryppe på gulvet.

(2)  Monter veggfestebraketten slik at den tåler vekten av en vok-
sen person.

●  Fest veggfestebraketten til veggen med 6 eller � ere skruer gjen-
nom hullene nær ytterkanten av braketten.

●  Kontroller at det ikke er skrangling i veggfestebraketten.

 ADVARSEL
Hvis veggrøret ikke brukes, kan kabelen som kopler 
sammen utendørsenheten og innendørsenheten komme i 
berøring med metall og forårsake strømlekkasje. 

[Bakre rørsystem, høyre rørsystem, bunnrørsystem]
●  Monter rørsystemet for innendørsenheten i retning av vegghul-

let, og fest dreneringsslangen og røret sammen med vinyltape. 
(Fig. 7)

●  Monter rørsystemet slik at dreneringsslangen er nederst.
●  Dekk røret til innendørsenheten som er synlig fra utsiden med 

dekortape.
[For venstre, bakre rørsystem, venstre rørsystem]
Bytt om dreneringtappen og dreneringsslangen.

 FORSIKTIG
●  For å rette inn dreneringsslangen og dreneringtapen, 

kontroller at den settes inn vertikalt. Å sette den inn på 
skrå vil forårsake vannlekkasje.

●  Ikke tilfør andre stoffer enn vann ved innsetting. Tilfø-
ring av andre stoffer enn vann vil forårsake skade og 
vannlekkasje.

●  Etter å ha fjernet dreneringsslangen, må du huske å 
montere dreneringstappen.

●  Sørg for å feste dreneringsslangen med tape til bunnrø-
ret.

Monteringsmetode for dreneringstapp 
●  Bruk en sekskantnøkkel (4mm 

åpning) for å skru inn drenerings-
tappen til den berører 
dreneringskranen.

INNENDØRSENHET

Fig. 6
Veggkrokbrakett

Plateskrue

 FORSIKTIG
Monter veggkrokbraketten horisontalt og vinkelrett.

Ingen åpning

Umbracon-
økkel

Drenerings-
kran

Dreneringstapp

Høyre rørsystem
Fest sammen 
med vinyltape

Dreneringsslange for 
innendørsenhet (bunn)

Rør (topp) bakre rørsystem

Bunnrør

Fig. 7
Kutt rørsystemet 
for høyre utløp eller 
bunnutløpet i
kuttesporet på 
utløpet 
med en bau� l.

Dreneringstapp
Dreneringsslange 
for innendørsenhet

Fjern dreneringtappen ved å trekke 
i forhøyningen av tappen med en 
universaltang e.l.

Kutt av rørutløpet i sporet med en 
bau� l på venstre rør eller venstre 
utløpsrør.

 Metode for fjerning av 
dreneringsslange
●  Fjern skruen til venstre 

for dreneringsslangen 
og trekk ut drenerings-
slangen. 

 Metode for montering av drene-
ringsslange
●  Sett dreneringsslangen inn vertikalt 

mot innsiden, slik at dreneringsfestet 
tilpasses nøyaktig skruhullene rundt 
dreneringskranen. 
Etter innsetting og før utskifting, sett 
inn og fest skruene som er fjernet.

Skrue Dreneringsslange

Dreneringsfeste

Skruhull

Dreneringsslange

Skrue

Dreneringskran

Dreneringsfeste

●  Sørg for å montere rundt dreneringsslangens skjøte-
munnstykke.

●  Etter som skruen er på innsiden, bruk magnetskrutrekker.

●  For venstre rørsystem og venstre bakre rørsystem, rett inn 
merkene på veggkrokbraketten, og form til tilkoplingsrøret.

●  Bøy tilkoplingsrøret ved bøyeradius på 70 mm eller mer, og 
monter røret maks. 35 mm fra veggen.

●  Etter å ha tredd det innvendige røret og dreneringsslangen 
gjennom vegghullet, heng opp innendørsenheten på krokene på 
øvre og nedre del av veggkrokbraketten.

●  Ikke knekk tilkoplingsrøret ved bøying. Hvis tilkoplingsrøret 
bøyes ofte, vill messingrøret hardne. Bøy derfor røret innen 
3 timer.

[Montering av innendørsenheten]
●  Heng innendørsenheten på krokene øverst og nederst på vegg-

krokbraketten.
●  Sett på plass avstandsstykket 

mellom innendørsenheten og 
veggkrokbraketten slik at ne-
dre del av innendørsenheten 
kommer ut fra veggen.

Innendørsenhet

Veggkrokbrakett
(Avstand-
stykke)

TILKOPLING AV RØRSYSTEM

LEDNINGSNETT FOR INNENDØRSENHET

TILKOPLING
(1)  Monter veggdekselet for utendørsenheten (leveres sammen 

med valgfritt monteringssett eller kjøpes på stedet) til vegg-
røret.

(2)  Kople sammen rørene for utendørsenheten og innendørsen-
heten.

(3)  Etter å ha tilpasset senter av gjengingen og skrudd inn 
kragemutrene for hånd, trekker du til mutrene til spesi� sert 
strammemoment ved bruk av momentnøkkel. (Tabell 2)

UTKRAGING
(1)  Kutt tilkoplingsrøret i riktig lengde 

med en rørkutter.
(2)  Hold røret nedover slik at røret som 

er kuttet ikke kommer inn i røret og 
fjern gradene.

(3)  Sett en kragemutter på røret, og 
gjeng opp røret ved bruk av et 
gjengeverktøy.

Sett kragemutren (bruk alltid kragemut-
ter som er festet til henholdsvis innen-
dørsenheten og utendørsenheten) på 
røret og utfør gjengingen ved bruk av et 
utkragingsverktøy.
Bruk spesialutkragingsverktøy R410A 
eller konvensjonelt utkragingsverktøy 
(for R22).
Ved bruk av konvensjonelt utkragings-
verktøy, bruk alltid en justeringsinsmåler 
og sikre A-dimensionen som vist i tabell 3.

(1)  Fjern ledningsdekselet.
(2)  Fjern kabelklemmen.
(3)  Bøy enden av tilkoplingskabelen som vist i � guren.
Fig. 10
 

(4)  Kople enden av tilkoplingskabelen til tilkoplingsklemmen.
(5)  Fest tilkoplingskabelen med en kabelklemme.
(6)  Fest ledningsdekselet.

Fig. 9 Stram til med to skrunøkler.

Momentnøkkel

Skrunøkkel (fast)
Krage-
mutter

Rør for innendørsenhet Tilkoplingsrør For å forhindre gasslekkasje, dekk over� aten 
for utkragingen med kjølekompressorolje.

Table 2  Strammemoment for kragemutter
Kragemutter Strammemoment

6,35 mm diameter. 16,0 ~ 18,0 N • m (160 til 180 kgf • cm)
9,52 mm diameter. 32,0 ~ 42,0 N • m (320 til 420 kgf • cm)

Tabell 3  Utvendig rørdiameter

Utvendig rørdia-
meter

A (mm)
Utkragingsverk-
tøy for R410A, 
koplingstype

Konvensjonelt utkragingsverktøy 
(R22) 

Koplingstype Vingemutter
ø 6,35 mm (1/4�) 0 til 0,5 1,0 til 1,5 1,5 til 2,0
ø 9,52 mm (3/8�) 0 til 0,5 1,0 til 1,5 1,5 til 2,0

 FORSIKTIG

●  Fest kragemutteren med en momentnøkkel som vist i håndboken. 
Hvis den strammes for mye, kan kragemutteren ødelegges etter 
lang tid og forårsake lakkasje av kjølevæske.

