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Observera för säker installation

Var vänlig be auktoriserad montör att installera detta aggregat. •

Var vänlig att före installation av aggregat läsa denna information noggrant för säker installation och installera på korrekt 
och säkert sätt.

• 

Följ säkerhetsinstruktionerna. De upplyser om betydelsefulla detaljer om säkerhet.• 

VARNING Felaktig användning kan riskera dödsfall eller allvarlig skada för brukaren.

FÖRSIKTIG Felaktig användning kan orsaka skada hos brukaren eller skador på egendom.

Märkets betydelse.•

Förbjudet Strikt tvångsförfarande Koppla jordad kabel

klara sedan vänligt för brukaren om anvisningar och underhåll enligt driftsmanualen.

denna manual.

 VARNING
Installera luft-vatten värmepumpen som visas i denna installationsmanual, för att kunna driva den på tillfredsställande sätt.• 
Koppla aggregatet med tillgängliga standarddelar av rör och kablar för luft-vatten värmepump. Denna installa-
tionsmanual beskriver korrekta kopplingar med användning av installationssats som �nns från våra standarddelar.
 

• 

Installationsarbetet måste utföras enligt nationella kabeldragningsstandarder och endast av auktoriserad personal.• 
Dessutom får inte en förlängningssladd användas.• 
Slå inte på e�ekten förrän allt installationsarbete är slutfört.• 

• Om en köldmedieläcka inträ�ar i installationen, skall man omedelbart ventilera rummet. 

Säkerställ att aggregatet installeras på stadig plats för att hålla den tunga vikten. Brist på stabilitet eller felaktig 
installation kan förorsaka skada då aggregatet kan falla. 

• 

När man installerar aggregatet eller �yttar det, skall man endast använda angett köldmedium (R-410A) i köldme-
diecirkulationssystemet (Köldmediekrets). 

• 
 

Annan gas såsom luft som kommer in i köldmediekretsen kan orsaka en explosion och då skada person och egendom.
Följ lokala standarder gällande elarbeten. Säkerställ att du använder egen e�ektkälla för aggregaten. • 

 VARNING

• 

 FÖRSIKTIG
Koppla aggregatet till jordat uttag. • 
Led aldrig den jordade kabeln till gasrör, vattenförsörjningsrör, åskledare eller jordkabel till telefon. Felaktig 
jordning kan orsaka elchock.
Installera en kretsbrytare. Finns ingen kretsbrytare kan detta orsaka elchock.• 

• 

Tillse att dräneringsarbeten utförs enligt denna manual. • 
Öppna inte vattenförsörjningstankens lock under drift, eller omedelbart efter stopp.  Om man gör det kan cirku--• 
lerande vatten hoppa ut och förorsaka brännskador. 

Direktiv 2002/96/EC (WEEE): Information för brukare
Denna produkt följer EU Direktiv 2002/96/EC.
Symbolen av tunnan med kors på apparaten indikerar att produkten kräver separat hantering från hushållsavfall,
efter att dess normala livscykel upphört. Då måste den tas till ett sopsorteringscentrum för elektriska och elektro-
niska apparater, eller returneras till återförsäljaren, när man inköper en ny liknande apparat.

Brukaren har ansvaret för att ta apparaten till lämpligt sopsorteringscentrum när dess livscykel är slut.
Korrekt sopsortering, med den kasserade apparaten sänd till återvinning, bearbetning och förenlig
miljömässig undanröjning, hjälper till att förhindra varje negativ e�ekt på miljön och hälsan och upp-
muntrar till återvinning av produktmaterial.
Var vänlig kontakta din lokala avfallshanteringsservice eller �rman där du gjorde ditt inköp, för ytter-
ligare detaljerad information gällande be�ntliga avfallshanteringssystem.  

INSTALLATIONSMANUAL

Försök inte installera denna enhet själv, för att undvika olyckor såsom elchock, eld och vattenläcka.

Var vänlig att efter att installationen har avslutats kontrollera att det inte �nns några defekta punkter i testdriften.• 

Beträ�ande produktmodi�ering kan denna produkt och dess speci�kation visa små skillnader från beskrivningen i • 

Använd benämnda delar eller tillbehör för att undvika olyckor, såsom elchock, eld och vattenläcka.  • 

Om köldmedium som läckt ut exponeras för eld, kan giftig gas formas. • 

Varje brist på kapacitet av elkretsen, eller imperfekta utförda arbeten kan orsaka el elchock och en eld. 

Rör aldrig elkomponenterna omedelbart efter att e�ektförsörjningen har stängts av. Elchock kan inträ�a.
Efter att man stängt av e�ekten skall man alltid vänta 5 minuter eller mer innan man rör elkomponenterna. 