●  Under montering, må du kontrollere at kjølevæskerøret er godt festet før 
du kjører kompressoren. Ikke bruk kompressoren med 2-veisventilen eller 
3-veilventilen åpen hvis kjølevæskerøret ikke er godt festet. Dette kan 
forårsake unormalt trykk i kjølekretsen og føre til brudd og skade.

 FORSIKTIG
●  Jamfør numrene på tilkoplingsklemmen og tilkoplingskabelen 

med tilsvarende numre på utendørsenheten. 
Feilaktig montering av ledninger kan forårsake brann i elektriske komponenter.

●  Kople tilkoplingskabelen godt fast til tilkoplingsklemmen. Ufull-
stendig montering kan forårsake brann.

●  Fest alltid det utvendige dekselet for tilkoplingskabelen med kabelklemmen. 
(Hvis isolatoren gnikkes, kan det oppstå strømlekkasje.)

●  Jorde forsvarlig støpslet til strømkabelen.
●  Ikke bruk jordingsskruen til ekstern kopling. Brukes bare til sam-

menkopling mellom to enheter.

Lednings-
deksel Kabelklemme

Skrue

Tilkoplingskabel

Skrue

Tilkoplingskabel
Sett tappen i � rkanthullet til innendørsenhe-
ten og fest med en skrue.

Lednings-
deksel

Skrue Skrue

Kabel-
klemme

Tilkoplings-
kabel

MONTERING AV UTENDØRSENHET

KONTROLL AV LUFTSPYLING OG GASSLEKKASJE

●  Plasser enheten på et fast underlag, som f.eks. betongblokker, for å 
begrense støt og vibrasjon.

●  Ikke plasser enheten direkte på bakken da dette kan forårsake problemer.
Fjerning av bryterdeksel A og B
(1)  Fjern de tre plateskruene.
(2)  Skyv bryterdeksel B nedover.
(3)  Skyv bryterdeksel A oppover.
Montering av bryterdeksel A og B
(1)  Etter å ha satt inn de tre krokene på bryterdeksel A, skyv oppover og 

stram deretter de to plateskruene.
(2)  Etter å ha satt inn de tre krokene på bryterdeksel B, skyv oppover og 

stram deretter de to plateskruene.

 ADVARSEL
●  Monter enheten der den ikke kan skråstilles mer enn 5°.
●  Fest utendørsenheten forsvarlig ved montering der den kan bli 

utsatt for sterk vind.

Bruk alltid vakuumpumpe for luftspyling.
Kjølevæske for luftspyling er ikke fylt på utendørsenheten 
ved fabrikken.
Lukk helt høyttrykksiden for ventilen på trykkmanifolden, og 
ikke betjen denne under følgende arbeide.

UTENDØRSENHET

Fig. 11

Bryterdeksel A

Bryterdeksel B

Kroker
Kroker

Krok

 1. Kontroller at rørtilkoplingene er forsvarlige.

 2. Kontroller at skaftet på 2-veisventilen og 3-veisventilen er 
helt lukket.

 3. Kople luftslangen for trykkmanifolden til påfyllingsåpningen på 
3-veisventilen (side med fremstående del som skal skyves inn i 
ventilkjernen).

 4. Åpne ventilen helt på lavtrykkssiden til trykkmanifolden.

 5. Betjen vakuumpumpen og start nedpumping.

 6. Løsne sakte kragemutteren på 3-veisventilen og kontroller om 
den slipper inn luft. Stram deretter kragemutteren på nytt. 
(Når kragemutteren er løsnet, endres lyden av vakuum-
pumpen og avlesingen av blandet trykk på måleren går 
fra minus til null.)

 7. Pump ned systemet i minst 15 minutter, kontroller deretter om avlesnin-
gen av blandet trykk på måleren er -0.1 MPa (-76 cmHg, -1 bar).

 8. Ved avslutningen av nedpumpingen, lukk måleren på lavtrykks-
siden på trykkmanifolden helt og stopp vacuumpumpen.

 9. Løsne sakte ventilskaftet på 3-veisventilen. Når avles-
ningen av blandet trykk på måleren når 0,1-0,2 MPa, 
etterstram ventilstammen og kople luftslangen fra påfyl-
lingsåpningen på 3-veisventilen.
(Hvis stammen til 3-veisventilen åpnes helt før luftslan-
gen er frakoplet kan det være vanskelig å kople fra 
luftslangen.)

 10. Åpne helt ventilstammen for 2-veisventilen og 3-veisven-
tilen ved bruk av en unbraconøkkel. (Etter av ventilstam-
men begynner å dreie, drei den med et moment mindre 
enn 2,9 N • m (30 kgf • cm) inntil den stopper.)

 11. Stram den blanke hetten til 2-veisventilen og 3-veisventi-
len og hetten til luftslangen.

 FORSIKTIG
●  Kjølevæske må ikke slippes ut i atmosfæren.
●  Etter at rørene er koplet til, kontrollerer du skjøtene for 

gasslekkasje med en gassdetektor.

Tabell 4
Strammemoment

Blank hette 20.0 til 25.0 N • m (200 til 250 kgf • cm)
Hette for påfyllings-
åpning 12,5 til 16,0 N • m (125 til 160 kgf • cm)

 FORSIKTIG
●  Ved påfylling av kjølevæske, fyll på kjølevæske gjennom 

påfyllingsåpningen når arbeidet er avsluttet.
●  Maksimal rørlengde er 20 m. Hvis enheten er lenger 

unna enn dette, er det ikke mulig å garantere riktig drift.
Ved rørlengde mellom 15 og 20 meter, og ved bruk av et annet 
tilkoplingsrør enn i tabellen, fyll på ekstra kjølevæske i forhold 
20 g/1 m.

Ekstra påfylling
Kjølevæske som er egnet for rørlengder på 15 m er fylt på uten-
dørsenheten på fabrikken.
Når rørlengden overstiger 15 m, er det nødvendig med ekstra påfylling.
For ekstra mengde, se tabellen nedenfor.

Tabell 5

Rørlengde 15 m 20 m Mengde

Ekstra kjølevæske Ingen +100 g 20 g/m

LEDNINGSNETT FOR UTENDØRSENHET

AVSLUTNING

PRØVEDRIFT

(1)  Fjern bryterdeksel A og B for utendørsenheten.
(2)  Fjern kabelklemmen og nylonklemmen for utendørsenheten.
(3) Bøy enden av kabelen som vist på � guren.
(4) Kople enden av tilkoplingskabelen til tilkoplingsklemmen.
(5) Fest kabelarmeringen med en kabelklemme.
(6) Fest kabelarmeringen med en nylonklemme.
(7) Monter bryterdeksel A og B.
Fig. 13

Tilkopling av ledningene i kabelen
Trekk tilkoplingskabelen til baksiden av utendørsenheten innenfor A 
pilene som vist i � guren.
(Bryterdeksel B er vanskelig å montere.)
Fig. 14

(1)  Isoler mellom rørene.
●  Overlapp isolasjonen for tilkoplingsrøret for rørene bak, til høyre og nederst til rørisolasjo-

nen for røret til innendørsenheten, og surr vinyltape rundt for å dekke åpningen.
●  For venstre og venstre bakre rør, legg isolasjonen for tilkoplingsrøret og rørisolasjonen for 

røret til innendørsenheten sammen og surr vinyltape rundt for å dekke åpningen.
●  For venstre og venstre bakre rør, vikle tekstiltape rundt området som rommer 

bakre rørseksjon.
●  For venstre og venstre bakre rør, fest tilkoplingskabelen til overkanten av 

røret med vinyltape.
●  For venstre og venstre bakre rør, bunt sammen rørene og drener slangene samtidig ved å vikle 

tekstiltape rundt området der de er tilpasset bakre rørseksjon.
(2)  Fest midlertidig tilkoplingskabelen langs tilkoplingsrøret med vinyltape. (Vikle 

til ca. 1/3 av tapebredden fra bunnen av røret med tape så ikke vannet 
trenger inn.)