• 

Säkerställ att på korrekt sätt sätta fast elförsörjningskabeln i kopplingsplintens kopplingspunkter, ofullständig
koppling kan förorsaka överhettning och en eld. 

• 

Tillse att du installerar kabellocket på en rak linje. Ofullständig ledningsdragning kan orsaka överhettning, en
eld eller elchock vid kopplingspunkten i kopplingsplinten.  

Installera inte på en plats där det �nns någon risk för lättantändligt gasläckage runt enheten, såsom från en gasol 
cylinder. En lättantändlig gas som läckt ut runt aggregatet kan orsaka en eld.
  



Ritning för installation av aggregatet

• Förankra fast enheten horisontellt mot betongen eller annat underlag med bultar (ø10 mm) och muttrar.

  

• Ifall vibrationen inverkar på huset, skall man använda vibrationsdämpande gummi och �xera aggregatet.

Över 120 mm

Över 600 mm

Över 100 mm

Över 600 mm

Skyddslock till kablar

Jordad plint

35
7

155 540 155

Elförsörjning

Kontrollera ordentligt angående korrekt spänning, innan du sticker i nätspänningskabeln till elurtaget.• 
Säkerställ att använda en elförsörjningskälla med strömbrytare, som är  uteslutande för detta aggregat.• 
Installera urtaget inom elförsörjningskabelns längd.• 
Använd inte elförsörjningskabel som är förlängd eller ihopkopplad på halva vägen.• 
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Golv�xeringsmått för aggregatet



Att välja monteringsposition

Installationsprocedur

Tillbehör
• 

Installationsmanual• 

 VARNING
Välj installationsplatser som kan klara av aggregatens vikt. Installera aggregatet säkert så att det inte lutar snett 
eller faller.

 

 FÖRSIKTIG
Installera inte där det finns risk för att antändbar gas läcker ut.• 
Om barn kan närma sig aggregatet skall åtgärder vidtas, så att de inte kan nå aggregatet.  • 

 VARNING
Säkra utomhusdelen ordentligt, när du installerar den, där den kan vara utsatt för starka vindar.

Besluta om monteringsposition tillsammans med kunden enligt följande:
 
(1) Installera aggregatet på en plats som kan stå emot vikten av aggregatet och dess vibration, och som tillåter
  

(3) Installera om möjligt inte aggregatet på plats där det blir exponerat för direkt solljus.
 

(6) Installera inte aggregatet där starka vindar blåser, eller där det är mycket dammigt.
(7) Installera inte aggregatet där människor passerar.
(8) Installera aggregatet på en plats, där det så vitt möjligt inte nedsmutsas, eller blir blött av regn.

 VARNING
Installera aggregatet där det inte har en lutning av mer än 5°.• 
Där aggregatet kan vara utsatt för stark vind, skall man montera fast det säkert vid installation.  •

 FÖRSIKTIG
Där utomhustemperaturen är 0 °C eller mindre skall man inte använda dräneringsrör och dräneringslock. Om
man använder dessa kan dräneringsvattnet i rören frysa vid extrem kall väderlek.  

• 

• 
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att det installeras horisontellt.
Tillse vilket indikeras att det finns tillräckligt utrymme för att försäkra sig om bra luftflöde.(2)

(4) Installera inte aggregatet nära en värmekälla, ånga, eller eldfarlig gas.
(5) Under värmedrift flyter dräneringsvatten från utomhusdelen. Därför skall man installera utomhusdelen på
      en plats där dräneringsvattnet inte möter några hinder. (Endast för modell omvänt kretslopp).

Om aggregatets luftintag och -utlopp är blockerat med snö, i områden med tungt snöfall, kan det bli svårt att få 
värme och detta kommer troligtvis att leda till driftstörning. Var vänlig konstruera en huv och en pidestal eller 
placera aggregatet på ett högt stativ (utformat på plats).

Specifikationsblad



1 Kabeldragning

Säkerställ att du använder en e�ektkälla med strömbrytare, som är uteslutande för denna värmepump.
Respektera följande  nomenklatur, använd kablar vars ledningsstorlekar är grövre än de benämnda i nedanstå-
ende tabell. 
Matningskabel skall vara enligt gällande IEC standard.

Skala av ändarna på kopplingskablarna enligt avstånd i ritningen nedan till höger.  

• Använd en strömbrytare som har 3 mm luftmellanrum mellan kontakterna.