(3) Fest tilkoplingsrøret til ytterveggen med veggklemmer e.l.
(4)  Fyll åpningen mellom rørhullet og røret på ytterveggen med tetningsmasse 

slik at ikke regn og vind kommer inn.
(5) Fest dreneringsslangene til ytterveggen.
Fig. 15

●  Utfør prøvedrift og kontroller elementene 1 og 2 nedenfor.
●  For prøvedriftmetode, henvis til instruksjonsboken.
●  Utendørsenheten kan ikke betjenes på grunn av av romtemperatur. Trykk på knappen TEST RUN (PRØVEDRIFT) på fjernkon-

trollen mens klimaanlegget er i drift. (Pek med senderen på fjernkontrollen mot klimaanlegget, og trykk på knappen TEST RUN 
(PRØVEDRIFT) med spissen på en kulepenn e.l.

●  For å avslutte prøvedriften, trykk på knappen START/STOP (START/STOPP). 
(Når klimaanlegget kjøres ved å trykke på knappen TEST RUN (PRØVEDRIFT), blinker indikatorlampene for OPERATION (DRIFT) 
og TIMER (TIDSMÅLER) sakte samtidig.)

1.   INNENDØRSENHET
(1)  Er betjening av knappene på fjernkontrollen normal?
(2)  Lyser lampene normalt?
(3) Fungerer luftspjeldet normalt?
(4) Er dreneringen normal?
2.   UTENDØRSENHET
(1) Er det unormal lyd og vibrering under drift?
(2) Blir naboene forstyrret av lyd, luft eller dreneringsvann fra enheten?
(3) Er det gasslekkasje?

Kabelklemme

Nylonklemme

HULL

HULL

Tilkoplingskabel
Nylonklemme

Skrue

35
m

m
12

m
m

5m
m

5m
m

12
m

m
25

 m
m

KabelarmeringKabelklemme

Jordingsskrue

 FORSIKTIG
●  Jamfør numrene på tilkoplingsklemmen og fargene på tilkoplings-

kabelen med tilsvarende numre og farger for innendørsenheten. 
Feilaktig montering av ledninger kan forårsake brann i elektriske komponenter.

●  Kople tilkoplingskabelen godt fast til tilkoplingsklemmen. 
Ufullstendig montering kan forårsake brann.

●  Fest alltid det utvendige dekselet for tilkoplingskabelen med kabel-
klemmen. (Hvis isolatoren gnikkes, kan det oppstå strømlekkasje.)

●  Jorde forsvarlig støpslet til strømkabelen.
●  Ikke bruk jordingsskruen til ekstern kopling. Brukes bare til sam-

menkopling mellom to enheter.

Sender

Knappen TEST RUN (PRØVEDRIFT)

Tilkoplingsklemme 
for utendørsenhet

Tilkoplingsklemme for 
innendørsenhetJordings-

skrue
Jordings-
skrue

L    N 3

Tilkoplingskabel

Fig. 17

Fig. 5

Fest med 
vinyltape

(Veggdeksel) (Veggrør)
(Innside) Vegg (Utside)

Sentermerke
minst 10 mm lavere

Sentermerke

65 mm hulldiameter 65 mm hulldiameter 

minst 10 mm 
lavere

5 til 10 mm lav

Fig. 8

Etter å ha hektet innendørsenheten på toppkroken, hekt beslaget for 
innendørsenheten til de to bunnkrokene mens du senker enheten og 
skyver den mot veggen.

ToppkrokerInnendørsenhet

Bunnkroker

Veggkrokbrakett

Tilkoplingsrør 
(6,35 mm 
diameter.)

Tilkoplings-
rør (9,52 mm diameter.)

Rett inn merkene.
Bøy (R70) med 
en rørbøyer

Fig. 3
54 cm

 
32

 c
m

Inntaksgitter
Monteringsaksel
Lager
Frontpanel

Inntaksgitter

Håndtak

Skruer 
(ledningsdeksel) Skruer 

(3 steder)
Ledningsdeksel

Front-
panel

Fig. 12

3-veisventil 2-veisventil
Måler for blandet trykk

Trykkma-
nifold

Trykkmå-
ler

Vakuumpumpe

Kragemutter
-0,1 MPa 
(-76 cmHg 
-1 bar)

Ventilens 
lavtrykksside

Ventil-
stamme
Blank hette Påfyllings-

slange

Påfyllings-
slange

Påfyllingsåpning
Hette for påfyl-
lingsåpning

Ventilens 
høytrykks-
side (luk-
ket)

Fig. 16

Rør

Dreneringsslange Tekstiltape
Vikle med tekstiltape

Venstre rørsystem
Tilkoplingskabel

Rør Drenerings-
slange

For tilkopling fra venstre rør

TilkoplingskabelVeggrør

Tilkoplingsrør

Kontroller følgende:

GOD

Løftet opp Wave Enden i 
vann

Overlapp isolasjonen

Fest rørene sammen slik  
at det ikke er åpning.

Tilkoplingsrør 
(isolasjon) Vinyl-

tape
Rør for innen-
dørsenhet
(isolasjon)

Drenerings-
slange

DÅRLIG

Drene-
ringsslange
Kabelfeste

DÅRLIG DÅRLIG
(Utvendig veggdeksel)

(Tetningsmasse)

(Utendørs)VeggRør

(Kabelfeste)

L

Kontroller om [L] er jevnt 
utkraget og ikke spruk-
ket eller oppskrapet.

Gjenge-
bakke

Rør

A

40
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m
12

 m
m

5 
m

m

5  Ven-
stre 
utløp

 6  Venstre 
bakre 
utløp

(Bak)

4  Venstre 
bunnutløp

3  Bunnutløp
1  Bakre utløp

2  Høyre 
utløp

 FÖRSIKTIGHET

●  Installera utomhusenheten på en hög plats och placera 
inte det installerade stativets ram under dränerings-
porten, eftersom det vatten som droppar från porten 
kan orsaka nedfrysning, uppsamling och igensättning 
av dräneringsporten.

●  En utomhusenhet vars in- och utlopp täcks av snö 
hämmar uppvärmningen och ökar risken för haveri. 
Bygg ett litet tak eller sätt dit en baffelbräda.

LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT FÖR DELADE RUM

INSTALLATIONSBOK
(ARTIKELNR 9318693003)

Den här luftkonditioneringsapparaten använder det nya HFC-köldmedlet R410A.
Den grundläggande installationsproceduren är densamma som för konventionella köldmedelsmodeller (R22).
Ge dock akt på följande punkter:

(1)  Vissa av rören samt installations- och serviceverktygen måste vara modellspeci� ka eftersom arbetstrycket är 1,6 gånger högre än 
för konventionella köldmedelsmodeller (R22). (Se tabellen nedan.)
När du byter ut en konventionell köldmedelsmodell (R22) mot den nya R410A-köldmedelsmodellen ska du alltid ersätta de kon-
ventionella rören och upp� änsningsmuttrarna med R410A-speci� ka rör och upp� änsningsmuttrar.

(2)  Modeller som använder köldmedlet R410A har en annan gängdiameter för laddningsporten som förhindrar felaktig laddning med 
konventionellt köldmedel (R22) och tillförsäkrar säkerhet. Kontrollera detta före installationen. (Laddningsportens gängdiameter för 
R410A är 1/2 gänga per tum.)

(3)  Det är nu ännu viktigare att främmande ämnen (t.ex. olja och vatten) inte tränger in i rören jämfört med köldmedelsmodellerna (R22). 
När du ställer in rören på förvaring ska du även försegla öppningarna med klämmor, tejp etc.

(4)  När du laddar köldmedlet ska du ge akt på en viss skillnad i kompositionen av gas- och vätskefaserna och alltid ladda från vätske-
fassidan, vars komposition är stabil.

Specialverktyg för R410A
Verktygets namn Förändring

Mätrör Trycket är högt och kan inte mätas med ett konventionellt mätinstrument. Diametern för varje port har 
ändrats så att felaktig blandning av köldmedel kan undvikas.
Mätinstrument med tätningar på –0,1 till 5,3 MPa (–1 till 53 bar) för högt tryck rekommenderas. 
–0,1 till 3,8 MPa (–1 till 38 bar) för lågt tryck.

Laddningsslang Slangmaterialet och slangens grundstorlek har ändrats för att öka tryckmotståndet.

Vakuumpump En konventionell vakuumpump kan användas efter installation av en vakuumpumpsadapter.

Detektor för gasläckage En detektor för gasläckage som är unik för HFC-köldmedlet R410A.

Kopparrör
Bruk av sömlösa kopparrör är en nödvändighet, och mängden restolja 
bör vara mindre än 40 mg/10 m. Använd inte brustna, deformerade eller 
missfärgade kopparrör (speciellt om missfärgningen är på insidan). 
I annat fall kan expansionsventilen eller kapillärröret igensättas med 
föroreningar. 
Det är viktigt att korrekt material används, eftersom en 
luftkonditioneringsapparat med R410A uppnår ett högre tryck än R22. 
Tjockleken på de kopparrör som ska användas med R410A anges i tabell 1. Använd inte kopparrör som är tunnare än 0,8 mm trots att 
de � nns tillgängliga på marknaden.

 VARNING

● Använd inte existerande rör och upp� änsningsmuttrar (för R22).
•  Om existerande material används stiger trycket i köldmedelscykeln, vilket kan orsaka haveri, personskada etc. (Använd speci-

almaterial för R410A.)

●  När du installerar och � yttar luftkonditioneringsapparaten får du inte blanda andra gaser än det speciella köldmedlet 
(R410A) i köldmedelscykeln.
•  Om luft eller andra gaser tränger in i köldmedelscykeln kommer trycket i denna att stiga onormalt högt och orsaka haveri, 

personskada etc.

 FÖRSIKTIGHET

När du installerar rör som är kortare än 3 meter, kommer det ljud som utomhusenheten avger att överföras till inumhusen-
heten med buller och störande driftljud som följd.

Endast för auktoriserad servicepersonal.

 VARNING

●  Du uppnår bästa prestanda om du installerar luftkonditioneringsapparaten enligt anvisningarna i den här installations-
boken.

●  Koppla in- och utomhusenheten till luftkonditioneringsapparatens rör och standarddelar. I den här installationsboken 
beskrivs korrekta kopplingar av standardtillbehören och de delar som anges i 
den här installationsboken.

●  Endast auktoriserad servicepersonal får utföra installationen.
●  Installationen måste ske i enlighet med de föreskrifter som gäller för installationsplatsen samt tillverkarens installations-

anvisningar.
●  Skär, förläng eller förkorta aldrig nätkabeln, och byt inte kontakt.
●  Använd dessutom inte förlängningssladd.
●  Anslut nätkabeln ordentligt. Om uttaget sitter löst ska du reparera det innan du använder luftkonditioneringsapparaten.
●  Slå inte på strömmen förrän installationen är helt genomförd.
●  Ventilera området om köldmedlet läcker ut under installationen. Giftig gas bildas om köldmedlet kommer i kontakt med 

en elds� amma.
●  Kontrollera att det inte förekommer några gasläckor när enheten är färdiginstallerad.
●  Uttaget måste vara avsett för nätkabelns kontakt.
●  Vidrör aldrig elkomponenterna omedelbart efter att strömmen slås av. Du kan få en elstöt. När du har slagit av strömmen 

ska du vänta i minst 5 minuter innan du vidrör några elkomponenter.

● Var försiktig så att du inte repar luftkonditioneringsapparaten när du hanterar den.
● Efter installationen ska du med handbokens hjälp beskriva för kunden hur enheten fungerar.
●  Låt kunden behålla den här installationsboken eftersom den behövs när luftkonditioneringsapparaten ska servas eller 

� yttas.
●  Rörets maximala längd är 20 m. Rörets maximala höjdskillnad är 15 m. Om enheterna be� nner sig längre ifrån varandra 

än kommer de eventuellt inte att fungera.
● Placera inte utomhusenheten på platser där smådjur vistas.

STANDARDTILLBEHÖR
Följande installationstillbehör ingår. 
Använd dem på avsett vis.

Namn och form Antal Namn och form Antal
Väggkroksfäste

1

Stark tejp

1

Fjärrkontroll 

1

Gängpressande skruv 
(stor)

8

Batteri

2

Gängpressande skruv 
(liten)

2

Hållare för fjärrkontroll

1

Luftrenar� lter

2

Tabell 1: Tjocklek på härdade kopparrör

Tjocklek (mm)

Nominell 
diameter

Yttre diameter 
(mm) R410A (ref.) R22

1/4 tum 6,35 0,80 0,80
3/8 tum 9,52 0,80 0,80

Följande delar behövs för installationen av den här produkten.

Namn
Anslutningsrör
Anslutningskabel
Väggrör
Dekorativ tejp
Vinyltejp
Vägglock
Klämma
Dräneringsslang
Gängpressande skruvar
Tätningsmaterial

ELEKTRISKA KRAV
•  Se alltid till att luftkonditioneringens strömförsörjning 

är en enskild strömförgrening med särskild brytare och sär-
skilt uttag. Förläng inte nätkabeln.

•  Installera bortkopplingsenheten med ett kontaktavstånd på 
minst 3 mm intill enheterna.

VÄLJA MONTERINGSPLATS INSTALLATIONSSCHEMA FÖR 
IN- OCH UTOMHUSENHETER ●  Fastställ monteringsplatsen tillsammans med kunden på följande 

sätt:
●  Välj inte en plats där oljig rök förekommer, olja används vid en fabrik, 

enheten får kontakt med sjöbris, sul� dgaser och korrosiva gaser 
bildas, djur kan urinera på enheten, ammoniak bildas eller damm 
förekommer.