Ström-
brytare

Elcentral

Matningskabel (mm 2 ) Kopplingskabel  (mm2)
Brytarkapacitet (A)

MAX. MIN. MAX. MIN.

4,0 3,5 2,5 1,5 20

 VARNING
Nominell e�ekt på denna produkt är 230 V a.c. 50 Hz.• 
Veri�era att e�ekten är inom 198 V till 264 V räckvidd, innan du slår på aggregatet.• 
Använd alltid en speciell avgreningskrets och installera en speciell ellåda, till att försörja luft-vatten värme-
pumpen. 

• 

Använd en speciell avgreningskretsbrytare och en ellåda som matchar luft-vatten värmepumpens kapacitet.  • 
(Installera enligt standard.)
Utför ledningsdragning enligt gällande standard, så att luft-vatten värmepumpen kan drivas på ett säkert  • 
och positivt sätt.
Installera en speciell avgreningskretsbrytare för läckage enligt gällande lagar och förordningar och elföretagens • 
standard.
Kretsbrytaren installeras i det permanenta kablaget. Använd alltid en krets som kan utlösa kablagets alla poler
och har ett isoleravstånd av minst 3 mm mellan varje polkontakt.

• 

 FÖRSIKTIG
Kapaciteten på e�ektkällan måste bli summan av strömstyrkan för luft-vatten värmepumpen och ström-
styrkan till andra elapparater. När den sammantagna strömkapaciteten är otillräcklig, skall den sammantagna 
kapaciteten ändras.  

• 

• 

10 mm 30 mm
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När spänningen är låg och när luft-vatten värmepumpen är svår att starta, skall man kontakta elbolaget ifråga.



Tillse att du stoppar in
ledningarna i rätt läge
på kopplingsplintarna,
så att de inte sticker ut. 

• 

Felaktig ledningsdrag-
ning kan orsaka inte
endast onormal drift,
utan också skador på
kretskort.

• 

Dra åt varje skruv or-
dentligt.

• 

För att kontrollera att
ledningarna är helt in-
neslutna, dra lätt i ka-
beln. 

• 

 FÖRSIKTIG
Avskalningen av kopp-
lingskabelns hölje måste
vara 10 mm. Om den är
kortare, kan det leda till
defekt kontakt. Om den
är längre, kan en kortslut-
ning inträ�a. 

-

Koppl.
plint

Kabel-
klämma

Formad 
som en 
ögla

.UTW-SCBYA

.UTW-SCBHA

Kopplingsdiagram
Sidoplintar på aggregatet

Elförsörjning sidoplintar på aggregat

Jord Jord

NL

(N)(L)

1 2 3

1 2 3

Jordad kabel

Elförsörjn.kabel (N)(L) Kopplingskabel

321L

POWER Jordad kabel

N

Säkerställ när du kopplar e�ektförsörjningskabeln, att e�ektförsörjningens fas matchar plintradens fas. Om
faserna inte matchar kommer kompressorn att rotera i omvänd riktning och den kan då inte komprimera. 

Åtdragningsmoment

1,2 till 1,8 N·m (12 till 18 kgf·cm)

2,0 till 3,0 N·m (20 till 30 kgf·cm)

M4 skruv

M5 skruv

FÖRSIKTIG

Använd plintar av krimptyp och dra åt plintskruvarna till speci�-
cerat vridmoment, annars kan onormal överhettning inträ�a och
det kan troligtvis förorsaka stora skador inuti aggregatet. 

VARNING

 VARNING
Innan arbetet påbörjas skall man kontrollera att strömförsörjn. till kontrollen och utomhusdelen är frånslagen.• 
Matcha plintnumren och kopplingskablarnas färger med de som �nns på utomhusdelen. Felaktig lednings-
dragning kan förorsaka brännskador på de elektriska delarna.

• 

• 
Fäst alltid det yttre höljet på kopplingskabeln med kabelklämman. (Om isoleringen är skavd kan elläckage• 
inträ�a.)
Koppla alltid in jordkabel.• 

 FÖRSIKTIG
Matcha plintnumren och kopplingskablarnas färger med de som �nns på kontrollen. Felaktig lednings-
dragning kan förorsaka brännskador på de elektriska delarna. 

• 

• 
Fäst alltid det yttre höljet på kopplingskabeln med kabelklämman. (Om isoleringen är skavd kan elläckage
inträ�a.)

• 

Koppla säkert stickproppen mot jord. • 
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Koppla kopplingskablarna ordentligt fast mot plintraden. Felaktig installation kan orsaka en brand. 

Koppla kopplingskablarna ordentligt fast mot plintraden. Felaktig installation kan orsaka en brand. 