1.   INOMHUSENHET
(1)  Installera inomhusenheten på en kraftig vägg som inte 

utsätts för vibrationer.
(2)  In- och utloppsportarna får inte täckas över: luften måste 

blåsa fritt i hela rummet.
(3)  Installera enheten nära ett eluttag eller en enskild strömförgrening.
(4)  Installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus.
(5)  Installera enheten så att anslutningen till utomhusenheten underlättas.
(6)  Installera enheten så att installationen av dräneringsröret underlättas.
(7)  Ta med servicebehovet i beräkningen och tillförsäkra de 

avstånd som anges i (Fig. 2). Installera även enheten så att 
borttagningen av � ltret underlättas.

(8)  Installera enheten så att den inte be� nner sig inom 1 meter 
från någon TV- eller radioantenn.

(9)  Inomhusenheten ska placeras där den inte kan drabbas av 
störningar från lysrör med elektronisk påslagning/avstäng-
ning samt � ata TV-skärmar.

2.   UTOMHUSENHET
(1)  Installera om möjligt inte enheten där den kan utsättas för 

direkt solljus. (Installera vid behov en persienn som inte stör 
luft� ödet.)

(2)  Installera inte enheten där starka vindar eller kraftig damm-
bildning förekommer.

(3)  Installera inte enheten nära en värme-, ång- eller eldfarlig 
gaskälla.

(4) Installera inte enheten på en plats där människor passerar.
(5)  Se till att dina grannar inte störs av något luft� öde mot deras fönster 

eller av buller.
(6)  Tillförsäkra avståndet som anges i Fig. 2 så att inte luft� ödet 

hämmas. Tillförsäkra effektiv drift genom att lämna tre av de 
fyra blåsriktningarna i fram, bak och på sidorna öppna.

(7)  Installera enheten så att den inte be� nner sig inom 3 meter 
från någon TV- eller radioantenn.

(8)  Utomhusenheten ska placeras så att den och dräneringen 
inte påverkas av uppvärmningen.

(9)  Installera utomhusenheten på en plats som inte utövar någon 
påverkan på dräneringsvattnets avrinning.

 VARNING
Installera på en plats som klarar in- och utomhusenhetens 
vikt och där enheterna inte riskerar att falla.

 FÖRSIKTIGHET
●  Installera inte om risk för läckande brännbar 

gas föreligger.
●  Installera inte nära värmekällor.
●  Om det � nns risk för att barn under 10 år vistas i närheten av 

enheten ska du se till att de inte kan nå den.
●  Installera inomhusenheten på en vägg minst 180 cm upp 

från golvet.

(Rörriktning för inomhusenheten)
Rören kan kopplas i de sex riktningar som anges i 
(� g. 1). Om röret ska kopplas i riktning 2, 3, 4 eller 5, ska 
du skära i rörspåret på det främre höljets sida med en båg� l.

Fig. 1

5  Vänster 
utlopp

 6  Vänster 
bakre utlopp

(Bak)

4  Vänster 
nedre utlopp

3  Nedre utlopp
1  Bakre utlopp

2  Höger 
utlopp

Fig. 2

(INOMHUSENHET)

(UTOMHUSENHET)

Minst 6,3 cm
Minst 7 cm

Minst 60 cm
Minst 10 cm

Minst 10 cm

Minst 20 cm Minst 
25 cm

•  Installera inte direkt på marken eftersom det orsakar problem.
•  Du uppnår mer effektiv drift om du installerar utomhusenheten så 

att framsidan och den vänstra sidan lämnas öppna.

Väggkroksfäste

Minst 10 cm

Minst 150 cm

Anslutningskabel
Uppfyller kraven för typ 245 IEC57 (1,5 mm2)

Minst 180 cm (Vägglock)

Fjärrkontroll 

Hållare 
för fjärr-
kontroll

Gängpres-
sande 

skruv (liten)

TA BORT OCH INSTALLERA FRONTPANELEN
TA BORT INLOPPSGALLRET
(1)  Öppna inloppsgallret.
(2)  Dra ner spärren.
(3)  Lyft upp inloppsgallret tills axeln längst upp på det har tagits bort.
INSTALLERA INLOPPSGALLRET
(1) Inloppsgrillens fastsättningsaxel är installerad på panelen.
(2)  Lägg ner inloppsgallret.
TA BORT FRONTPANELEN
(1)  Ta bort frontpanelen (se anvisningar om borttagning av in-

loppsgallret.)
(2)  Ta bort ledningsskyddet.
(3) Ta bort de tre skruvarna.
(4)  Dra frontpanelen mot framsidan, lyft på dess övre del och dra 

ut panelen.
INSTALLERA FRONTPANELEN
(1)  Lyft inledningsvis frontpanelens nedre del och för in krokar 

längst upp och längst ner. (Tre övre sidor och åtta nedre)
(2)  Skruva fast de tre skruvarna.
(3) Sätt tillbaka ledningsskyddet.
(4) Sätt tillbaka inloppsgallret.

Inom-
husenhet Nedre hål (två 

lägen)
Nedre krokar (två 
lägen) Frontpanel

Nedre hål (sex 
lägen)

Nedre krokar 
(sex lägen)

Fig. 4

Inomhusen-
het

Nedre hål 
(mitten) Nedre hål (två 

sidor) Nedre krok (mitten)
Nedre krokar 
(två sidor)

Frontpanel

 FÖRSIKTIGHET
Installera frontpanelen och inlopps-
gallret ordentligt. En felaktig instal-
lation kan resultera i att gallret faller 
av och orsakar skada.

Se till att frontpanelens övre hål är kor-
rekt fasthakat på stommens krok.

DRIFT MED FORCERAD NEDKYLNING
Undvik att släppa ut köldmedlet i omgivningen vid � yttning eller bortskaffning genom att 
göra en normal eller forcerad nedkylning enligt beskrivningen nedan. (Genomför en force-
rad nedkylning när det t.ex. inte går att starta nedkylningen på vintern.).
(1)  Luftspola genom att ansluta mätrörets laddningsslang till trevägsventilens laddningsport och 

öppna lågtrycksventilen något.
(2)  Stäng tvåvägsventilens skaft helt.
(3)  Starta den normala eller forcerade nedkylningen.

Tryck på knappen MANUAL AUTO (manuell automatik) på inomhusenheten i mer än 10 sekunder.
Indikatorlamporna för drift och klocka blinkar samtidigt under provkörningen. (Forcerad 
nedkylning startar inte om inte MANUAL AUTO trycks in i mer än 10 sekunder.)

(4)  Stäng trevägsventilens skaft när avläsningen på manometern visar 0,05–0 Mpa (0,5–0 kg/cm2).
(5)   Stoppa driften.

•  Tryck på knappen START/STOP (start/stopp) på fjärrkontrollen för att stoppa driften.
•  Tryck på knappen MANUAL AUTO för att stoppa driften från inomhusenhetens sida. 

(Du behöver inte trycka på knappen i mer än 10 sekunder.)

 FÖRSIKTIGHET

 Vid den här typen av drift ska du kontrollera att kompressorn är avstängd innan 
du tar bort köldmedelsröret.
Ta inte bort anslutningsröret när kompressorn är igång och två- eller trevägsventilen är öppen. Detta 
kan orsaka ett onormalt tryck i köldmedelscykeln som leder till haveri och även personskada.

KUNDTIPS
Förklara följande för kunden i samband 
med handboken:
(1)  Start- och stoppmetoder, driftväxling, 

temperaturjustering, klocka, luft� ödes-
växling och andra fjärrkontrollsåtgärder.