Aggregat

UTW-SCBYA 
Kontroll  UTW-SCBHA

Golvvärmepanel

2 Installationsexempel för golvvärmepanel

3 Vattenledningsnät

installationsmetod beror på antalet kretsar och installationsdelar.  • 
Installera genom att använda nedanstående installationsexempel för referens. 

För endast en krets

1 Inkoppling

 VARNING
En huvudbrytare eller annan metod för bortkoppling måste vara inmonterad i det förankrade kablaget, med en 
kontaktseparering på alla polerna, i relevans med nationell och lokal lagstiftning.

-• 

• 
• 

• 

Tillse användande av en e�ektkälla som är härför avsedd. Använd aldrig en e�ektkälla som delas av annan apparat.• 
Tillse att du kopplar till jord. Jorda inte aggregatet till ett försörjningsrör, överströmsdämpare, eller jordad
telefonledning. Jordning som inte är utförd på riktigt sätt kan förorsaka elchock.

• 

Säkerställ att du installerar en jordfelsbrytare (30 mA). Om du inte gör det kan detta förorsaka elchock.  • 

 FÖRSIKTIG
Kapacitet på serviceström vara     100A per fas.  • 
a) I praktiken är serviceströmmens kapacitet märkdata på huvudservicesäkringen, eller överströmskyddets in-  
    ställning hos kretsbrytaren vid gränssnittets punkt, vid punkt mellan allmänt elnät och brukares installation. 
b) Kapacitet på serviceström      100A motsvarar systemets impedans Zsys 0,25ohm + j0,25ohm eller mindre för  
    enkel fas.

Att kontrollera vattenkretsen
Enheterna är utrustade med en vatteninlopp och en vattenutlopp för anslutning till en vattenkrets. Denna krets
måste utrustas av en licensierad tekniker och måste följa alla relevanta europeiska och nationella lagar. 
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Koppla bort elförsörjningen innan man utför några inkopplingar.
Alla ledningar med komponenter dragna på installationsplatsen, måste installeras av en licensierad elektriker 
och måste följa relevanta Europeiska och nationella lagar.
Ledningsdragningen på installationsplats måste utföras enligt ledningsdiagrammet, som levereras tillsammans 
med aggregatet och enligt nedanstående instruktioner. 

Installera golvvärmepanelen enligt användarmanualen som kommer med utrustningen och delarna.
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Förankringsfäste
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SäkerhetsventilHuvudkomponenter

Luftningsventil

Manometer

PCB.(Display)

Värmeväxlare

Expansionskärl

Kompressor

Pump

Returnansl. circulerande vatten

Utloppsansl. circulerande vatten

 FÖRSIKTIG
Aggregatet skall endast användas i ett slutet system. Tillämpling i en öppen vattenkrets kan leda till att vatten
rören lättare rostar. 

Innan du fortsätter installationen av aggregatet, skall följande punkter kontrolleras:
Maximalt vattentryck är 3 bar.• 
Säkerställ att det �nns en ordentlig dränering från säkerhetsventilen, för att undvika att något vatten kommer 
i kontakt med de elektriska delarna.

• 

Vid alla höga punkter i systemet måste luftutlopp �nnas. Utloppen skall lokaliseras vid punkter som är lätt till-
gängliga för service. En automatisk luftspolning �nns inuti aggregatet. Kontrollera att denna luftningsventil
inte sitter för hårt, så att det automatiska utsläppet av luft i vattenkretsen kan ske.

• 
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Tillse att att de komponenter som är installerade i rörsystemet på installationsplatsen tål vattentrycket.• 

Åtdragningsmoment

15 till 30 N.m (150 till 350 kgf.cm)

Plintrad

Returnansl. circulerande vatten

Utloppsansl. circulerande vatten



5 Påfyllning av vatten

4 Att koppla ihop vattenkretsen

ANMÄRKNING
• 

Vattentrycket som indikeras på manometern varierar beroende på vattentemperaturerna (högre tryck vid hö-
gre vattentemperatur).

• 
 

Vattentrycket skall emellertid alltid förbli över 0,3 bar, för att undvika att luft kommer in i kretsen. 
Aggregatet kan göra sig av med överflödigt vatten genom tryckutjämningsventil.• 
Vattenkvaliteten måste vara enligt EN direktiv 98/83 EC. • 

1
Fyll på med vatten tills manometern indikerar ett tryck av ungefär 2,0 bar. Ta bort så mycket luft som möjligt i kret-
sen genom att använda luftningsventiler. 

2 

Vattenkopplingar måste göras enligt översiktsdiagrammet som levereras med aggregatet, med respekt till vatten-
inlopp och vattenutlopp.