(2)  Borttagning och rengöring av luft� l-
tret samt hur luftgallret används.

(3)  Ge kunden handboken och instal-
lationsboken.

STRÖM
 VARNING

●  Märkspänningen för den här produkten är 230 V AC 50 Hz.
●  Innan du vrider på strömmen ska du kontrollera att spän-

ningen ligger inom området 220 V –10 % till 240 V +10 %. 
●  Använd alltid en enskild strömförgrening och installera ett särskilt 

uttag för strömförsörjningen av luftkonditioneringsapparaten.
●  Använd en kretsbrytare och ett uttag som motsvarar luft-

konditioneringsapparatens kapacitet.

●  Förläng inte nätkabeln.
●  Dra ledningarna enligt gällande föreskrifter för säkert och korrekt 

bruk av luftkonditioneringsapparaten.
●  Installera en kretsbrytare för läckage enligt gällande föreskrifter 

och elverkets standarder.

 FÖRSIKTIGHET
●  Strömkällans kapacitet får inte understiga strömbehovet för luftkonditioneringsapparaten och andra elapparater. Om 

strömkapaciteten är otillräcklig ska du sörja för att den höjs.
●  Kontakta elföretaget för att öka spänningen om den är för låg och luftkonditioneringsapparaten är svår att starta.

SKÄRA HÅL I VÄGGEN FÖR ANSLUTNING AV RÖR

INSTALLERA VÄGGKROKSFÄSTET

FORMA DRÄNERINGSSLANGEN OCH RÖRET

(1)  Skär ett hål i väggen som är 65 mm i diameter på den plats 
som anges i (Fig. 5).

(2)  Om du skär väggens hål i installationsramen ska du inte skära 
utanför de vänstra och högra mittmarkeringarna som anges på 
ramen.
Om du skär väggens hål utanför installationsramen ska du 
skära minst 10 mm lägre.

(3)  Skär hålet så att utsidan sitter lägre (5 till 10 mm) än insidan.
(4)  Passa alltid in vägghålets mitt. Fel inpassning resulterar i vat-

tenläckage.
(5)  Skär till väggröret så att det passar väggens tjocklek, för in 

det i vägglocket, fäst locket med vinyltejp och led röret igenom 
hålet. (Anslutningsröret ingår i installationssatsen.) (Fig. 5)

(6)  För vänster- och högeravrinning skär du hålet lite lägre så att 
dräneringsvattnet kan � öda fritt. (Fig. 5)

(1)  Installera väggkroksfästet rätt både horisontellt och vertikalt. 
Om väggkroksfästet är tegelbeklätt kommer vattnet att rinna 
ner på golvet.

(2)  Installera väggkroksfästet så att det håller för en vuxen per-
sons kroppsvikt.

●  Fäst väggkroksfästet på väggen med 6 eller � era skruvar genom 
hålen som sitter nära fästets yttre kant.

●  Kontrollera att väggkroksfästet inte sitter löst.

 VARNING
Om väggröret inte används kan den kabel som ansluter 
in- och utomhusenheten vidröra metalldelar och orsaka el-
läckage.

(Bakre rör, höger rör, nedre rör)
●  Installera inomhusenheten i vägghålets riktning och bind sam-

man dräneringsslangen och röret med vinyltejp. (Fig. 7)
●  Installera röret så att dräneringsslangen hamnar längst ner.
●  Linda runt den del av inomhusenhetens rör som kan ses från 

utsidan med dekorativ tejp.
(För vänster bakre rör, vänster rör)
Ersätt dräneringslocket med dräneringsslangen.

 FÖRSIKTIGHET

●  För in säkert och vertikalt för att passa in dränerings-
slangen med dräneringslocket. En sned inpassning 
leder till vattenläckage.

●  Vid inpassningen ska du se till att bara vatten tillförs, 
inget annat material. Förekomst av annat material 
orsakar försämring och vattenläckage.

●  Kom ihåg att montera fast dräneringslocket efter att ha 
tagit bort dräneringsslangen.

●  Fäst dräneringsslangen mot rörets nedre del med tejp.

Installationsmetod för dräneringslocket 

●  Använd en sexkantsnyckel (4 mm 
på motsatt sida) för att föra in 
dräneringslocket tills det får 
kontakt med dräneringskranen.

INOMHUSENHET

Fig. 6
Väggkroksfäste

Gängpressande skruv

 FÖRSIKTIGHET
Installera väggkroksfästet horisontellt och i rät vinkel.

Inget mellanrum

Sexkants-
nyckel Dräneringskran

Dräneringslock

Höger rör
Bind med 
vinyltejp

Inomhusenhetens 
dräneringsslang (botten)

Rör (övre) Bakre rör

Nedre rör

Fig. 7
Kör höger eller 
nedre utloppsrör 
skär du av längs
rörutloppets skär-
spår 
med en båg� l.

Dräneringslock
Inomhusenhetens 
dräneringsslang

Ta bort dräneringslocket genom att 
dra i dess utbuktning med en tång 
eller liknande.

För vänster eller vänster nedre 
utloppsrör skär du av längs rörut-
loppets skärspår med en båg� l.

 Borttagningsmetod för 
dräneringsslangen
●  Ta bort skruven som 

sitter till vänster om 
dräneringsslangen och 
dra ut slangen. 

 Installationsmetod för dräne-
ringsslangen
●  För in dräneringsslangen vertikalt 

mot insidan så att dränerings� xturen 
inpassas korrekt med skruvhålet runt 
dräneringskranen. 
Sätt tillbaka och skruva fast de borttagna 
skruvarna omedelbart efter införandet.

Skruv Dräneringsslang

Dränerings� xtur

Skruvhål

Dräneringsslang

Skruv

Dräneringskran

Dränerings� xtur

●  Installera runt dräneringsslangens anslutning.
●  Eftersom skruven är på insidan måste den vara magneti-

serad.

●  För vänster och vänster bakre rör passar du in markeringarna 
på väggkroksfästet och anslutningsröret.

●  Böj anslutningsröret minst 70 mm och installera högst 35 mm 
från väggen.

●  Efter att ha fört in inomhusröret och dräneringsslangen genom 
vägghålet hakar du fast inomhusenheten på krokarna längst 
upp och längst ner på väggkroksfästet.

●  Bryt inte sönder anslutningsröret när du böjer det. Om anslut-
ningsröret böjs ofta kommer mässingsröret att hårdna, så böj 
inte röret mer än 3 gånger.

(Installera inomhusenheten)
●  Haka fast inomhusenheten i krokarna längst upp på väggkroks-

fästet.
●  Placera distansbrickan etc 

mellan inomhusenheten och 
väggkroksfästet och separera 
inomhusenhetens nedre del från 
väggen.

Inomhusenhet

Väggkroksfäste

(Distans-
bricka)

ANSLUTA RÖRET

LEDNINGSDRA INOMHUSENHETEN

ANSLUT
(1)  Installera utomhusenhetens vägglock (ingår i installationssat-

sen (tillval) eller � nns på installationsplatsen) på väggröret.
(2)  Anslut utomhusenhetens och inomhusenhetens rör.
(3)  Efter att ha passat in upp� änsningsytans mitt och dragit fast 

muttern med handen drar du åt den till angivet moment med 
en momentnyckel. (Tabell 2)

UPPFLÄNSNING AV RÖRÄNDAR
(1)  Skär till korrekt rörlängd med ett 

skärverktyg.
(2)  Håll ner röret så att det skurna 

materialet inte hamnar i röret och ta 
bort kantbrytningar.