 FÖRSIKTIG
Var försiktig så att du inte deformerar aggregatets rör, genom att utöva överdriven kraft när du kopplar dem. 
Deformation av rörledningen kan förorsaka aggregatet att fallera. 

Om luft, fukt eller damm kommer in i vattenkretsen, kan problem uppstå. Ta därför alltid följande i beräkning• 
när du kopplar vattenkretsen.
Använd endast rena rör.• 
Håll ändan av röret nedåt när du tar bort grader. • 
Täck rörets ända när du för in det genom en vägg, så att inget damm eller smuts kommer in i det.• 
Använd en bra tätningsmassa till gängan, när du tätar kopplingarna. Tätningen måste kunna stå emot
systemets tryck och temperaturer.

• 

Tillse när du använder en metallisk rörledning som inte är av mässing, att man isolerar materialet för att för-
hindra att galvanisk rost bildas. 

• 

Beroende på att mässing är ett mjukt material, skall du använda lämpliga verktyg då man kopplar vatten-
kretsen. Olämpliga verktyg kan orsaka skada på rören.  

• 

 FÖRSIKTIG
Aggregatet kan endast användas i ett slutet vattensystem. Tillämpning i en öppen vattenkrets kan leda till
att vattenledningen lättare rostar. 

• 

Använd aldrig förzinkade delar i vattenkretsen. Då kan dessa delar lättare rosta, eftersom kopparledningar
används i aggregatets inre vattenkrets. 

• 

ANMÄRKNING
Vid användning av en 3-vägsventil i vattenkretsen.  • 

Vid användning av en 3-vägsventil eller en 2-vägsventil i vattenkretsen, skall den rekommenderade maximala
växlingstiden hos ventilen vara mindre än 60 sekunder.

 • 

Koppla vattenförsörjningen till ett dränage och fyll ventilen.
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Välj företrädesvis en 3-vägs kulventil för att garantera hel delning mellan tappvärmevatten och vattenkret-
sen för golvvärme

Det kanske inte är möjligt att ta bort all luft i systemet medan du fyller på med vatten. Återstoden av luft tas
bort genom de automatiska avluftningsventilerna, under systemets närmaste timmar i drift. Ytterligare på-
fyllning av vatten kan krävas efteråt. 



6 Isolering av vattenrör

Hela vattenkretsen, inklusive all rörledning, måste isoleras för att förhindra kondensation under kyldrift och reduk-
tion av kylnings- och uppvärmningskapacitet.
Om temperaturen är högre än 30°C och fuktigheten är högre än RH 80%, skall tätningsmaterialens tjocklek vara
åtminstone 20 mm, för att undvika kondensation på tätningens yta.
Tillse att rören isoleras för att förhindra att vattnet fryser. 

7 Frysskyddsinställning

Eftersom man använder frysskyddsmedel för det cirku-
lerande vattnet, är frysskyddsdrift inte nödvändig. Ställ in  

• 

Fabriksinställningen är att frysskyddsdrift, nr 1 på drift-
omkopplaren, är påslagen. 

• 

8 Skyddslock (kabelgenomföring)

Sätt fast skyddslocket med en skruv.1 

ON 4321

OF
F

För 1

Manövertavla med display
Driftomkopplarens position

Skyddslock

Skruv

20

1
2
3
4
5
6
7
8

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
[L/min]

[m]
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9 Hydraultryck och tillgängliga strömningshastigheter

driftomkopplaren. ”Ingen frysskyddsdrift” utförs genom  
frånslag av nr 1.



10 Installationskontroll och provkörning

Förklara driftmetoden noggrannt för kunden genom att använda driftmanualen.• 

(1) Provkör systemet enligt driftmanualen.
(2) Kontrollera om systemet drivs på normalt sätt.

 Flyter det cirkulerande vattnet till den stipulerade räckvidden?
 Är det möjligt att justera temperatur och timerdrift?
 Är systemet fritt från onormala missljud?

Installationkontrollpunkter  Då varje punkt är kontrollerad sätt ett märke i  .

 Har villkoren för val av installationsplats blivit uppfyllda?
 
 Har kopplingskablarna kopplats på säkert sätt?
 Är rörkopplingssektionerna termiskt isolerade?
 Är jordledningarna säkert kopplade?
 Finns det inget varmvattenuttag ovanför det reguljära uttaget?
 Är utrustningen och huvud-rörkopplingssektionerna fria från cirkulerande vattenläckor?

Provkörning 
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Är spänningen på elförsörjningen den speci�cerade?
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