(3)  Skruva fast upp� änsningsmuttern 
på röret och genomför upp� äns-
ningen av rörändarna med ett speci-
alverktyg.

Skruva fast uppflänsningsmuttern på 
röret (använd alltid den upp� änsnings-
mutter som sitter på inom- respektive 
utomhusenheten) och genomför upp-
� änsningen av rörändarna med ett spe-
cialverktyg.
Använd specialverktyget R410A eller ett 
konventionellt verktyg (för R22) för upp-
� änsningen.
Om du använder ett konventionellt 
verktyg för upp� änsningen ska du alltid 
använda ett verktyg för toleransjustering 
och följa det A-mått som anges i tabell 3.

(1)  Ta bort ledningsskyddet.
(2)  Ta bort kabelklämman.
(3)  Böj änden på anslutningskabeln som på bilden.
Fig. 10
 

(4)  Anslut änden på anslutningskabeln helt till uttagsplinten.
(5)  Fäst anslutningskabeln med en kabelklämma.
(6)  Sätt tillbaka ledningsskyddet.

Fig. 9 Dra åt med två skruvnycklar.

Momentnyckel

Skruvnyckel (fast)
Upp� äns-
ningsmutter

Inomhusenhetens rör Anslutningsrör Förhindra gasläckage genom att bestryka 
upp� änsningsytan med frysmaskinolja.

Tabell 2: Åtdragningsmoment för upp� änsningsmuttern

Upp� änsningsmutter Åtdragningsmoment
6,35 mm dia. 16,0–18,0 N • m (160 till 180 kgf • cm)
9,52 mm dia. 32,0–42,0 N • m (320 till 420 kgf • cm)

Tabell 3: Rörets yttre diameter

Rörets yttre 
diameter

A (mm)
Verktyg R410A 

för upp� änsning, 
kopplingstyp

Konventionellt verktyg (R22) för 
upp� änsning

Kopplingstyp Vingmuttertyp
ø 6,35 mm (1/4") 0 till 0,5 1,0 till 1,5 1,5 till 2,0
ø 9,52 mm (3/8") 0 till 0,5 1,0 till 1,5 1,5 till 2,0

 FÖRSIKTIGHET
●  Skruva fast en upp� änsningsmutter med en momentnyckel enligt anvis-

ningarna i den här installationsboken. Om du drar åt den för hårt kan den gå 
sönder vid ett senare tillfälle och orsaka läckage av köldmedel.

●  Under installationen ska du se till att köldmedelsröret sitter ordentligt fast innan 
du kör igång kompressorn. Kör inte kompressorn om köldmedelsröret inte sitter 
ordentligt fast med två- eller trevägsventilen öppen. Detta kan orsaka ett onormalt 
tryck i köldmedelscykeln som leder till haveri och även personskada.

 FÖRSIKTIGHET
●  Se till att uttagsplintens nummer och anslutningskabelns färger 

överensstämmer med siffrorna/färgerna på utomhusenheten. 
Felaktig ledningsdragning kan resultera i att de elektriska delarna brinner upp.

●  Anslut anslutningskabeln ordentligt till uttagsplinten. Felaktig 
installation kan resultera i eldsvåda.

●  Fäst alltid anslutningskabelns yttre med kabelklämman. (Ett isoleringsdon 
som är skavt kan resultera i elektriskt läckage.)

●  Jorda strömkabelns kontakt ordentligt.
●  Använd inte jordskruven för ett externt anslutningsdon. Använd 

den endast för anslutning mellan två enheter.

Ledningsskydd Kabelklämma
Skruv

Anslutningskabel

Skruv

Anslutningskabel
För in tungan i det fyrkantiga hålet på inom-
husenheten och fäst den med en skruv.

Ledningsskydd

Skruv Skruv
Kabelklämma

Anslutnings-
kabel

INSTALLERA UTOMHUSENHETEN

KONTROLLERA LUFTSPOLNING OCH GASLÄCKAGE

●  Placera enheten på ett statigt stativ av t.ex. betong för att minimera 
antalet stötar och vibrationer.

●  Placera inte enheten direkt på marken eftersom det kan leda till problem.
Ta bort anslutningsskydd A och B
(1)  Ta bort de tre gängpressade skruvarna.
(2)  Tryck ner anslutningsskyddet B.
(3)  Tryck upp anslutningsskyddet A.
Installera anslutningsskyddet A och B
(1)  När du har fört in de tre krokarna i anslutningsskydd A skjuter du det 

uppåt och drar därefter åt de två gängpressade skruvarna.
(2)  När du har fört in de tre krokarna i anslutningsskydd B skjuter du det 

uppåt och drar därefter åt den gängpressade skruven.

 VARNING
●  Installera enheten så att den inte lutar mer än 5°.
●  Fäst utomhusenheten ordentligt om den riskerar att utsättas för 

starka vindar.

Luftspola alltid med en vakuumpump.
Utomhusenhetens köldmedel för luftspolning laddas inte 
på fabriken.
Stäng mätrörets högtrycksventil helt och använd det inte under 
de följande arbetsmomenten.

UTOMHUSENHET

Fig. 11

Anslutnings-
skydd A

Anslutnings-
skydd B

Krokar
Krokar

Krok

 1. Kontrollera att röranslutningarna är säkrade.

 2. Kontrollera att två- och trevägsventilens skaft är helt 
stängda.

 3. Anslut mätrörets laddningsslang till laddningsporten på 
trevägsventilen (skjut in på sidan med utbuktningen).

 4. Öppna mätrörets lågtrycksventil helt.

 5. Starta vakuumpumpen och börja pumpa.

 6. Lossa långsamt på trevägsventilens upp� änsningsmutter, kontrollera 
om luft tränger in och dra därefter åt upp� änsningsmuttern igen. 
(När upp� änsningsmuttern lossas ändras vakuumpum-
pens ljud, varvid värdet på tryck- och temperaturmätaren 
övergår från minus till noll.)

 7. Pumpa systemet i minst 15 minuter innan du läser av tryck- och tem-
peraturmätarens värde –0,1 MPa (–76 cmHg, –1 bar).

 8. Efter pumpningen stänger du mätrörets lågtrycksventil helt och 
stänger av vakuumpumpen.

 9. Lossa långsamt på trevägsventilens skaft. När tryck- och 
temperaturmätaren visar värdet 0,1–0,2 MPa drar du åt 
ventilskaftet på nytt och kopplar bort laddningsslangen 
från trevägsventilens laddningsport.
(Om trevägsventilens skaft öppnas helt innan laddnings-
slangen kopplas bort kan det bli svårt att koppla bort 
slangen.)

 10. Öppna två- och trevägsventilens skaft helt med hjälp av 
en sexkantsnyckel. (När ventilskaftet börjar att dras runt 
ska du vrida det med ett moment som understiger 2,9 N • 
m (30 kgf • cm) tills det inte går att vrida längre.)

 11. Fäst två- och trevägsventilens blindlock och ladd-
ningsportens lock ordentligt.

 FÖRSIKTIGHET
●  Köldmedlet får inte släppas ut i omgivningen.
●  Kontrollera med hjälp av en detektor att det inte förekom-

mer några gasläckor när rören är anslutna.

Tabell 4
Åtdragningsmoment

Blindlock 20,0 till 25,0 N • m (200 till 250 kgf • cm)
Laddningsportens lock 12,5 till 16,0 N • m (125 till 160 kgf • cm)

 FÖRSIKTIGHET
●  Tillsätt köldmedlet från laddningsporten efter installationen.
●  Rörets maximala längd är 20 m. Om enheterna be� nner sig 

längre ifrån varandra än kommer de eventuellt inte att fungera.

Mellan 15 m och 20 m vid bruk av ett annat anslutningsrör än 
det i tabellen. Fyll på med extra köldmedel (20 g/1 m utgör krite-
rium).

Extra laddning
Ett köldmedel som är lämpligt för 15 meter långa rör fabrikslad-
das i utomhusenheten.
Extra laddning krävs om rören är längre än 15 meter.
Hur mycket extra laddning som behövs anges i tabellen nedan.

Tabell 5

Rörlängd 15 m 20 m Hastighet
Extra köldmedel Inget +100 g 20 g/m

LEDNINGSDRA UTOMHUSENHETEN

AVSLUTA

PROVKÖR

(1)  Ta bort utomhusenhetens anslutningsskydd A och B.
(2)  Ta bort utomhusenhetens kabelklämma och nylonklämma.
(3) Böj änden på kabeln som på bilden.
(4) Anslut änden på anslutningskabeln helt till uttagsplinten.
(5) Sätt fast manteln med en kabelklämma.
(6) Sätt fast manteln med en nylonklämma.
(7) Installera anslutningsskyddet A och B.
Fig. 13

Ledningsdra anslutningskabeln
Led anslutningskabeln till utomhusenhetens baksida  inom det område 
som anges med pilarna i � guren.
(Anslutningsskyddet B blir svårt att installera.)
Fig. 14

(1)  Isolera mellan rören.
●  För bakre, övre och nedre rör överlappar du isoleringen av anslutningsröret och inom-

husenheten och binder samman dem med vinyltejp tills det inte � nns något mellanrum.
●  För vänster och vänster nedre rör överlappar du isoleringen av anslutningsröret och inom-

husenheten och binder samman dem med vinyltejp tills det inte � nns något mellanrum.
●  För vänster och vänster bakre rör lindar du det bakre rörområdet med stark 

tejp.
●  För vänster och vänster bakre rör binder du samman anslutningskabeln och 

rörets övre del med vinyltejp.
●  För vänster och vänster bakre rör binder du samman röret och dräneringsslangen med stark 

tejp över hela deras kontaktområde.
(2)  Fäst anslutningskabeln tillfälligt längs anslutningsröret med vinyltejp. (Linda 

tills du når fram till cirka 1/3 av tejpens bredd från botten av röret så att vat-
ten inte kan tränga in.)

(3) Fäst anslutningsröret på utomhusväggen med klämmor, etc.
(4)  Fyll mellanrummet mellan utomhusväggens rörhål och röret med tätnings-

medel så att det inte kan påverkas av regn eller vind.
(5) Fäst dräneringsslangen på utomhusväggen, etc.
Fig. 15

●  Provkör och kontrollera posterna 1 och 2 nedan.
●  Provkörningsmetoden beskrivs i handboken.
●  Utomhusenheten startar eventuellt inte på grund av rumstemperaturen. I ett sådant fall trycker du på knappen TEST RUN (provkör-

ning) på fjärrkontrollen när luftkonditioneringsapparaten är aktiverad. Peka fjärrkontrollens sändningsände mot luftkonditionerings-
apparaten och tryck på knappen TEST RUN med spetsen på en kulspetspenna eller liknande.

●  Avsluta provkörningen genom att trycka på knappen START/STOP (start/stopp) på fjärrkontrollen. 
(När du kör luftkonditioneringsapparaten med knappen TEST RUN, blinkar både indikatorlampan för OPERATION (drift) och TIMER 
(klocka) långsamt.)

1.   INOMHUSENHET
(1)  Fungerar knapparna på fjärrkontrollen som de ska?
(2)  Tänds lamporna när de ska göra det?
(3) Fungerar gallret för luft� ödets riktning som det ska?
(4) Fungerar dräneringen?
2.   UTOMHUSENHET
(1) Förekommer onormalt ljud och vibrationer under driften?
(2) Kommer grannarna att störas av buller, vind eller dräneringsvatten från enheten?
(3) Förekommer gasläckage?
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 FÖRSIKTIGHET
●  Se till att uttagsplintens nummer och anslutningskabelns färger 

överensstämmer med siffrorna/färgerna på inomhusenheten. 
Felaktig ledningsdragning kan resultera i att de elektriska delarna brinner upp.

●  Anslut anslutningskabeln ordentligt till uttagsplinten. 
Felaktig installation kan resultera i eldsvåda.

●  Fäst alltid anslutningskabelns yttre med kabelklämman. (Ett isole-
ringsdon som är skavt kan resultera i elektriskt läckage.)

●  Jorda strömkabelns kontakt ordentligt.
●  Använd inte jordskruven för ett externt anslutningsdon. Använd 

den endast för anslutning mellan två enheter.

Sändningsände

TEST RUN-knapp

Utomhusenhe-
tens uttagsplint

Inomhusenhetens 
uttagsplintJord-

skruv
Jord-
skruv

L    N 3

Anslutningskabel

Fig. 17

Fig. 5

Fäst med 
vinyltejp

(Vägglock) (Väggrör)
(Insida) Vägg (Utsida)

Mittenmarkering
minst 10 mm lägre

Mittenmarkering

65 mm håldiam. 65 mm håldiam. 

minst 10 mm 
lägre

5 till 10 mm lägre

Fig. 8

När du har hakat fast inomhusenheten på den övre kroken ska du 
haka fast inomhusenhetens beslag på de två nedre krokarna samti-
digt som du sänker enheten och trycker den mot väggen.

Övre krokarInomhusenhet

Nedre krokar

Väggkroksfäste

Anslutningsrör 
(6,35 mm i 
diameter)

Anslutningsrör 
(9,52 mm i diameter)

Passa in markeringarna.
Böj (R70) med 
en böjmaskin

Fig. 3
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Lager
Frontpanel

Inloppsgaller

Spärr

Skruvar 
(ledningsskydd) Skruvar 

(3 lägen)
Ledningsskydd

Front-
panel

Fig. 12

Trevägsventil Tvåvägsventil
Tryck- och temperaturmätare

Mätrör

Tryckmä-
tare

Vakuumpump

Upp� änsningsmutter
–0,1 MPa 
(–76 cmHg 
–1 bar)

Lågtrycksventil

Ventilskaft

Blindlock Laddnings-
slang

Ladd-
ningsslang

Laddningsport
Laddningsportens 
lock

Högtrycks-
ventil 
(stängd)

Fig. 16

Rör

Dräneringsslang Stark tejp
Linda med stark tejp

Vänster rör
Anslutningskabel

Rör Dränerings-
slang

För anslutning från vänster bak

AnslutningskabelVäggrör

Anslutnings-
rör

Kontrollera följande:

BRA

Upplyft Våg Slutar i 
vatten

Överlappa isoleringen

Bind samman rören så att 
det inte � nns något mellanrum.

Anslutningsrör 
(isolering) Vinyl-

tejp
Inomhusenhe-
tens rör
(isolering)

Dräne-
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DÅLIGT
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